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standardy jakości i rzetelności. Kadrze Menadżerskiej 
za kreatywność oraz pasję w wykonywaniu obowiązków, 
a Członkom Rady Nadzorczej za harmonijną współpracę 
oraz za gotowość do dzielenia się bogatym i wieloletnim 
doświadczeniem. Wreszcie dziękuję tym, bez których  
Organizacja nie byłaby tak silna i prężna - Pracownikom, 
zarówno Banku, jak i Spółek zależnych za wysiłek, wytrwa-
łość oraz zaangażowanie. 

W rok 2009 weszliśmy z nowymi pomysłami i zadaniami sta-
wiając sobie wyzwania głównie w zakresie implementacji 
programu oszczędnościowego, zmiany struktury organiza-
cyjnej Banku, wzmocnienia komórek organizacyjnych Ban-
ku oraz bardziej konserwatywne zasady oceny i mierzenia 
ryzyka kredytowego pracując przede wszystkim z Klientami 
własnymi. Najbliższy rok to wyzwania mające na celu wła-
ściwą ocenę otaczającej nas rzeczywistości rynkowej i po-
szukiwanie dalszych szans na rozwój. Skupiamy się głównie 
na obszarach zwiększających rentowność już posiadanego 
salda kredytowego. W kolejnym roku przedstawimy Strate-
gię Rozwoju naszej Firmy na lata 2010-2012. 

Jestem przekonana, że przyjęty kierunek działań przynie-
sie jeszcze większe źródło satysfakcji dla Akcjonariuszy, 
Zarządu, Pracowników Banku a przede wszystkim Klientów. 
Zdobędziemy kolejne, cenne doświadczenia, stając się In-
stytucją jeszcze mocniejszą i fundamentalnie bardziej dy-
namiczną. 

Grażyna Niewolik
Prezes Zarządu INVEST-BANK S.A.

Szanowni Państwo,

Z satysfakcją prezentuję Raport Roczny za rok 2008, 
przedstawiający efekty działalności INVEST-BANK S.A., 
który zakończył ubiegły rok zyskiem brutto na poziomie  
12,9 mln zł. Pozwoliło to nam utrzymać wszystkie wskaźni-
ki na oczekiwanym poziomie i zapewnić całej Organizacji 
najbardziej optymalny poziom funkcjonowania. 

W dobie przewidywanego zwolnienia gospodarczego, Bank 
postawił za cel sfinalizowanie przejęcia Przedsiębiorstwa 
Bankowego Bank Staropolski S.A. oraz wdrożenie procesów 
zwiększających efektywność funkcjonowania obszarów 
biznesowych i zapleczowych. W mijającym roku, INVEST-
BANK S.A. doprowadził do finalizacji zmiany organizacyj-
ne i biznesowe, koncentrujące się na budowaniu relacji 
z Klientami. Za priorytet uznał dbałość o rentowność port-
fela kredytowego. Bank realizował działania reklamowe 
mające na celu utrzymanie rynkowej pozycji jako polskiej 
i bezpiecznej instytucji finansowej dla depozytów oraz 
przewidywalnego partnera dla Klientów korporacyjnych. 
Mimo niesprzyjającego otoczenia biznesowego, zwłaszcza 
w drugiej połowie 2008 r., szczególnie udanym była dyna-
mika wzrostu działalności bankowości korporacyjnej oraz 
utrzymanie planowanego poziomu działalności na rzecz 
kluczowych produktów detalicznych. 

Z przyjemnością informuję, że INVEST-BANK S.A., po-
dobnie jak w latach poprzednich, aktywnie angażuje się 
w działania o charakterze społecznym. W ramach wspólnej 
inicjatywy, Bank wspiera działalność statutową Fundacji 
POLSAT. 

Dzisiaj, patrząc na miniony rok i występując w imieniu 
Zarządu, chciałabym serdecznie podziękować tym, bez 
których nasze ubiegłoroczne osiągnięcia nie byłyby moż-
liwe. Klientom, za pozytywną ocenę naszej pracy, za za-
ufanie i partnerskie relacje, zapewniając, że w dalszym 
ciągu oferta naszego Banku będzie spełniała najwyższe 

LiSt prezeSa zarządu
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Ladies and Gentlemen,

It is my pleasure to present the Annual Report for 2008 
showing effects of the INVEST-BANK S.A. activity, which 
closed the previous year with a gross profit amounting to 
PLN 12,9 million. It enabled us to maintain all indexes at 
the expected level and provide the most optimal operation 
level for the entire Organization.

At the time of the economic recession the Bank challenged 
finalization of the Przedsiębiorstwo Bankowe Bank Star-
opolski S.A. acquisition and implementation of processes 
increasing in business and supportive fields’ efficiency. Last 
year INVEST-BANK S.A. managed to complete some organi-
zational and business changes focused on relations with the 
clients. The credit portfolio profitability was recognized 
as the priority. The bank performed advertising campaigns 
which were designed to maintain the market position as 
the Polish and safe financial institution for deposits and as 
a predictable partner for corporations.
Despite the unfavorable business situation, in particular 
in the second half 2008, the Bank managed to provide 
the growth in the corporate banking and to maintain the 
planned operations in terms of the key retail products. 

Let me inform you that INVEST-BANK S.A., like in previous 
years, has been actively engaged in social actions. Within 
a mutual initiative the Bank supports the statutory activity 
of the Fundacja POLSAT.

Today, looking at the previous year and speaking on behalf 
of the Management Board I would like to thank to those, 
without whom our last-year successes would not be pos-
sible. To the clients, for their positive assessment of our 
performance, the trust and partner relations. I ensure that 
our Bank’s offer shall still meet the highest standards of 
quality and reliability. To the Managers, for their creativity 
and the passion for their obligations, and to the Members 

of the Supervisory Board for our harmonious cooperation 
and their readiness to share their great and many year ex-
perience. Finally, let me thank to those, without whom the 
Organization would not be so strong and dynamic – to the 
Employees of the Bank and Subsidiaries, for their efforts, 
the perseverance and the engagement. 

We have entered the year 2009 with new ideas and chal-
lenges. Our main goal it is to implement the saving pro-
gram, changes in the Bank’s organizational structure, 
support the Bank’s organizational cells and provide more 
conservative rules in terms of the credit risk survey, in co-
operation with - most of all - our Clients. The following 
year shall be full of challenges. We need to properly assess 
the market reality and look for further opportunities for 
growth. In particular, we have focused on the fields, which 
enhance the profitability of the already existing credit bal-
ance. Next year we are presenting the Development Strat-
egy for our Company for years 2010 - 2012.

I am convinced that the course of actions will constitute 
a source of satisfaction for the Shareholders, the Manage-
ment Board, Bank’s employees and – most of all – for the 
Clients. We will gather further valuable experiences, be-
coming a stronger and more dynamic Institution.

Grażyna Niewolik
The President of the Board of Directors of INVEST-BANK S.A
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economic Growth and infLation

In 2008 the GDP index had grown up to 4,8% compared to 
6,7% in 2007. The main factor for the GDP growth in 2008 
was the domestic demand dynamics amounting to 4,8%, 
compared to 8,6% in 2007. The gross expenditure on fixed 
assets significantly decreased to 8,2%, compared to 17,6% 
in 2007. The individual consumption level rate increased to 
5,4%, compared to 4,9% in 2007. The high rate at which the 
level of domestic demand was increasing, exceeding the 
GDP dynamics, was reflected by the increasing external 
disproportion. The current deficit had grown up to a level 
of 3,7% in the year of 2007 up to 5,2% in 2008.

Throughout the first three quarters of the previous year the 
GDP dynamic rate had gradually decreassed, from 6,1% in 
the first quarter to 5,0% in the third quarter. In the fourth 
quarter the GDP growth rate significantly slowed down, 
which was heavily affected by the global financial crisis 
and the recession in the territories of trade partners of 
Poland, launched by the break of the price bubble on the 
real estate market in USA in 2007, a collapse on the afore-
mentioned market and in some European Union states as 
well as the global increase in the aversion to the risk. Con-
sequently, all factors stimulate the restriction of credit 
campaigns and the decrease in the demand. The process 
caused a significant decrease in Polish export and stocks 
in Polish enterprises. As the effect, the net contribution 
of the export to the GDP growth rate in the fourth quarter 
amounted to -0,7 p.p. (0,0 p.p. in the third quarter), while 
contribution of the growth in stocks amounted to – 2,9 p.p. 
(0,1 p.p. in the previous quarter).

The inflation grew substantially in 2008 and reached in 
the mid-term the level of 4,2%, compared to 2,5% in 2007. 
From the annual perspective, inflation decreased from 
4,0% in December 2007 to 3,3% in December 2008. The 
increased inflation rate in the first half of the year was 
affected by the high dynamics in the food prices, result-
ing from heavy price shocks on the agricultural foodstuffs 
market recorded in the second half 2008 and the first half 
2008. The substantial increase in the CPI inflation rate in 
2008 was affected by the increase in administrative prices 
(electric energy and gas) as well as prices related to the 
use of apartments. The pro-inflation factor was also consti-
tuted by the accelerated increase in remunerations within 
the national economy recorded in the first half 2008. The 
increase in dynamics in remunerations had an impact on 

wzroSt GoSpodarczy i infLacja

W 2008 r. wzrost PKB wyniósł 4,8% wobec 6,7% w 2007 r. 
Głównym czynnikiem wzrostu PKB w 2008 r. była wysoka 
dynamika popytu krajowego, która wyniosła 4,8% wobec 
8,6% w 2007 r. Nastąpiło wyraźne zmniejszenie dynamiki 
nakładów brutto na środki trwałe, która ukształtowała 
się na poziomie 8,2% wobec 17,6% przed rokiem. Tempo 
wzrostu spożycia indywidualnego wzrosło do 5,4% wobec 
4,9% w 2007 r. Wysokie tempo wzrostu popytu krajowego, 
przewyższające dynamikę PKB, znalazło odzwierciedle-
nie w narastaniu nierównowagi zewnętrznej. Deficyt ob-
rotów bieżących w relacji do PKB wzrósł z 3,7% w 2007 r. 
do 5,2%.

W pierwszych trzech kwartałach ubiegłego roku następo-
wało stopniowe obniżenie dynamiki PKB z 6,1% w I kw. do 
5,0% w III kw. W IV kw. tempo wzrostu PKB znacząco się 
zmniejszyło, do czego w znacznym stopniu przyczynił się 
globalny kryzys finansowy i recesja u głównych partnerów 
handlowych Polski, spowodowane pęknięciem „bańki” 
cenowej na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczo-
nych w 2007 r., załamaniem na rynkach nieruchomości w 
USA i niektórych krajach Unii Europejskiej oraz globalnym 
wzrostem awersji do ryzyka, oddziałującym w kierunku 
ograniczenia akcji kredytowej i spadku popytu. Procesy 
te przyczyniły się do znaczącego spadku polskiego eks-
portu i zapasów w przedsiębiorstwach. W efekcie wkład 
eksportu netto do wzrostu PKB w IV kw. ukształtował się 
na poziomie - 0,7 p.p. (0,0 p.p. w III kw.), a wkład przy-
rostu zapasów wyniósł - 2,9 p.p. (0,1 p.p. w poprzednim 
kwartale).

W 2008 r. nastąpił znaczący wzrost inflacji, która w uję-
ciu średniorocznym wyniosła 4,2% w porównaniu z 2,5% 
odnotowanym w 2007 r. W ujęciu rocznym inflacja spa-
dła z 4,0% w grudniu 2007 r. do 3,3% w grudniu 2008 r.  
W I połowie roku w kierunku utrzymywania się inflacji na 
podwyższonym poziomie oddziaływała wysoka dynamika 
cen żywności, będąca efektem silnych wstrząsów ceno-
wych na rynku surowców rolnych odnotowanych w II po-
łowie 2007 r. i I połowie 2008 r. Do istotnego zwiększenia 
inflacji CPI w całym 2008 r. przyczyniły się podwyżki cen 
administrowanych (cen energii elektrycznej i gazu) i cen 
usług związanych z użytkowaniem mieszkania. Czynnikiem 
presji inflacyjnej było również wyraźne przyspieszenie 
wzrostu płac w gospodarce narodowej odnotowane w I po-
łowie 2008 r. Zwiększenie dynamiki wynagrodzeń oddzia-

informacja GłówneGo ekonomiSty inVeSt-Bank S.a.
CoMMent BY tHe InVeSt-BAnK S.A. CHIeF eConoMISt
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the increase in the base inflation rate – after exclusion of 
food and electric energy prices, which increased to 2,8% on 
December 2008 compared to 1,6% on December 2007.

intereSt rateS and currency exchanGe

In reply to the substantial risk in terms of the inflation 
rate exceeding the inflation objective in 2008, the Mon-
etary Policy Council increased interest rates four times 
(in January, February, March and in June, every time by  
0,25 p.p.). However, in view of intensification of the finan-
cial crisis, substantial deterioration in perspectives for the 
world economy growth and the decrease in the mid-term 
inflation pressure, the Council decreased the interest rate 
in November and in December in 2008, accordingly by 0,25 
and 0,075 p.p. Consequently, at the end of the 2008 the 
open market operations minimum rate amounted to 5,00%, 
the re-discount rate amounted to 5,25% while the inter-
vention rate 6,50%.
From January 2008 to July 2008 the Polish zloty strength-
ened itself in relation the Euro and to the American Dollar. 
At the end of 2008 the exchange rate for Polish zloty in 
relation the Euro was the highest one in its history. The 
Polish zloty appreciation was supported by weakness of the 
American Dollar in relation to the Euro, a relatively high 
economic growth in Poland and the increase in interest rate 
disparity between the Poland and the Euro-zone. In the pe-

ływało w kierunku wzrostu inflacji bazowej po wyłączeniu 
cen żywności i energii, która wzrosła z 1,6% r/r w grudniu 
2007 r. do 2,8% w grudniu 2008 r.

Struktura wzroStu pkB
Gdp Growth Structure

dekompozycja indekSu cpi
cpi index decompoSition
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Stopy procentowe i kurS waLutowy

W odpowiedzi na znaczące ryzyko ukształtowania się infla-
cji powyżej celu inflacyjnego w horyzoncie oddziaływania 
polityki pieniężnej, w 2008 r. Rada Polityki Pieniężnej (RPP) 
zdecydowała się na cztery podwyżki stóp procentowych  
(w styczniu, lutym, marcu i czerwcu 2008 r., każdorazowo 
o 0,25 pkt. proc.). Wobec nasilenia kryzysu finansowego, 
znaczącego pogorszenia perspektyw wzrostu gospodarki 
światowej i obniżenia presji inflacyjnej w średnim okre-
sie, RPP obniżyła stopy procentowe w listopadzie i grudniu 
2008 r. odpowiednio o 0,25 i 0,75 pkt. proc. W efekcie, 
na koniec 2008 r. minimalna stopa rentowności operacji 
otwartego rynku wyniosła 5,00%, stopa redyskonta weksli 
ukształtowała się na poziomie 5,25%, a stopa kredytu lom-
bardowego wynosiła 6,50%. 
W okresie styczeń – lipiec 2008 r. nastąpiło znaczące umoc-
nienie kursu złotego względem euro i silniejsze umocnie-
nie złotego względem dolara amerykańskiego. Pod koniec 
lipca 2008 r. kurs złotego względem euro osiągnął poziom 
najwyższy w historii. Aprecjacji złotego sprzyjały osłabie-
nie dolara amerykańskiego wobec euro, utrzymywanie się 
wysokiego wzrostu gospodarczego w Polsce oraz wzrost 
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riod between August and December in 2008 the Polish zloty 
in relation to the Euro and Dollar dropped down, which was 
affected by the intensification of the global crisis, worsen-
ing perspectives for the world economy growth and related 
to this situation global increase in aversion to the risk as 
well as sale of growing markets’ currencies by investors.

BankinG Sector in 2008

The net financial result of the banking sector in 2008 
amounted to PLN 13,9 billion and it was the best result in 
the history. However, the increase in the financial result 
compared to the result achieved in 2007 was insignificant 
(by 2,1%). The financial result has increased owing to the 
increase in results under interests and from foreign ex-
change positions.

The quick economic growth and the better situation on the 
employment market in the first half 2008 favored the in-
crease in the banking activity scale and were reflected by 
the increase in the banks’ financial results within the three 
quarters of the previous year. Nevertheless, the banking 
sector’s result got worse in the fourth quarter. 19 commer-
cial banks recorded the loss in this quarter while the net 
result of the entire sector was nearly 60% lower than in the 
same period 2007. The heavy deterioration of the financial 

dysparytetu stóp procentowych pomiędzy Polską i strefą 
euro. W okresie sierpień – grudzień 2008 r. nastąpiło silne 
osłabienie kursu złotego względem euro i dolara, do czego 
przyczyniły się nasilenie kryzysu finansowego, pogarszają-
ce się perspektywy wzrostu gospodarki światowej i związa-
ny z tym globalny wzrost awersji do ryzyka oraz sprzedaż 
przez inwestorów walut rynków wschodzących.

Stopy procentowe nBp, fed i eBc nBp, fed and eBc intereSt rateS 
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Sytuacja Sektora BankoweGo

Wynik finansowy netto sektora bankowego w 2008 r. wy-
niósł 13,9 mld zł i był rekordowym poziomem w historii. 
W porównaniu z 2007 r. wzrost wyniku finansowego był jed-
nak nieznaczny (o 2,1%). Do poprawy wyniku finansowego 
przyczynił się głównie wzrost wyników z tytułu odsetek 
oraz z pozycji wymiany.

Szybki wzrost gospodarczy oraz poprawiająca się sytuacja 
na rynku pracy w I półroczu 2008 r. sprzyjały zwiększe-
niu skali działalności bankowej i znalazły odzwierciedlenie 
we wzroście wyników finansowych banków w pierwszych 
trzech kwartałach minionego roku. W IV kwartale nastąpiło 
 jednak znaczące pogorszenie wyniku sektora bankowe-
go. 19 banków komercyjnych odnotowało w tym kwartale 
stratę, a wynik netto sektora bankowego ogółem był pra-
wie o 60% niższy niż w analogicznym okresie 2007 r. Silne 
pogorszenie wyniku finansowego było w znacznym stopniu 
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result was substantially caused by write offs resulting from 
the worse financial situation of some of borrowers and the 
currency-related transactions.

In 2008 the mortgage loans increased quickly, however, 
after taking the impact of the Polish zloty into considera-
tion, the annual dynamics gradually decreased. In the first 
half 2008 the following factors affected the decrease in 
the mortgage loans: the increase in the interest rate, high 
prices of real properties and more restrictive requirements 
for granting such credits, including – most of all – the in-
crease in requirements for currency loans with reference 
to the mandatory Recommendation S. Despite more re-
strictive criteria for granting currency loans the supply for 
such credits was high, which was favored by relatively low 
interest rate for loans in CHF and strong Polish zloty. In the 
fourth quarter 2008 the mortgage loan dynamics decrease 
was caused by the ‘second wave’ of the world crisis and 
consequent worse perspectives for the economic growth 
in Poland. Consequently, banks increased requirements for 
granting the mortgage loans. The mortgage loans supply 
was also reduced by the lower availability of loans nomi-
nated in CHF, which was caused by difficulties in terms of 
obtaining by banks, on the inter-bank market, resources in 
this currency necessary to provide the exchange rate risk 
guarantees.

After the heavy increase in 2007, in 2008 the credit cam-
paign within the consumption loans segment decreased 
(overdrafts, credit cards, loans within the purchase by 
installment system and other). In the first half 2008 the 
consumption loan dynamics was stabilized on a high level. 
The quick growth in the credit campaign in this segment 
was affected by better financial situation of households 
and the growth in their demand for durables. The demand 
for consumption loans was reduced within this period by 
the increase in the interest rate. In the second half 2008 
the dynamics in the consumption loans insignificantly de-
creased, mainly as a consequence of more restrictive re-
quirements for granting such loans and the worse rate of 
the households financial situation.

spowodowane odpisami wynikającymi z pogorszenia sytu-
acji finansowej części kredytobiorców i walutowych trans-
akcji pochodnych.

W 2008 r. następował szybki wzrost kredytów mieszka-
niowych, jednak po uwzględnieniu wpływu kursu złote-
go roczna dynamika tych kredytów ulegała stopniowemu 
obniżeniu. W I półroczu 2008 r. w kierunku zmniejszenia 
dynamiki kredytów mieszkaniowych oddziaływały: wzrost 
stóp procentowych, wysokie ceny nieruchomości oraz 
zaostrzenie przez banki kryteriów ich udzielania, w tym 
przede wszystkim podwyższenie wymogów dla kredytów 
walutowych w związku z obowiązywaniem Rekomenda-
cji S. Mimo zaostrzenia kryteriów udzielania kredytów  
walutowych popyt na nie utrzymywał się na wysokim po-
ziomie, czemu sprzyjało relatywnie niskie oprocentowanie 
kredytów we frankach szwajcarskich i umocnienie złotego. 
W IV kwartale 2008 r. do dalszego wyhamowania dynami-
ki kredytów mieszkaniowych przyczyniła się „druga fala” 
światowego kryzysu finansowego i związane z nią silne 
pogorszenie perspektyw wzrostu gospodarczego w Polsce. 
W efekcie, nastąpiło dalsze zaostrzenie przez banki warun-
ków udzielania kredytów mieszkaniowych. Podaż kredytów 
mieszkaniowych została również ograniczona na skutek 
silnego zmniejszenia dostępności kredytów nominowanych 
we frankach szwajcarskich, co było spowodowane trud-
nościami z pozyskaniem przez banki na rynku międzyban-
kowym środków w tej walucie na zabezpieczenie ryzyka 
kursowego.

Po silnym wzroście odnotowanym w 2007 r., w 2008 r. 
nastąpiło wyhamowanie akcji kredytowej w segmencie 
kredytów konsumpcyjnych (kredytów w rachunku bieżą-
cym, związanych z funkcjonowaniem kart kredytowych, 
kredytów w systemie sprzedaży ratalnej i pozostałych). 
W I półroczu 2008 r. dynamika kredytów konsumpcyjnych 
ustabilizowała się na wysokim poziomie. W kierunku utrzy-
mywania się szybkiego wzrostu akcji kredytowej w tym 
segmencie oddziaływały poprawa sytuacji dochodowej go-
spodarstw domowych oraz wzrost ich zapotrzebowania na 
dobra trwałego użytku. Popyt na kredyty konsumpcyjne był 
w tym okresie ograniczany przez wzrost ich oprocentowa-
nia. W II półroczu 2008 r. nastąpiło nieznaczne obniżenie 
dynamiki kredytów konsumpcyjnych głównie na skutek za-
ostrzenia przez banki warunków udzielania tych kredytów 
oraz pogorszenia się ocen gospodarstw domowych dotyczą-
cych ich przyszłej sytuacji dochodowej.
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In 2008 a heavy increase in dynamics in bank deposits of in-
dividuals was observed. The growth in deposits was favored 
in the first half 2008 by a quick increase in remunerations 
and the employment rate as well as increasing interest 
rates for deposits. The gradual increase in the deposit in-
terest rate was maintained through the entire 2008 despite 
the fact that the Monetary Council completed the cycle of 
the increase in the interest rate in June. The increase in 
the deposit interest rate was influenced by growing com-
petition on the bank deposit market caused by growing 
problems related to obtaining alternative financial sources 
for the credit campaign and the heavy increase in relation 
between credits and deposits, resulting from the substan-
tial decrease in the Polish zloty exchange rate observed 
in the fourth quarter 2008. Moreover, the quick increase 
in deposits was caused by worse situation on the financial 
markets and consequent aversion to the risk. The grow-
ing aversion to the risk persuaded households to re-locate 
their financial assets, consisting of the reduced engage-
ment in the investment funds and re-location of obtained 
financial means into bank deposits. A factor affecting the 
decrease in the dynamics of the deposits there was the 
global decrease in the trust to the banking sector resulting 
from the bankruptcy of the invest-bank Lehman Brothers in 
September 2008, however, it was of temporary nature.

kredyty mieSzkaniowe: przyroSt r/r w mLd zł i dynamika r/r
mortGaGe LoanS, increaSe (yoy) in BiLLion and dynamicS (yoy)

kredyty konSumpcyjne: przyroSt r/r w mLd zł i dynamika r/r
conSumption LoanS, increaSe (yoy) in BiLLion and dynamicS (yoy)
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W 2008 r. odnotowano silny wzrost dynamiki depozytów 
bankowych osób prywatnych. Szybkiemu wzrostowi de-
pozytów sprzyjały odnotowany w I półroczu 2008 r. szybki 
wzrost wynagrodzeń i zatrudnienia oraz rosnące oprocen-
towanie lokat bankowych. Stopniowy wzrost oprocentowa-
nia lokat utrzymał się w całym 2008 r. mimo zakończenia 
przez Radę Polityki Pieniężnej cyklu podwyżek stóp pro-
centowych w czerwcu. Do wzrostu oprocentowania depo-
zytów przyczyniła się nasilająca się konkurencja na rynku 
lokat bankowych, spowodowana rosnącymi trudnościami 
banków z pozyskiwaniem alternatywnych źródeł finanso-
wania akcji kredytowej oraz silnym wzrostem relacji kre-
dytów do depozytów na skutek odnotowanego w IV kwar-
tale 2008 r. znaczącego osłabienia kursu złotego. Ponadto, 
szybki wzrost depozytów był spowodowany pogorszeniem 
sytuacji na rynkach finansowych i związanym z tym wzro-
stem awersji do ryzyka. Rosnąca awersja do ryzyka skła-
niała gospodarstwa domowe do realokacji ich aktywów 
finansowych polegającej na zmniejszeniu zaangażowania 
w funduszach inwestycyjnych i przenoszeniu uzyskanych 
środków na lokaty bankowe. Czynnikiem oddziałującym 
w kierunku zmniejszenia dynamiki depozytów był global-
ny spadek zaufania do systemu bankowego na skutek ban-
kructwa amerykańskiego banku inwestycyjnego Lehman 
Brothers we wrześniu 2008 r., jednak czynnik ten miał cha-
rakter przejściowy.

InFoRMACJA GŁÓWneGo eKonoMIStY |CoMMent BY tHe CHIeF eConoMISt



13

dr Jakub Borowski
The Chief Economist of INVEST-BANK S.A.

depozyty oSóB prywatnych: przyroSt r/r w mLd zł
indiViduaLS’ depoSitS: increaSe (yoy) in BiLLion 

depozyty oSóB prywatnych: dynamika r/r
indiViduaLS’ depoSitS: dynamicS (yoy)
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dr Jakub Borowski  
Główny Ekonomista INVEST-BANK S.A.
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       rada nadzorcza | SuperViSory Board

Zygmunt Solorz – Żak
 Przewodniczący Rady Nadzorczej Chairman of the Supervisory Board  

Heronim Ruta
 Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Vice Chairman of the Supervisory Board 

Mirosław Błaszczyk
 Członek Rady Nadzorczej Member of the Supervisory Board

Eugenia Fojcik-Mastalska
 Członek Rady Nadzorczej Member of the Supervisory Board

Genowefa Woźniak
 Członek Rady Nadzorczej Member of the Supervisory Board

              zarząd Banku | manaGement Board

 W dniu 1 stycznia 2008 r. Zarząd Banku As at 1 January 2008 Management Board
 rozpoczął działalność w składzie: started its activity in the following composition:

Grażyna Niewolik 
 Prezes Zarządu President of the Management Board 

Lucjan K. Klim
 Członek Zarządu Member of the Management Board 

Janusz Janicki
 Członek Zarządu Member of the Management Board 

Jacek Sieniawski
 Członek Zarządu Member of the Management Board

władze Banku
BAnK AUtHoRItIeS

WŁADZe BAnKU | BAnK AUtHoRItIeSInVeSt-BAnK S.A.  RAPoRt RoCZnY 2008 14
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 W dniu 17 czerwca 2008 r. Rada Nadzorcza Banku,  On 17 June 2008 The Supervisory Board passed a resolution,
 podjęła Uchwałę powołującą z dniem 8 lipca 2008 r.  which, as of 8 July 2008, appointed Mr. Marek Janicki
 w skład Zarządu Pana Marka Janickiego,  into the Management Board and trusted him
 powierzając mu funkcję Członka Zarządu. the function of the Member of the Management Board.

 W dniu 31 grudnia 2008 r. skład Zarządu As of 31 December 2008 the Management Board
 przedstawiał się następująco: consisted of the following persons:

Grażyna Niewolik 
 Prezes Zarządu President of the Management Board

Lucjan K. Klim
 Członek Zarządu Member of the Management Board

Janusz Janicki
 Członek Zarządu Member of the Management Board

Jacek Sieniawski
 Członek Zarządu Member of the Management Board

Marek Janicki
 Członek Zarządu Member of the Management Board

15
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The Bank’s equity as of 31 December 2008 amounted 
to PLN 261 881 661,60 and was divided into 3 085 680  
inscribed stock of nominal value PLN 84,87 per share. The 
structure of the registered shareholders as at 31 December 
2008 was as follows:

* INVEST-BANK S.A. shares - without the vote rights at the AGM (art. 
364 § 2 of the Commercial Code of Companies) (shares acquired under 
execution procedure from the Rzemieślniczy Dom Towarowy Sp. z o.o 
as well as the shares purchased from the Przedsiębiorstwo Bankowe 
Bank Staropolski S.A.)

Kapitał zakładowy Banku na dzień 31 grudnia 2008 r.  
wynosił 261 881 661,60 złotych i dzielił się na 3 085 680 
akcji imiennych o wartości nominalnej 84,87 złotych każ-
da. Struktura akcjonariatu zarejestrowanego na dzień 
31.12.2008 r. przedstawiała się następująco:
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Akcjonariusze powyżej 5% głosów na WZA, w tym:
Shareholders exercising more than 5% of voting rights at the AGM, including:

1 667 793 54,05 68,37

Zygmunt Solorz-Żak 80 150 2,60 7,76

POLARIS FINANCE BV 939 868 30,46 39,88

PAI MEDIA S.A. 133 503 4,33 10,78

REXON OVERSEAS Ltd. 514 272 16,66 9,956

Pozostali Akcjonariusze, w tym: | Other shareholders, including: 1 417 887 45,95 10,387

Ster Sp. z o.o. 254 480 8,25 4,93

INVEST-BANK S.A.* 1 040 539 33,72 0*

8 innych osób prawnych i fizycznych | 8 other legal and natural persons 122 868 3,98 5,457

Ogółem | Total 3 085 680 100,00 78,757

* Akcje INVEST-BANK S.A. - bez prawa głosu na WZA (Art. 364 § 2 Ksh)  
(akcje przejęte w drodze postępowania egzekucyjnego od Rzemieśl-
niczego Domu Towarowego Sp. z o.o oraz akcje nabyte w ramach  
zakupu Przedsiębiorstwa Bankowego Bank Staropolski S.A.)

akcjonariat Banku
BAnK SHAReHoLDeRS

17
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retaiL BankinG market actiVity – LoanS

Bank activity in 2008 was focused on the development of 
the retail banking within the consumer finance field. From 
01.01.2008 to 31.12.2008 PLN 527,20 million retail loans 
were granted.
The table below shows the level of balances of the retail 
loans together with their structure in 2007-2008.

działaLność na rynku Bankowości detaLicznej – 
produkty kredytowe

Działalność Banku w roku 2008 skupiała się na rozwoju  
bankowości detalicznej w obszarze consumer finance.  
W okresie od 01.01.2008 do 31.12.2008 r. uruchomionych 
zostało 527,20 mln zł kredytów detalicznych.
Poniższa tabela przedstawia poziom sald kredytów deta-
licznych wraz z ich strukturą w latach 2007-2008.

SaLda kredytów detaLicznych | retaiL Loan BaLanceS

31.12.2007 r. 31.12.2008 r.

 

Wykonanie 
(w mln zł)
Exercising 

(in PLN million)

Struktura 
salda

Balance
structure

Wykonanie 
(w mln zł)
Exercising 

(in PLN million)

Struktura 
salda 

Balance
structure

1 2 3 4 5

Razem | Total 921,20 100,00% 998,00 100,00%

Kredyty i debety w koncie | Loans and overdrafts 125,20 13,59% 122,30 12,25%

Kredyty gotówkowe | Cash loans 105,70 11,47% 155,90 15,63%

Karty kredytowe | Credit cards 70,60 7,66% 83,30 8,34%

Kredyty ratalne | Installment loans 94,10 10,21% 92,10 9,23%

Kredyty samochodowe | Car loans 169,30 18,38% 164,50 16,49%

Kredyty hipoteczne | Mortgage loans 356,30 38,68% 379,90 38,06%

Struktura SaLda kredytów detaLicznych 
retaiL credit BaLance

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2007

2008

Kredyty hipoteczne | Mortgage loans

Kredyty samochodowe | Car loans

Kredyty ratalne  | Retail loans 

Karty kredytowe | Credit cards

Kredyty gotówkowe  | Cash loans

Kredyty i debety w koncie | Overdrafts

DZIAŁALnoŚĆ BAnKU | BAnK ACtIVItY

działaLność Banku w roku 2008
BAnK ACtIVItY In 2008
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The highest dynamics in the balance growth in 2008 char-
acterized the cash loans, nearly 48% compared to 2007. 
The value of disbursements amounted to PLN 127,4 million 
compared to PLN 87,1 million in 2007. The high growth 
dynamics was related to the demand for such sort of loans, 
allocated for any consumption needs.

In the field of particular loans there were completed the 
following actions:

Installment credIt:

implemented opportunity for installment credits for • 
ATV vehicles and scooters up to PLN 8 000,00 and the 
credit amount available for scooters has been increased 
from PLN 5 000,00 to PLN 8 000,000.

car loan:

the entries included in the Instruction for granting car • 
loans to natural persons and the Statute for granting 
the car loans to natural persons were adjusted to the 
new Methodology for a Retail Client Credit Capability 
Investigation, in terms of sources of income of a Bor-
rower, in particular:

cancellation of the opportunity for granting car  –
loans denominated to USD,
cancellation of the opportunity for granting the MIX  –
loan,
cancellation of the Collective Life insurance for Bor- –
rowers (credit repayment insurance) with reference 
to termination of the contract by TU Amplico Life 
S.A.
increase of the minimal loan amount from PLN  –
2 000,00 to PLN 4 000,00,
specification of entries related to a subject of   –
a loan, replacing the entry concerning the trucks 
designed for transport of cargo and passengers,  
dividing them into trucks and buses,
lowering a vehicle’s age to 7 and the loan repayment  –
period together with the age of a credited vehicle to 
10 in the case of cars, trailers and semi-trailers.

Największą dynamiką przyrostu salda w 2008 r. charakte-
ryzował się kredyt gotówkowy, bo aż blisko 48% w stosunku 
do roku 2007. Wartość uruchomień wyniosła 127,4 mln zł, 
w stosunku do 87,1 mln zł w 2007 r. Wysoka dynamika przy-
rostu związana była z utrzymującym się popytem ludności 
na tego rodzaju kredyty z przeznaczeniem na dowolne po-
trzeby konsumpcyjne.

W obszarze poszczególnych produktów kredytowych zreali-
zowano następujące działania:

Kredyt ratalny:

wprowadzono możliwość kredytowania w systemie ra-• 
talnym quadów i motorowerów do 8 000,00 zł oraz pod-
wyższono kwotę kredytowania skuterów z 5 000,00 do 
8 000,00 zł.

Kredyt samochodowy:

dostosowano zapisy Instrukcji udzielania kredytów sa-• 
mochodowych osobom fizycznym i Regulaminu udzie-
lania kredytów samochodowych osobom fizycznym do 
nowej Metodyki badania zdolności kredytowej Klienta 
detalicznego w zakresie źródeł uzyskiwania dochodu 
przez Kredytobiorcę poprzez:

wycofanie możliwości udzielania kredytów samo- –
chodowych denominowanych do USD,
wycofanie możliwości udzielania kredytu MIX, –
wycofanie możliwości Grupowego Ubezpieczenia  –
na życie i zdrowie Kredytobiorców (ubezpieczenie 
spłaty kredytu) w związku z wypowiedzeniem umo-
wy przez TU Amplico Life S.A.,
podwyższenie minimalnej kwoty kredytu z 2 000,00  –
do 4 000,00 zł,
doprecyzowanie zapisów związanych z przedmiotem  –
kredytowania, zastępując zapis dotyczący samocho-
dów ciężarowych przeznaczonych konstrukcyjnie 
do przewozu ładunków  i osób, poprzez podział na  
samochody ciężarowe i autobusy,
obniżenie wieku pojazdu do 7 lat oraz okresu spłaty  –
kredytu łącznie z wiekiem kredytowanego pojazdu do 
10 lat w przypadku samochodów, naczep i przyczep.
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cash loan:

a sale competition was held for the Bank’s partners, • 
called Letni konkurs partnerski z INVEST-BANK S.A.,
contracts concluded with Multi-agent BS KREDYT  • 
Sp z o.o. and its agents have been revised,
offer for farmers providing milk for MSM OSTROWIA has • 
been continued,
the new opportunity for granting loans through the Cus-• 
tomer Service Center (cash loan via phone),
new opportunity for granting loans based on a simpli-• 
fied procedure (loan based on a statement),
the preferential cash loan for a selected profession has • 
been cancelled.

mortgage loans:

in order to increase the interest-based revenues the • 
Bank implemented changes in the Interest rates table 
for natural persons three times, in particular: the inter-
est rate margin for newly-granted mortgage loans has 
been increased,
in order to reduce the Bank’s risk resulting from the • 
long-term engagements, in November, to the offers for 
the mortgage loans the following changes have been 
implemented:

the opportunity for granting the mortgage loans  –
without own contribution has been suspended, 
moreover, the opportunity for insurance of a low 
own contribution by TU Europa S.A. has been sus-
pended as well,
the LTV indexes has been reduced maximally for  –
the mortgage and consolidate loans, to the level 
amounting to 70%,
maximal crediting periods for all mortgage products  –
has been shortened to 15 years. 

Kredyt gotówKowy:

przeprowadzono konkurs sprzedażowy dla Partnerów • 
Banku, pod nazwą Letni konkurs partnerski z INVEST-
BANK S.A., 
zaktualizowano umowy z Multiagentem BS KREDYT  • 
Sp z o.o. oraz z jego agentami,
kontynuowano ofertę dla rolników dostarczających • 
mleko do MSM OSTROWIA, 
wprowadzono możliwość udzielania kredytów za po-• 
średnictwem Centrum Obsługi Klienta (kredyt gotówko-
wy przez telefon),
wprowadzono do oferty możliwość udzielania kredytów • 
w oparciu o uproszczoną procedurę (kredyt na oświad-
czenie),
wycofano z oferty kredyt gotówkowy na preferencyj-• 
nych warunkach dla wybranej grupy zawodowej.

Kredyty hIpoteczne: 

w celu zwiększenia przychodów odsetkowych Bank trzy-• 
krotnie dokonywał zmian w Tabeli oprocentowania dla 
osób fizycznych polegających m.in. na podwyższeniu 
marż odsetkowych dla nowoudzielanych kredytów hi-
potecznych,
w celu ograniczenia ryzyka Banku wynikającego z zaan-• 
gażowań długoterminowych w listopadzie zostały wpro-
wadzone do oferty kredytów hipotecznych następujące 
zmiany:

zawieszono możliwość udzielania kredytów mieszka- –
niowych z brakującym wkładem własnym, a tym sa-
mym wstrzymano możliwość ubezpieczenia niskiego 
wkładu własnego w TU Europa S.A.,
obniżono maksymalne wskaźniki LTV dla kredytów  –
mieszkaniowych i konsolidacyjnych do poziomu 70%,
skrócono maksymalne okresy kredytowania dla  –
wszystkich produktów hipotecznych do 15 lat.

DZIAŁALnoŚĆ BAnKU | BAnK ACtIVItY
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the overdraft:

there was performed a personalized mailing to se-• 
lected clients of the Bank, presenting the offer for  
a ready limit,
a new Invest-Konto overdraft statute has been imple-• 
mented,
the opportunity for grating loans via the Customer  • 
Service Center (via phone) has been provided,
the interest rate has been increased.• 

credIt card:

The number of sold credit cards in 2008 was maintained at 
the 2007 level. The sales was performed mainly via mailing 
campaigns and telemarketing ones, which resulted in the 
increase in the balance on the credit card accounts by 18%, 
which is PLN 12,7 million.
To the end 2008 the Bank issued 42 851 credit cards. The 
increase in number of cards issued in 2008 constituted 
nearly 23% of all credit cards issued by the Bank.

retaiL BankinG market actiVity – depoSit productS

In 2008 the increase in the level of the natural persons 
deposit base was observed, by nearly PLN 144 million in 
relation to 2007, mainly as the consequence of sales ac-
tions and marketing campaigns for the 12 month deposits. 
For the above-mentioned time deposits there was estab-
lished a separate communication and marketing support 
line, i.e. „lokata mistrzowska” – referring to the Olympic 
Games in Beijing and „polska, bezpieczna lokata” – which 
emphasizes Polish roots of the INVEST-BANK S.A. in terms 
of the crisis on the financial market. Achieved levels of the 
increase in the balance were consisted with the planned 
ones, at the same time achieving stabilization of the de-
posit base within the long and middle deposit terms,  
obtaining expected number of new depositors.
The table below shows the level of the balances of the de-
posits together with their structure in 2007-2008.

Kredyt w rachunKu oszczędnoścIowo-rozlIczenIowym:

przeprowadzono spersonalizowany mailing do wybra-• 
nych Klientów Banku z ofertą gotowego limitu,
wprowadzono nową Instrukcję kredytu w rachunku In-• 
vest-Konto, 
wprowadzono do oferty możliwość udzielania kredytu • 
przez Centrum Obsługi Klienta (drogą telefoniczną), 
podwyższono oprocentowanie.• 

Karta Kredytowa:

Liczba sprzedanych kart kredytowych w 2008 została 
utrzymana na podobnym poziomie jak w roku 2007. Sprze-
daż była realizowana w głównym stopniu przez działania 
mailingowe oraz telemarketingowe, co przełożyło się 
na wzrost salda na rachunkach kart kredytowych o 18% 
w ujęciu procentowym, natomiast w ujęciu kwotowym  
o 12,7 mln zł.
Do końca roku 2008 Bank wydał 42 851 kart kredytowych. 
Przyrost kart wydanych w 2008 roku stanowi niespełna 23% 
wszystkich kart kredytowych wydanych przez Bank.

działaLność na rynku Bankowości detaLicznej – 
produkty depozytowe

W 2008 r. odnotowano wzrost poziomu bazy depozytowej 
osób fizycznych blisko o 144 mln zł w stosunku do 2007 r., 
głównie jako efekt działań sprzedażowych i marketingowych 
dla lokat 12-miesięcznych. Dla ww. kategorii depozytów 
terminowych przygotowano odrębną linię komunikacji 
i wsparcia marketingowego, tj. „lokata mistrzowska” – na-
wiązująca do Olimpiady w Pekinie oraz „polskiej, bezpiecz-
nej lokaty” – podkreślając polskie korzenie INVEST-BANK 
S.A. w dobie kryzysu na rynkach finansowych. Osiągnięte 
poziomy przyrostu salda były zgodne z planowanymi, osią-
gając jednocześnie stabilizację bazy depozytowej w dłu-
gich i średnich pasmach terminu deponowania, pozyskując 
oczekiwaną liczbę nowych deponentów.
Poniższa tabela przedstawia poziom sald depozytów deta-
licznych wraz z ich strukturą w latach 2007-2008.
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31.12.2007 r. 31.12.2008 r.

Wykonanie (w 
mln zł)

Exercising 
(in PLN million)

Struktura 
salda

Balance 
structure

Wykonanie (w 
mln zł)

Exercising 
(in PLN million)

Struktura 
salda

Balance 
structure

1 2 3 4 5

Razem | Total 1 046,43 100,00% 1 190,40 100,00%

Rachunki bieżące | Current accounts 299,00 28,57% 275,08 23,11%

Lokaty terminowe | Time deposits 747,42 71,43% 915,32 76,89%

depozyty kLientów detaLicznych w mLn zł
retaiL cLientS’ depoSitS in pLn miLLion

950,0 1 000,0 1 050,0 1 100,0 1 1150,0 1 200,0

2007

2008
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checKIng and savIng accounts and savIng accounts:

In order to make a product more attractive on a market 
and make clients more aware of it and mostly, to increase 
the Bank’s profit, there were completed the following ac-
tions within the personal accounts field:

a promotion of the Invest-Konto KOMFORT account • 
was implemented; clients, who took loans, were 
offered a free of charge account (6 months) and 
free of charge use of the Electronic Banking System  
(12 months) as well as the products were connected 
with sales of the overdraft available as of a day of 
the account opening,
mailing campaign directed to the Bank’s Clients was • 
performed, together with a proposal of the account 
with ready-to-use credit,
a commercial offer dedicated to a selected group of • 
Clients was prepared,
the Invest-Konto KOMFORT promotion was prolonged;  • 
it consisted of a lowered fee for the account service and 
free of charge access to the Electronic Banking System, 
however, the sales of the overdraft was not included as 
of the day of the account opening,
in order to simplify the service and increase the sale of • 
the overdraft, a revised Instruction for the overdraft 
within Invest-Konto was established,
Into the Bank’s offer there was implemented a pack • 
of products under the marketing name ‘Invest-Konto 
STUDENT’ designed for a particular Client group and 
marketing actions to advertise the pack and to activate 
the sales have been launched. 

tIme deposIts:

In 2008, under intensified activity of competitive banks, 
the INVEST-BANK S.A. made different actions to attract 
deposits:

sales of the standard deposit 3M of fixed interest rate • 
was continued, the promotion was pro-longed till the 
end of February, however, after the time limit for pro-
motion the amount of promotional interest rate has 
been maintained for the third amount threshold,
the Saving Program Accounts’ interest rate has been in-• 
creased as well as the interest rate for the 6M deposit 
of a fixed interest rate,

rachunKI oszczędnoścIowo-rozlIczenIowe I oszczę- 
dnoścIowe:

W celu uatrakcyjnienia i zwiększenia świadomości produk-
tu na rynku, a przede wszystkim zwiększenia przychodów 
Banku przeprowadzono następujące działania w obszarze 
kont osobistych:

wprowadzono promocję rachunków Invest-Konto KOM-• 
FORT, polegającą na oferowaniu Klientom zaciągającym 
kredyt bezpłatnego prowadzenia konta przez 6 miesię-
cy oraz bezpłatnego korzystania z Systemu Bankowości 
Elektronicznej (SBE) przez 12 miesięcy, a także na po-
wiązaniu ze sprzedażą kredytu w ROR, uruchamianego 
już w dniu otwarcia konta,
przeprowadzono akcję mailingową do Klientów Banku • 
z propozycją założenia konta z gotowym limitem kre-
dytowym,
przygotowywano ofertę handlową dedykowaną do wy-• 
branej grupy Klientów,
przedłużono promocję Invest-Konta KOMFORT polega-• 
jącą na obniżeniu opłaty za prowadzenie rachunku oraz 
bezpłatny dostęp do Systemu Bankowości Elektronicz-
nej, jednakże bez wiązania sprzedaży kredytu w ROR 
od dnia otwarcia konta,
aby ułatwić obsługę i zwiększyć sprzedaż limitu kre-• 
dytowego, wprowadzono znowelizowaną Instrukcję  
kredytu w rachunku Invest-Konto,
wprowadzono do oferty Banku pakiet produktów o na-• 
zwie marketingowej Invest-Konto STUDENT skierowany 
do określonej grupy Klientów oraz rozpoczęto działania 
marketingowe mające na celu jego rozreklamowanie 
i aktywizację sprzedaży.

loKaty termInowe:

W 2008 r. w warunkach wzmożonych działań na rynku ban-
ków konkurencyjnych INVEST-BANK S.A. prowadził liczne 
działania mające na celu pozyskanie depozytów:

kontynuowano sprzedaż promocyjną standardowej lo-• 
katy 3M o stałej stopie procentowej, promocję utrzy-
mano do końca lutego, przy czym po zakończonym 
okresie promocji utrzymano wysokość promocyjnego 
oprocentowania dla trzeciego progu kwotowego,
podwyższono oprocentowanie Rachunków Programu • 
Oszczędnościowego i lokaty 6M o stałej stopie procen-
towej,

23
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the interest rate for standard deposits – 3M, 6M and 10M • 
– of a fixed interest rate, via the Electronic Bank System 
has been increased,
the interest rate for the standard 12M deposit has been • 
increased and there was implemented the fourth amount 
threshold - for amounts exceeding PLN 100 000,00, with 
relatively attractive interest rate. At the same time, to 
promote the product, an intensive advertising campaign 
and sales competition for the Employees of Branches 
were launched,
there was completed the analysis of the retail clients’ • 
deposits, consequently, the Bank’s offer for deposits 
has been revised; the following offers has been termi-
nated:

Bank securities INVESTOR and INVESTOR BIS, –
progressive deposits in currencies, –
standard deposits of variable interest rate, via the  –
Electronic Bank System,

a new product has been offered: a negotiable OVER-• 
NIGHT deposit for the retail Clients,

Owing to the above described actions the increase in the 
deposit balance obtained from natural persons amounted 
to PLN 143,97 million.

corporate BankinG market actiVity

The 2008 was the year of the INVEST-BANK S.A. expansion 
within the corporate banking, which was best reflected in 
the growth of the principal indexes of the Bank’s activity 
within that field.
According to the data, as at the end of 2008, the current 
accounts of the institutional Clients accounted for 7,18% of 
the total number of accounts maintained by the Bank, and 
the share of the corporate Clients’ account balance in the 
total balance of current accounts was 40,54%. In 2008, the 
number of the corporate Clients buying the Bank’s services 
via P@rtner24 and P@rtner24-Home Banking (e-banking 
system) increased by the number of 414 new distribution 
channels.
Value of loans granted to the institutional clients in 2008 
increased by 18,81% compared to the balance as of the end 
of 2007. The highest level of dynamics characterized the 
portfolio of working capital facilities at the credit account 
and working capital facilities at the current account.
Value of deposits of economic entities at the end of 2008 
was lower by 26,80% in relation to the balance at the end 

podwyższono oprocentowanie standardowych lokat 3M, • 
6M i 10M o stałej stopie procentowej zakładanych za po-
średnictwem Systemu Bankowości Elektronicznej (SBE),
podwyższono oprocentowanie standardowej lokaty 12M • 
o stałej stopie procentowej i wprowadzono dla tego 
terminu czwarty próg kwotowy oprocentowania, dla 
kwot powyżej 100 000,00 zł z bardzo atrakcyjnym na 
tle oferty rynkowej oprocentowaniem dla tego progu. 
Jednocześnie w ramach promocji produktu prowadzono 
intensywną kampanię reklamową oraz konkurs sprzeda-
żowy dla Pracowników Oddziałów,
dokonano analizy portfela depozytów Klientów de-• 
talicznych pod kątem ich sprzedaży, w wyniku której 
uporządkowano ofertę depozytową Banku, poprzez wy-
cofanie z oferty:

Bankowych Papierów wartościowych INVESTOR i IN- –
VESTOR BIS, 
lokat progresywnych w walutach, –
standardowych lokat o zmiennym oprocentowaniu  –
otwieranych za pośrednictwem Systemu Bankowości 
Elektronicznej (SBE), 

wprowadzono do oferty nowy produkt: negocjowaną lo-• 
katę OVERNIGHT dla Klientów detalicznych,

Dzięki powyższym działaniom przyrost salda depozytów od 
osób fizycznych wyniósł 143,97 mln zł.

działaLność na rynku Bankowości korporacyjnej

Rok 2008 był kolejnym okresem rozwoju INVEST-BANK S.A. 
w obszarze bankowości korporacyjnej, co znalazło od-
zwierciedlenie we wzroście głównych mierników aktywno-
ści Banku w tym obszarze.
Rachunki bieżące prowadzone dla Klientów instytucjo-
nalnych według stanu na koniec 2008 r. stanowiły 7,18 %  
ogólnej liczby rachunków prowadzonych przez Bank,  
jednak udział salda rachunków depozytowych Klientów in-
stytucjonalnych w sumie salda rachunków bieżących i lokat 
terminowych ogółem stanowił 40,54%. W 2008 r. zwiększyła 
się liczba Klientów instytucjonalnych korzystających z usług 
Banku za pośrednictwem Systemu Bankowości Elektro-
nicznej P@rtner24 oraz P@rtner24-Home Banking o liczbę  
414 nowych kanałów dystrybucji.
Wartość portfela kredytów udzielonych Klientom instytu-
cjonalnym w 2008 r. wzrosła o 18,81 % w stosunku do stanu 
na koniec 2007 r. Najwyższą dynamiką w 2008 r. charak-
teryzował się portfel kredytów obrotowych w rachunku 
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of 2007, while their share in the sum of non-financial de-
posits sector decreased by 27,39%.

cooperation with externaL SaLe chain

In 2008 the INVEST-BANK S.A., in terms of the installment 
loan cooperated actively with chain of more than 2 800 
sales and service outlets. Disbursements of this product 
amounted to PLN 74,1 million and increased by 22,74% 
compared to 2007. The average value of a disbursed loan 
or credit exceeded PLN 2 000. In terms of the installment 
loans sales the Bank attracted new clients or increased 
scope of products provided for the previous clients in total 
number exceeding 35 thousand of Borrowers.
Within continuation of the organizational changes and sep-
aration of sales through the external chain into separate 
business line, actions of sales services headed for crea-
tion and extension of a chain of cooperating entities. As an 
effect of the above described actions the number of dis-
bursed cash loans increased by 129,9% to the level of PLN 
31,5 million. Owing to the performance – by the Manage-
ment Board - at the end of 2007 the Policy for commercial 
relations with partners, the Bank stabilized its position on 
the sales market via agencies.

kredytowym oraz kredytów obrotowych w rachunku bie-
żącym.
Wartość depozytów podmiotów gospodarczych na koniec 2008 
r. była niższa o 26,80.% w stosunku do stanu osiągniętego na 
koniec 2007 r., a ich udział w sumie depozytów sektora niefi-
nansowego zmniejszył się o 27,39 %.

depozyty kLientów inStytucjonaLnych w mLn zł
inStitutionaL cLientS’ depoSitS in pLn miLLion

kredyty kLientów inStytucjonaLnych w mLn zł
inStitutionaL cLientS’ LoanS in pLn miLLion

200,0 400,0 600,0 800,0 1 000,0 1 200,00,0

2007

2008

520 540 560 580 600 620 640 660 680500

2007

2008

wSpółpraca z zewnętrzną Siecią Sprzedaży

W roku 2008 INVEST-BANK S.A. w zakresie kredytu ratal-
nego współpracował aktywnie z siecią ponad 2 800 placó- 
wek handlowych i usługowych. Uruchomienia tego produktu 
wyniosły 74,1 mln zł i wzrosły o 22,74% w stosunku do roku 
2007. Średnia kwota uruchomionego kredytu to ponad 
2 tys. zł. W ramach sprzedaży kredytów ratalnych Bank po-
zyskał nowych Klientów lub zwiększył wieloproduktowość 
dotychczasowych Klientów w łącznej liczbie ponad 35 tys. 
Kredytobiorców.
W ramach kontynuowania zmian organizacyjnych wraz 
z wydzieleniem sprzedaży w sieci zewnętrznej do odrębnej 
linii biznesowej, działania służb sprzedażowych ukierunko-
wane były także na budowę i rozwój sieci podmiotów współ-
pracujących z Bankiem w zakresie kredytu gotówkowego. 
Skutkiem tych działań był wzrost uruchomień agencyjnych 
kredytów gotówkowych o 129,9% do poziomu 31,5 mln zł. 
Dzięki realizacji przyjętej przez Zarząd Banku pod koniec 
roku 2007 Polityki relacji handlowych z Partnerami, Bank 
ugruntował swoją pozycję na rynku sprzedaży agencyjnej.
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diStriBution channeLS and e-BankinG

Main distribution channels:
The Bank’s departments,• 
The Customer Service Center (phone lines used for pur-• 
pose of sales campaigns, informative campaigns as well 
as incoming and outbound campaigns),
Chain of Agencies (operating upon contracts for agency • 
services, contracts for particular obligations fulfillment 
and marketing contracts concluded with the Bank).

A substantial supplementation of the main distribution 
channels there were campaigns run via mailings, SMS and 
Internet, together with use of the Electronic Banking Sys-
tem.

Owing to the functionality of the Electronic Banking sys-
tem, both, individual clients and institutional clients  
obtained a direct, safe and active access to the checking 
and saving accounts, current accounts as well as a pas-
sive access to the credit cards. Available electronic chan-
nels for individual Clients include Internet, WAP, SMS and 
Phone, while for institutional Clients - Internet, SMS and 
Phone. The institutional Clients are provided with the di-
rect access to the account via P@rtner24 Home-Banking. As 
of 31 December 2008 the number of active channels used 
by Clients exceeded 89 thousand.
In 2008 implementation of a series of changes expand-
ing the e-banking – started in 2007 – has been continued. 
Expansion included, most of all, opportunity for regular 
orders setting and pre-set orders, while within corporate 
banking (P@rtner24 Home-Banking), authorization with use 
of the chip cards. Planned Bank’s actions shall be focused 
on further development of the e-banking.

kanały dyStryBucji i Bankowość eLektroniczna

Główne kanały dystrybucji:
Oddziały własne Banku,• 
Centrum Obsługi Klienta (wykorzystywane podczas roz-• 
mów telefonicznych; przychodzących, akcji sprzedażo-
wych, informacyjnych oraz kampanii wychodzących),
Sieć Pośredników (działających na podstawie umów • 
agencyjnych, umów zlecenie oraz marketingowych za-
wartych z Bankiem).

Znaczącym uzupełnieniem głównych kanałów dystrybucji 
były akcje i kampanie realizowane za pośrednictwem ma-
ilingów, SMS-ingu oraz Internetu również z wykorzystaniem 
Systemu Bankowości Elektronicznej (SBE).

Dzięki funkcjonalności Systemu Bankowości Elektronicznej 
(SBE), zarówno Klienci indywidualni, jak i Klienci Instytu-
cjonalni uzyskali bezpośredni, bezpieczny i aktywny dostęp 
do rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczęd-
nościowych, rachunków bieżących oraz bierny dostęp do 
rachunku karty kredytowej. Dostępne kanały elektroniczne 
dla Klientów indywidualnych obejmują Internet, WAP, SMS 
i Telefon, dla Klientów instytucjonalnych Internet, SMS i Te-
lefon. Klientom instytucjonalnym zapewniliśmy również bez-
pośredni dostęp do rachunku poprzez system P@rtner24 Ho-
me-Banking. Na 31 grudnia 2008 r. INVEST-BANK S.A. posiadał 
ponad 89 tys. uruchomionych kanałów do czynnych rachun-
ków swoich Klientów. 
W 2008 r. kontynuowano wdrażanie szeregu zmian rozsze-
rzających bankowość elektroniczną rozpoczętych w 2007 r. 
Ekspandowanie objęło przede wszystkim możliwość defi-
niowania zleceń stałych i predefiniowanych, a w bankowo-
ści korporacyjnej (P@rtner24 Home-Banking) autoryzację 
transakcji przy użyciu kart chipowych. Planowane działa-
nia Banku będą skoncentrowane na dalszym rozwoju ban-
kowości elektronicznej.
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Dane na 31.12.2008 | Data as of 31.12.2008

INTERNET IVR SMS WAP Home 
Banking

razem kanały
Channels total

Klienci indywidualni 
Individual clients

35 303 13 530 22 689 10 158 0 81 680

Klienci instytucjonalni
Institutional clients

6 683 303 615 0 86 7 687

Razem
Total

41 986 13 833 23 304 10 158 86 89 367

Struktura kanałów - kLienci indywiduaLni
channeL Structure - indiViduaL cuStomerS

Struktura kanałów - kLienci inStytucjonaLni
channeL Structure - inStitutionaL cuStomerS

12%

43%
17%

28%

Internet IVR SMS WAP

8%
1%

87%

4%

Internet IVR SMS Home 
Banking



InVeSt-BAnK S.A.  RAPoRt RoCZnY 2008 28

money market actiVity

The Treasury Department’s activity on the financial market 
is mainly connected with financial liquidity management, 
allocating financial surplus, and acquiring assets from the 
inter-bank market. Similarly like in previous years in 2008 
Bank invested the cash surplus in liquid securities as well 
as it made investments in deposits on the financial market, 
at the same time actively managing the minimum cash re-
serve on the NBP account and managing the position of the 
currency exchange transactions.

Selected elements of assets and liabilities regarding the 
financial market in the years 2007-2008 (million PLN)

działaLność na rynku pieniężnym

Działalność Departamentu Skarbu na rynku pieniężnym 
związana jest głównie z zarządzaniem płynnością finanso-
wą, lokowaniem nadwyżek finansowych oraz pozyskiwaniem 
środków z rynku międzybankowego. Podobnie jak w latach 
poprzednich, w 2008 r. Bank inwestował nadwyżki środków 
finansowych w płynne papiery wartościowe oraz w lokaty 
rynku pieniężnego, prowadząc jednocześnie aktywną po-
litykę zarządzania rezerwą obowiązkową na rachunku NBP 
oraz zarządzania pozycją wymiany walutowej. 

Wybrane elementy aktywów i pasywów dotyczące rynku 
pieniężnego w latach 2007-2008 (w mln zł)

Wyszczególnienie
Stan na 

31.12.2007
Stan na 

31.12.2008
Zmiana 

w 2008 r.
Dynamika 

2008/2007 w %

Description 
Volume on

31 Dec, 2007
Volume on

31 Dec, 2008
(Increase/

decrease) in 2008
% change

from 2007
Lokaty udzielone w zł
Deposits granted in PLN

109 0 - 109,0 -100,00%

Bony skarbowe DDS
Treasury bills DDS

28,7 117,1 88,4 308,01%

Obligacje skarbowe
Treasury bonds

4,6 19,4 14,8 320,70%

Bony pieniężne
T-bills

154,9 20,0 - 134,9 -87,09%

Obligacje NBP
NBP bonds

49 49,6 0,6 1,22%

Lokaty udzielone w walutach obcych
Deposits granted in foreign currencies

489,3 252,0 - 237,3 -48,50%

Razem

Total
835,5 458,0 - 377,5 -45,18%

Depozyty przyjęte w zł
Deposits received in PLN

0 0 0 0

Depozyty przyjęte w walutach obcych
Deposits received in foreign currencies

8,8 16,3 7,5 85,11%

Razem
Total

8,8 16,3 7,5 85,11%

Instrumenty pochodne
Derivatives

0 0 0 0
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2008 was a year of further intensive growth of the transac-
tional banking of the INVEST-BANK S.A.

The Bank’s clients from the segment of Small and Medium 
Enterprises could use many products and solutions as well 
as services related to settlement of incoming and outbound 
payments and those received on mass creditors’ accounts.

On the inter-bank market, the Bank was reinforcing its po-
sition and the image of an institution specialized in servic-
ing financial agents (MPW service) as well as servicing the 
mass creditors’ payments (SIPP service).

The number of completed transactions within mass pay-
ments in 2008 increased by nearly 23% compared to 2007.

SIPP – Incoming Payments Identification System
MPW – Mass Outbound Payments
PZ – Payment Request

Automation and simplification of the processes within the 
Mass Outbound Payments resulted in many new clients. 
The service based on Internet technology provides the on-
line access to financial information and to the data related 
to performance of the payment requests.

In terms of the SIPP service – dedicated to enterprises, 
which regularly issue invoices for products and services – in 
2008 there was recorded a significant increase in turnover 
– by more than 35% compared to the previous year. Mass 
creditors willingly used the new service, which make their 
settlement and booking processes automatic and eliminat-
ed errors resulting from manual booking.

All assumptions included in the financial plans for 2008 within 
the mass payment services have been totally completed.

Rok 2008 r. był kolejnym rokiem istotnego rozwoju banko-
wości transakcyjnej w INVEST-BANK S.A.

Klienci Banku z segmentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
(MSP) mogli korzystać z wielu rozwiązań produktowych oraz 
usług związanych z rozliczaniem płatności wychodzących 
jak i przychodzących na rachunki wierzycieli masowych.

Bank umocnił i ustabilizował na rynku międzybankowym po-
zycję instytucji wyspecjalizowanej w obsłudze rozliczenio-
wej pośredników finansowych (usługa MPW) oraz rozliczaniu 
i kolekcji płatności wierzycieli masowych (usługa SIPP). 

Liczba zrealizowanych transakcji w usługach płatności ma-
sowych w 2008 r. zwiększyła się o blisko 23% w porównaniu 
do 2007 r.

 Lp. | item Usługa | Service
Liczba transakcji | Number of transactions

2007 2008 Zmiana | Change

1 SIPP 17 184 509 23 277 912 6 093 403

2 MPW 13 983 334 14 965 488 982 154

3 PZ 14 721 19 668 4 947

 Razem | Total 31 182 564 38 263 068 7 080 504

SIPP – System Identyfikacji Płatności Przychodzących
MPW – Masowe Płatności Wychodzące
PZ – Polecenie Zapłaty

W usłudze Masowych Przelewów Wychodzących automaty-
zacja oraz uproszczenie procesów rozliczeniowych przyspo-
rzyły Bankowi w roku 2008 wielu nowych Klientów. Usługa 
oparta na technologii internetowej, zapewniała dostęp on-
line do informacji finansowych oraz do danych związanych 
z realizacją dyspozycji jego zleceń płatniczych.

W usłudze SIPP - dedykowanej firmom, które cyklicznie wy-
stawiają faktury za produkty i usługi -odnotowano w 2008 
r. znaczący wzrost obrotów – o ponad 35 % w porównaniu  
do poprzedniego roku. Wierzyciele masowi chętnie ko-
rzystali z tej usługi, która zautomatyzowała im procesy  
rozliczeniowo – księgowe oraz eliminowała błędy związane 
z ręcznym księgowaniem należności. 

Zadania założone w planie finansowych na 2008 r. z zakre-
su działalności usług płatności masowych zostały w pełni 
zrealizowane.

Bankowość tranSakcyjna
tRAnSACtIon BAnKInG
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Within the IT system of the Bank in 2008 implementation 
of a modern Contact Center was completed. It covers the 
fields of agents hired in the Customer Service Center, the 
Monitoring Center and the Document Service Center. Also 
the ETL class tool – used to download, explore and trans-
form data has been implemented. It is designed for the 
data warehouse supplying. There was implemented a new 
version pack of COGNOS application system dedicated for 
advanced reporting of different fields of the Bank’s activ-
ity. Functional range of the document management system 
in the Bank was extended, owing to the implementation of 
the Docuware system. The last system, whose implementa-
tion was completed in 2008 there was a system supporting 
vindication actions. At the same time in 2008 implementa-
tion operations within personnel and remuneration as well 
as anti-fraud system were continued.
Within the hardware, main servers and mass memories, 
converting the Profile transaction system, were replaced 
as well as significant number of employees’ terminals 
in the operational units of the Bank. Departments were  
provided with opportunity for sending traditional paper 
documents via electronic way, owing to the provision of 
modern multi-functional devices.
On November 2008 there was signed a contract for a new 
Bank’s Management System based on the latest version of 
the Oracle Business Suite System.

W obszarze informatycznym Banku w roku 2008 zakończono 
wdrożenie nowoczesnego Contact Center obejmujące-
go obszary agentów zatrudnionych w Centrum Obsługi 
Klienta, Centrum Monitorowania oraz Centrum Obsługi 
Dokumentów. Wdrożono również narzędzie klasy ETL do 
ładowania, eksploracji i transformacji danych z głównym 
przeznaczeniem dla zasilania hurtowni danych. Urucho-
miono nowy pakiet aplikacji systemu COGNOS dedykowany 
do zaawansowanego raportowania różnych obszarów dzia-
łalności Banku. Rozszerzono zakres funkcjonalny systemu 
zarządzania dokumentami w Banku poprzez wdrożenie 
systemu Docuware. Ostatnim systemem, w którym prace 
wdrożeniowe zakończono w 2008 r. był system wspierają-
cy procesy windykacyjne Banku. Jednocześnie w roku 2008 
kontynuowano prace wdrożeniowe w systemach kadrowo- 
płacowym oraz antyfraudowym.
W zakresie sprzętu komputerowego wymieniono główne 
serwery i pamięci masowe przetwarzające system transak-
cyjny Profile, oraz znaczącą część terminali pracowniczych 
w jednostkach operacyjnych Banku. Wzbogacono placówki 
o możliwość przekazywania dokumentów papierowych dro-
gą elektroniczną poprzez wyposażenie ich w nowoczesne 
urządzenia wielofunkcyjne.
W listopadzie 2008 r. podpisano umowę i rozpoczęto prace 
wdrożeniowe nowego Systemu Gospodarki Własnej Banku 
opartego na najnowszej wersji systemu Oracle Business Suite.

rozwój technoLoGii informatycznych
It DeVeLoPMent
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The Bank retains and manages the capital understood as 
own funds to prevent any substantial loss due to risk expo-
sition in the case of any negative occurrences.
Total regulative capital requirement including the credit 
risk, the risk of concentration and the operational risk, as 
of 31 December 2008 amounted to PLN 157 491 thousand. 
However, the internal capital valued by the Bank, to cover 
all identified significant sorts of risk during the Bank’s and 
its surrounding operations amounted to PLN 150 657 thou-
sand.
Value of the own Bank’s funds, according to the balance as 
of 31 December 2008 shaped at the level of PLN 167 471, 
securing with a surplus in amount of PLN 16 814 thousand, 
(regulative) capital requirement.
The solvency ratio as of 31 December 2008 shaped at the 
level of 8,51% compared to 15,53% as of 31 December 2007. 
The decrease resulted from the decrease in equity since it 
was used to acquire the Przedsiębiorstwo Bankowe Bank 
Staropolski S.A.

Bank utrzymuje i zarządza kapitałem rozumianym jako 
fundusze własne na ewentualność wystąpienia negatyw-
nych zjawisk i w efekcie poniesienia ponadprzeciętnych 
strat z tytułu ekspozycji na ryzyko.
Całkowity regulacyjny wymóg kapitałowy obejmujący ry-
zyko kredytowe, ryzyko koncentracji i ryzyko operacyjne 
na dzień 31 grudnia 2008 r. ukształtował się na poziomie 
157 491 tys. zł. Natomiast kapitał wewnętrzny oszacowa-
ny przez Bank, na pokrycie wszystkich zidentyfikowanych, 
istotnych rodzajów ryzyka występujących w działalności 
Banku i jego otoczeniu wyniósł 150 657 tys. zł.
Wartość funduszy własnych Banku według stanu na 31 grud-
nia 2008 r. ukształtowała się na poziomie 167 471 tys. zł, 
zabezpieczając z nadwyżką 16 814 tys. zł większy (regula-
cyjny) wymóg kapitałowy.
Współczynnik wypłacalności na dzień 31 grudnia 2008 r. 
ukształtował się na poziomie 8,51 %, wobec 15,53% na 
dzień 31 grudnia 2007 r. Spadek wynikał z obniżenia fun-
duszy własnych z powodu nabycia ze środków własnych 
Przedsiębiorstwa Bankowego Bank Staropolski S.A.

czynniki wpływające na wynik Banku w roku 2008
FACtoRS InFLUenCInG BAnK ReSULtS In 2008
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The retail banking shall remain the core field of the Bank’s 
activity in 2009 and within this field the following actions 
are planned:

Optimizing the performance of outlets, including:1. 
regulation of principles for economic and financial  –
assessment,
closing unprofitable outlets, –
client service standard development, –
progressive unification of visualization of the outlets  –
– external and internal.

Creation of the effective (in terms of sales and cost) chain 2. 
of outlets – separation of a group of active merchandisers 
owing to the implementation of modern selection meth-
ods and the sales personnel management, including:

notification concerning requirements for product  –
and sales related trainings for merchandisers and 
managers of the Departments (internal and external 
trainings),
intensive works over a modern motivation system,  –
including career paths creation, merchandiser rank-
ing combined with competitions.

Maintenance of retail deposits on the level, which shall 3. 
enable development of the credit activity and continu-
ance of the credit campaign.

Increase in share of retail deposits a’vista at the growth 4. 
of the volume of such deposits, which will be provided 
by the activation of sales of personal accounts, which 
generate revenues other than those related to the in-
terest rate – upon accounts service and fees for wire 
transfers.

Heading for growth of the long and middle term depos-5. 
its within total deposits, which positively affects the 
Bank’s liquidity.

Increase in the Bank’s share in the personal account 6. 
market and retail deposits due to attracting new clients 
and keeping the previous clients.

Modification of segmentation of the retail clients and 7. 
continuation of service packages designed for different 
social and professional groups of Clients based on the 
Invest-Konto account and characterized by comfort and 
reduced number of the formal and legal documents.

Bankowość detaliczna w 2009 r. będzie nadal podstawo-
wym obszarem funkcjonowania Banku, w ramach której 
planowane jest realizowanie następujących działań:

Optymalizacja działalności placówek, w tym głównie:1. 
doskonalenie zasad oceny ekonomiczno-finansowej, –
zamykanie placówek nierentownych, –
doskonalenie standardów obsługi Klienta, –
postępująca unifikacja wizualizacji placówek (za- –
równo zewnętrzna jak i wewnętrzna).

Stworzenie efektywnej sprzedażowo i wydajnej kosz-2. 
towo sieci Placówek – wyodrębnienie grupy aktywnych 
sprzedawców, poprzez wdrożenie nowoczesnych metod 
doboru i zarządzania kadrami sprzedażowymi, w tym:

zgłaszanie zapotrzebowania na szkolenia produk- –
towe i sprzedażowe dla sprzedawców oraz kadry 
menadżerskiej Oddziałów (szkolenia wewnętrzne 
i zewnętrzne), 
intensywne prace nad nowoczesnym systemem mo- –
tywacyjnym, obejmującym m.in. wytyczanie ścieżek  
kariery, rankingi sprzedawców powiązane z konkursami.

Utrzymanie depozytów detalicznych na poziomie  3. 
pozwalającym na rozwój działalności kredytowej i za-
pewniającym utrzymanie ciągłości akcji kredytowej.

Zwiększenie udziału depozytów detalicznych a’vista 4. 
przy wzroście wolumenu tych depozytów, co będzie 
realizowane poprzez aktywizację sprzedaży kont oso-
bistych, które generują przychody pozaodsetkowe  
z tytułu prowadzenia rachunków i opłat za przelewy. 

Dążenie do wzrostu depozytów średnio i długotermino-5. 
wych w depozytach terminowych ogółem, co wpłynie 
korzystnie na płynność Banku.

Zwiększenie udziału Banku w rynku kont osobistych oraz 6. 
depozytów detalicznych poprzez pozyskiwanie nowych 
i utrzymanie dotychczasowych Klientów.

Modyfikacja segmentacji Klientów detalicznych oraz 7. 
kontynuacja pakietyzacji usług skierowanych do 
różnych grup społecznych i zawodowych Klientów  
w oparciu o rachunek Invest-Konto, charakteryzujące 
się dużym poziomem wygody i małą ilością dokumen-
tów formalno-prawnych.

pLany handLowe na rok 2009
CoMMeRCIAL PLAnS In 2009

PLAnY HAnDLoWe nA RoK 2009 | CoMMeRCIAL PLAnS In 2009
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Regular review of the database of the previous Bank’s 8. 
Clients in order to establish new sales and tighten rela-
tions with the Clients.

Further development of the Sales Support due to the 9. 
implementation of a common system of week individ-
ual commercial obligations and total monitoring of the 
state of their performance.

Increase in the credit cards assigned to the Clients da-10. 
tabase due to attracting new Clients and maintenance 
of the previous ones.

In 2009 The Bank plans further expansion of the corporate 
banking; in order to achieve the objective there shall be 
continued works heading for establishing relations within  
a group of regular clients and attracting new clients, which 
is profitable for the Bank.
Corporate Banking Plans for 2009 include:

successive modification of the valid offer of the Bank in • 
order to enhance competitiveness on the bank products 
market for Corporate Clients. The basis for the Corpo-
rate Client will be constituted by the Invest - Konto 
Biznes and the debit card issued to the account togeth-
er with the Electronic Banking System,
maintaining a priority for the consumer finance type – • 
the overdraft and working capital facilities
The Bank plans intensification of the deposit level ob-• 
tained from the corporate Clients.

The planned activities were divided into the following 
business fields:

e-banking and corporate banking development,• 
profitability and efficiency improvement.• 

In order to increase the effectiveness of the retail sales, 
the Bank is also planning to:

intensify the use of different channels enabling access • 
to Customers mostly by cooperation with external en-
terprises
modification of the Bank’s Internet website,• 
provide substantial sale support via marketing activities.• 

Bieżące dokonywanie przeglądu bazy dotychczasowych 8. 
Klientów Banku, celem budowania nowej sprzedaży 
oraz pogłębianiu istniejących relacji z Klientami.

Dalszy rozwój Systemu Wsparcia Sprzedaży poprzez 9. 
wprowadzenie powszechnego systemu tworzenia ty-
godniowych, indywidualnych zadań handlowych oraz  
bezwzględny monitoring stanu ich realizacji.

Zwiększenie bazy Klientów kart kredytowych poprzez 10. 
pozyskiwanie nowych i utrzymanie dotychczasowych 
Klientów.

W 2009 r. Bank planuje dalszy rozwój bankowości korpora-
cyjnej, dla której będą kontynuowane prace prowadzące do 
budowania nowych, korzystnych dla Banku relacji w gronie 
stałych Klientów oraz pozyskiwania nowych Klientów. 
Plany Bankowości Korporacyjnej na rok 2009 obejmują:

sukcesywną modyfikację aktualnej oferty Banku w celu • 
zwiększenia konkurencyjności na rynku produktów 
bankowych dla Klientów Korporacyjnych. Podstawę 
pakietu dla Klienta Korporacyjnego będzie stanowić  
Invest - Konto Biznes oraz karta debetowa wydawana do  
rachunku wraz z Systemem Bankowości Elektronicznej 
(SBE),
utrzymanie priorytetu dla produktów typu consumer • 
finance - kredyt w rachunku bieżącym i kredyt obro-
towy; 
Bank planuje zintensyfikować działania na rzecz zwięk-• 
szenia poziomu depozytów pozyskiwanych od Klientów 
korporacyjnych,

Zaplanowane działania podzielono na następujące obszary 
biznesowe :

rozwój bankowości korporacyjnej i elektronicznej,• 
poprawa rentowności produktów i efektywności dzia-• 
łania.

Dla wzrostu skuteczności sprzedaży w obszarze bankowości 
korporacyjnej Bank planuje:

zintensyfikowanie wykorzystania różnych kanałów • 
w celu dotarcia do Klientów m.in. poprzez nawiązanie 
współpracy z firmami zewnętrznymi,
modyfikację strony internetowej Banku,• 
wsparcie sprzedaży działaniami marketingowymi.• 
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Opinia biegłego rewidenta 
o skróconym sprawozdaniu finansowym 
dla Akcjonariuszy Spółki Invest-Bank S.A.

Załączone skrócone sprawozdanie finansowe Spółki Invest Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska 77 (zwanej 
dalej „Bank”) zostało sporządzone przez Zarząd Banku na podstawie zbadanego pełnego rocznego sprawozdania finanso-
wego Banku za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. („sprawozdania finansowego Banku”). Sprawozdanie 
finansowe Banku zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwier-
dzonymi przez Unię Europejską. 

Badanie sprawozdania finansowego Banku, na podstawie którego sporządzono skrócone sprawozdanie finansowe, prze-
prowadziliśmy zgodnie z normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych 
Rewidentów w Polsce. W dniu 4 czerwca 2009 r. wydaliśmy opinię bez zastrzeżeń o sprawozdaniu finansowym Banku. 

Naszym zdaniem przedstawione w dalszej części skrócone sprawozdanie finansowe jest we wszystkich istotnych aspek-
tach zgodne w zaprezentowanym zakresie z pełnym rocznym sprawozdaniem finansowym Banku, które stanowiło podsta-
wę do jego sporządzenia.

Dla pełnego zrozumienia sytuacji majątkowej i finansowej Banku oraz jej wyniku finansowego za okres obrotowy od  
1 stycznia do 31 grudnia 2008 r., należy czytać pełne sprawozdanie finansowe Banku, wraz z opinią i raportem z badania 
biegłego rewidenta dotyczącą tego sprawozdania finansowego. 

Działający w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.:

Adam Celiński       PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
Członek Zarządu       Spółka wpisana na listę podmiotów
Biegły Rewident       uprawnionych do badania sprawozdań
Numer ewidencyjny 90033/7039     finansowych pod numerem 144

Warszawa, 04 czerwca 2009 r.

oPInIA BIeGŁeGo ReWIDentA | oPInIon oF tHe ReGISteReD AUDItoR

opinia BieGłeGo rewidenta
oPInIon oF tHe ReGISteReD AUDItoR

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
Al. Armii Ludowej 14
00-638 Warszawa, Polska
Telefon +48 (0) 22 523 4000
Faks +48 (0) 22 508 4040
www.pwc.com/pl

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, pod numerem  
KRS 0000044655, NIP 526-021-02-28. Kapitał zakładowy wynosi 10.363.900 złotych. Siedzibą spółki jest Warszawa, Al. Armii Ludowej 14.
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Registered auditor’s opinion
on the abbreviated financial report
to the Shareholders of Invest-Bank S.A.

The attached abbreviated financial report of Invest Bank S.A., ul. Ostrobramska 77, Warsaw  (hereafter referred to as 
“the Bank”) was prepared by the Management Board of the Bank based on the audited financial statements of the Bank 
for the year ended 31 December 2008 (“the financial statements”).The financial statements were prepared in accordance 
with the International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union.

We have audited the financial statements of the Bank, from which the abbreviated financial report was derived, in ac-
cordance with auditing standards issued by the National Council of Registered Auditors in Poland. On 4 June 2009 we 
issued an unqualified audit opinion on these financial statements.

In our opinion, the accompanying abbreviated financial report is consistent, in all material respects, with the Bank’s 
financial statements from which it was derived.

For a fuller understanding of the Bank’s financial position and the results of its operations for the year ended 31 Decem-
ber 2008, the abbreviated financial report should be read in conjunction with the financial statements from which it was 
derived and our opinion and audit report thereon.

On behalf of PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.:

Adam Celiński       PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
Member of the Management Board    Registered Audit Company No. 144
Registered auditor
No. 90033/7039

Warsaw, on 4 June 2009

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
14 Al. Armii Ludowej St.
00-638 Warsaw, Poland
Phone +48 (0) 22 523 4000
Fax +48 (0) 22 508 4040
www.pwc.com/pl

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. is entered in the National Court Register maintained by the Regional Court for Capital city of Warsaw under KRS 0000044655,  
NIP: 526-021-02-28. Share capital amounts to PLN 10.363.900. The Company has its registered office in Warsaw, at 14 Al. Armii Ludowe) St.

Translators’ explanatory note
The above document is a free translation of the registered auditor’s opinion of the above-mentioned Polish Company. In Poland statutory accounts must be prepared and presented in accord-
ance with Polish legislation and in accordance with the accounting principles and practices generally used in Poland.

The accompanying translated opinion has not been reclassified or adjusted in any way to conform to accounting principles generally accepted in countries other than in Poland, but certain terminology 
current in Anglo-Saxon countries has been adopted to the extent practicable. In the event of any discrepancy in interpreting the terminology, the Polish language version is binding.
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GeneraL information

Total assets at the end of 2008 amounted to  
PLN 2 314,7 million (compared to the 2007 2 494,3). Net 
receivables from Clients, at the end of 2008 amounted to 
PLN 1 479,6 million, while in 2007 PLN 1 305,0. The basic 
source of financing the banking activity – i.e. liabilities to 
clients achieved, at the end of 2008 the value equal to 
PLN 2 060,9 million. The solvency ratio amounted to 8,51% 
whereas 8% is required.
The value of ROA and ROE financial ratios amounted to 
0,46% and 4,58% accordingly.

informacje oGóLne

Suma bilansowa na koniec 2008 r. wyniosła 2 314,7  
(a na koniec 2007r. 2 494,3) mln zł. Wartość netto należ-
ności od Klientów wyniosła na koniec 2008 r. 1 479,6 mln 
zł, a w roku 2007 1 305,0 mln zł. Podstawowe źródło finan-
sowania działalności bankowej, tj. zobowiązania wobec 
Klientów, osiągnęły na koniec 2008 r. wartość 2 060,9 mln 
zł. Współczynnik wypłacalności ukształtował się na koniec 
2008 roku na poziomie 8,51 %, przy wymaganym 8,0 %. 
Wartość wskaźników ROA i ROE ukształtowała się odpo-
wiednio na poziomie 0,46% i 4,58%.

2008 2007
Zmiana r/r
Change y/y

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

115,76 99,32 16,44

Wynik prowizyjny (w mln zł)
Fee and commission income (in million PLN)

27,98 31,08 -3,1

Koszty działania* (w mln zł)
Administrative expenses * (in million PLN)

131,74 121,04 10,7

Wynik odpisów (netto) z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (w mln zł)
Impairment charge (net) for credit losses (in million PLN) Credit and loans value (in million PLN)

-10,04 -5,71 -4,33

Wynik finansowy netto (w mln zł)
Net profit (in million PLN)

10,05 15,59 -5,54

Współczynnik wypłacalności
Solvency ratio

8,51% 15,53% -7,02 p.p.

* obejmują ogólne koszty administracyjne i amortyzację                                        * general administrative costs and amortization included

Sprawozdanie finanSowe
FInAnCIAL StAteMent
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BiLanS | the BaLance Sheet
Rok kończący się 31 grudnia The year ended as of 31 December

w tys. zł 2008 2007 in thousand PLN

AKTYWA ASSETS

Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 125 840 113 966 Cash and balances with the Central Bank

Należności od banków 255 652 601 744 Receivables from banks

Kredyty i pożyczki udzielone Klientom 1 479 563 1 305 034 Loans and advances to Clients

Lokacyjne papiery wartościowe 207 863 236 037 Investment securities

 dostępne do sprzedaży 138 248 32 126  available for sale

 utrzymywane do terminu zapadalności 69 615 203 911  held to maturity

Aktywa zastawione 24 810 27 266 Pledged assets

Inwestycje w jednostki zależne 7 722 8 059 Investments in related parties

Wartości niematerialne 20 106   20 725 Intangible assets

Rzeczowe aktywa trwałe 55 740 57 033 Tangible fixed assets

Nieruchomości inwestycyjne 76 105 82 072 Real properties

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 16 892 0 Fixed assets for sale

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 22 307 16 029 Deferred tax assets

Należności z tytułu bieżącego podatku 954 2 207 Current tax receivables

Inne aktywa 21 102   24 156 Other assets

AKTYWA RAZEM 2 314 656 2 494 328 TOTAL ASSETS 

ZOBOWIĄZANIA LIABILITIES

Zobowiązania wobec innych banków 16 295 8 767 Deposits from other banks

Zobowiązania wobec Klientów 2 060 908 2 165 094 Liabilities to clients

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 1 639 5 208 Liabilities arising from issuance of debt securities

Pochodne instrumenty finansowe 13 944 0 Financial derivatives

Rezerwy 3 045 11 323 Provisions

Pozostałe zobowiązania 26 398 26 007 Other liabilities

ZOBOWIĄZANIA RAZEM 2 122 229 2 216 399 TOTAL LIABILITIES

KAPITAŁ WŁASNY EQUITY

Kapitał zakładowy 261 882 261 882 Share capital

Akcje własne -99 132 -2 165 Own shares

Kapitał z aktualizacji wyceny 12 126 12 265 Revaluation capital

Zyski zatrzymane 17 551 5 947 Retained earnings

KAPITAŁY RAZEM 192 427 277 929 TOTAL EQUITY

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY RAZEM 2 314 656 2 494 328 TOTAL EQUITY AND LIABILITIES
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rachunek zySków i Strat | income Statement
Rok kończący się 31 grudnia The year ended as of 31 December

w tys. zł 2008 2007 in thousand PLN

Przychody z tytułu odsetek i przychody 
o podobnym charakterze

200 298 150 860 Interest and similar income

Koszty z tytułu odsetek i podobne koszty  -84 538  -51 536 Interest expense and similar charges

WYNIK Z TYTUŁU ODSETEK 115 760 99 324 NET INTEREST INCOME

Przychody z tytułu opłat i prowizji 33 394 35 823 Fee and commission income

Koszty opłat i prowizji  -5 413  -4 740 Fee and commission expenses

WYNIK Z TYTUŁU OPŁAT I PROWIZJI 27 981 31 083 NET FEE AND COMMISSION INCOME

Wynik na działalności handlowej i rewaluacja 3 804 3 058 Net trading income and revaluation

Wynik na lokacyjnych papierach wartościowych 0 -1 342 Gains less losses from investment securities

Wynik odpisów (netto) z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek -10 040 -5 708 Impairment charge (net) for credit losses

Ogólne koszty administracyjne  -120 118 -108 439 General administrative expenses

Amortyzacja -11 621 -12 603 Amortization and depreciation

Pozostałe przychody operacyjne 18 943 24 451 Other operating revenues

Pozostałe koszty operacyjne -11 778 -9 207 Other operating expenses

WYNIK DZIAŁALNOśCI OPERACYJNEJ 12 931 20 617 OPERATING PROFIT

ZYSK BRUTTO 12 931 20 617 PROFIT BEFORE INCOME TAx

Obciążenia podatkowe  -2 885  -5 030 tax payments

ZYSK NETTO 10 046 15 587 NET PROFIT

SPRAWoZDAnIe FInAnSoWe |FInAnCIAL RePoRt
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zeStawienie zmian w kapitaLe właSnym | Statement of chanGeS in equity
Zmiany w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. w tys. zł | Changes from 1 January to 31 December 2008 in thousand PLN

Zyski zatrzymane | Retained profit
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STAN NA POCZĄTEK OKRESU: 01.01.2008 R.
BALANCE AS AT: 01.01.2008

261 882 -2 165 12 265 12 117 4 654 0 -10 824 0 277 929

Zmiana netto w aktywach finansowych dostępnych do sprzeda-
ży po uwzględnieniu podatku odroczonego
Net change of financial assets available for sale after acco-
unting for a deferred tax

0 0 1 419 0 0 0 0 0 1 419

Zmiana dotycząca odpisu aktualizującego wartość środków 
trwałych
Change in allowance for tangible fixed assets

0 0  -1558 1 558 0 0 0 0 0

ZYSKI NETTO NIE UJęTE W RACHUNKU ZYSKóW I STRAT
NET PROFIT NOT RECOGNIZED 
IN THE PROFIT AND LOSS ACCOUNT

0 0 -139 1 558 0 0 0 0 1 419

Wynik finansowy netto 
Net financial result

0 0 0 0 0 0 0 10 046 10 046

CAŁKOWITY ZYSK ROZPOZNANY W ROKU BIEŻĄCYM
TOTAL RECOGNIZED PROFIT IN A CURRENT YEAR

0 0 -139 1 558 0 0 0 10 046 11 465

Transfer zysku netto za 2007 na kapitał zapasowy 
Transfer of the net profit from 2007 into the share capital

0 0 0 15 587 0 0 -15 587 0 0

Pokrycie straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego
Cover of the previous year loss from supplementary capital

0 0 0 -26 411 0 0 26 411 0 0

Nabycie akcji własnych
Purchase of own shares

0 -96 967 0 0 0 0 0 0 -96 967

STAN NA KONIEC OKRESU 31.12.2008 R.
BALANCE AS AT: 31.12.2008

261 882 -99 132 12 126 2 851 4 654 0 0 10 046 192 427
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Zmiany w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. w tys. zł | Changes from 1 January to 31 December 2007 in thousand PLN

Zyski zatrzymane | Retained profit
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STAN NA POCZĄTEK OKRESU: 01.01.2007 R.
BALANCE AS AT: 01.01.2007

296 770 -2 165 9 757 5 056 15 632 5 783 -70 999 0 259 834

Zmiana netto w aktywach finansowych dostępnych do sprze-
daży po uwzględnieniu podatku odroczonego
Net change of financial assets available for sale after accoun-
ting for a deferred tax

0 0 2 508 0 0 0 0 0 2 508

ZYSKI NETTO NIE UJęTE W RACHUNKU ZYSKóW I STRAT
NET PROFIT NOT INCLUDED 
IN THE PROFIT AND LOSS STATEMENT

0 0 2 508 0 0 0 0 0 2 508

Wynik finansowy netto
Net financial result

0 0 0 0 0 0 0 15 587 15 587

CAŁKOWITY ZYSK ROZPOZNANY W ROKU BIEŻĄCYM
TOTAL RECOGNIZED PROFIT IN A CURRENT YEAR

0 0 2 508 0 0 0  15 587 18 095

Transfer zysku netto za 2006 na kapitał zapasowy
Transfer of the net profit from 2006 into the supplemen-
tary capital

0 0 0 7 061 0 0 -7 061 0 0

Pokrycie strat z lat ubiegłych z funduszu ogólnego ryzyka 
bankowego
Cover of previous years loss from the general risk fund

0 0 0 0 0 -5 783 5 783 0
0

Pokrycie strat z lat ubiegłych z kapitału rezerwowego
Cover of the previous year loss from supplementary capital

0 0 0 0 -10 978 0 10 978 0 0

Odwrócenie korekty przeszacowania kapitału podstawowego 
Reverse of the adjustment of the base capital over-valuation

-34 888 0 0 0 0 0 34 888 0 0

STAN NA KONIEC OKRESU 31.12.2007 R.
BALANCE AS AT: 31.12.2007

261 882 -2 165 12 265 12 117 4 654 0 -26 411 15 587 277 929
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rachunek przepływów pieniężnych | caSh fLow Statement
w tys. zł | in thousand PLN

METODA POśREDNIA 31.12.2008 31.12.2007 INDIRECT METHOD

PRZEPŁYWY śRODKóW PIENIęŻNYCH 
Z DZIAŁALNOśCI OPERACYJNEJ 

CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITY

I. ZYSK BRUTTO 12 931 20 617 I. PROFIT BEFORE INCOME TAx

II. KOREKTY RAZEM:  - 467 462 439 151 II. OTAL ADJUSTMENTS:

1. Amortyzacja 11 621 12 603 1. Amortization and depreciation

2. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej  -1 479 0 2. (Profit) loss on investment activity

3. Zapłacony podatek dochodowy (znak ujemny) -1 425  -3 056 3. Income tax paid (negative sign)

4. Zmiana wartości godziwej aktywów 2 289  -14 269 4. Change in assets’ fair value

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

 -203 703  -251 234 6. Change in credit, loans and deposits in other banks

7. Zmiana stanu inwestycyjnych (lokacyjnych) papierów warto-
ściowych oraz aktywów zastawionych

-63 778  102 769 7. Change in investment securities and pledged assets

8. Zmiana stanu innych aktywów 4 553  -31 8. Change in other assets

9. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych  
papierów wartościowych

 -3 569  -3 590 9. Change in liabilities arising from issuance of debt securities

10. Zmiana stanu zobowiązań wobec Klientów i banków -218 034 598 966 10. Change in amounts due to Customers and banks

11. Zmiany stanu rezerw -8 278 2 853 11. Change in provisions

12. Zmiana stanu pochodnych 
 instrumentów finansowych

13 944 0 12. change in financial derivatives

13. Zmiana stanu innych zobowiązań 397 -5 860 13. Change in other liabilities

III. PRZEPŁYWY PIENIęŻNE NETTO 
 Z DZIAŁALNOśCI OPERACYJNEJ (I+/-II) 

 -454 531 459 768 III. NET CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITY (I+/-II)

 PRZEPŁYWY śRODKóW PIENIęŻNYCH  
Z DZIAŁALNOśCI INWESTYCYJNEJ 

 CASH FLOWS FROM INVESTMENT ACTIVITY

I. WPŁYWY 6 719 9 131 I. INFLOWS

1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych

6 719 9 131 1. Disposal of intangible and tangible fixed assets

II. WYDATKI -10 126 -5 787 II. OUTFLOWS

1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych akty-
wów trwałych

-10 126 -5 787 1. Purchase of intangible assets and tangible fixed assets

III. PRZEPŁYWY PIENIęŻNE NETTO 
 Z DZIAŁALNOśCI INWESTYCYJNEJ (I-II)

 -3 407 3 344 III. NET CASH FLOWS FROM INVESTMENT ACTIVITY (I–II)

 PRZEPŁYWY śRODKóW PIENIęŻNYCH 
 Z DZIAŁALNOśCI FINANSOWEJ 

 CASH FLOWS FROM FINANCIAL ACTIVITY

I. WPŁYWY 0 0 I. INFLOWS

II. WYDATKI -711 -76 II. OUTFLOWS

1. Zakup przedsiębiorstwa -705 0 1. Purchase of an enterprise

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

-6 -76 2. Other financial outflows 
 (leasing and other financial costs)

III. PRZEPŁYWY PIENIęŻNE NETTO 
 Z DZIAŁALNOśCI FINANSOWEJ (I-II)

-711 -76 III. NET CASH FLOWS FROM FINANCIAL ACTIVITY (I–II)

PRZEPŁYWY PIENIęŻNE NETTO, RAZEM -458 649 463 036 TOTAL NET CASH FLOWS

BILANSOWA ZMIANA STANU śRODKóW PIENIęŻNYCH, W TYM: -458 649 463 036 BALANCE SHEET CHANGE IN CASH, INCLUDING:

śRODKI PIENIęŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 869 533 406 497 CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR

śRODKI PIENIęŻNE NA KONIEC OKRESU 410 884 869 533 CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR
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oddziały Banku
BAnK BRAnCHeS

Miasto | City Ulica | Street Kod pocztowy
Zip Code Nr telefonu | Telephone number

Bełchatów ul. 1 Maja 1 97-400 0-44 tel. 632-66-08
Białystok Al. J. Piłsudskiego 11/3 15-443 0-85 tel. 652-10-05, 652-60-10
Bielsko-Biała ul. Warszawska 5 43-300 0-33 tel. 812-50-37
Bolesławiec ul. Grunwaldzka 14 a 59-700 0-75 tel. 73 22 330, 73 22 321
Bydgoszcz ul. Dworcowa 71 85-009 0-52 tel. 328-66-06, 328-61-92
Bytom ul. Rycerska 4 41-902 0-32 tel. 282-90-08
Chorzów ul. Jagiellońska 1 41-500 0-32 tel. 249-14-07,345-87-32
Czechowice-Dziedzice ul. Kolejowa 15 43-502 0-32 tel. 215 11 53
Częstochowa ul. Kilińskiego 42/44 42-200 0-34 tel. 324-68-92
Dąbrowa Górnicza ul. Sobieskiego 3 41-300 0-32 tel. 262-93-50
Dębica ul. Rynek 10a 39-200 0-14 tel. 676-36-00
Elbląg ul. 3 Maja 5a 82-310 0-55 tel. 235-44-45
Ełk ul. Wojska Polskiego 11 19-300 0-87 tel. 621-19-66
Gdańsk ul. Stągiewna 5 80-748 0-58 tel. 305-83-96, 97, 305-86-57
Gdańsk ul. Garncarska 10 80-894 0-58 tel. 300-02-20
Gdańsk ul. Grunwaldzka 30/32 80-832 0-58 tel. 340-35-34, 35
Gdańsk ul. Kartuska 80 80-104 0-58 tel. 320-15-71, 320-15-80
Gdynia ul. Mściwoja 5 81-361 0-58 tel. 661-23-016, 61-53-13
Gdynia ul. Świętojańska 88 81-388 0-58 tel. 660-60-03, 660-90-50
Gliwice ul. Studzienna 3 44-101 0-32 tel. 238-90-02
Głogów ul. Grodzka 26 67-200 0-76 tel. 835-68-74
Gorzów Wielkopolski ul. 30 Stycznia 27 66-400 0-95 tel. 720-20-10
Grudziądz ul. Sienkiewicza 8 86-300 0-56 tel. 464-41-28
Jasło ul. 3 Maja 18 A 38-200 0-13 tel. 448-16-41, 446-51-20
Jelenia Góra ul. Krótka 21 58-500 0-75 tel. 752-36-15, 767-65-43
Kalisz Pl. Św. Józefa 12 62-800 0-62 tel. 753-19-86
Katowice ul. Kościuszki 38 40-048 0-32 tel. 251-40-21
Katowice ul. Warszawska 10 40-006 0-32 tel. 253-68-38
Katowice ul. Czerwińskiego 6 40-123 0-32 tel. 258-44-11
Kędzierzyn Koźle ul. Wojska Polskiego 15 47-220 0-77 tel. 483-81-11, 406-02-90
Kielce Al. IX Wieków Kielc 2A 25-510 0-41 tel. 368-23-71, 368-03-74
Kołobrzeg ul. Narutowicza 1/7 78-100 0-94 tel. 354-01-65,66,67
Konin Al.1 Maja 18a 62-510 0-63 tel. 243-89-11,12
Koszalin ul. Piłsudskiego 56 75-525 0-94 tel. 345-44-62, 341-49-72
Kraków ul. Garbarska 9 31-131 0-12 tel. 411-87-88, 430-04-91
Kraków ul. Kalwaryjska 26 30-509 0-12 tel. 423-54-07, 260-32-10
Kraków ul. Słowackiego 60 31-159 0-12 tel. 63-10 500, 632-46-68
Kraków Nowa Huta Oś. Krakowiaków 4 31-962 0-12 tel. 425-05-70, 425-05-69
Krosno ul. Lwowska 2 38-400 0-13 tel. 420-24-40
Krotoszyn ul. Rynek 17 63-700 0-62 tel. 722-57-70
Kutno ul. Kościuszki 12 93-300 0-24 tel. 253-86-54; 55
Legnica ul. Jaworzyńska 14 59-220 0-76 tel. 852-35-21, 22, 27
Leszno ul. Wolności 2 64-100 0-65 tel. 520-55-99 
Lubin ul. Rynek 20 59-300 0-76 tel. 844 11 78
Lublin ul. Bernardyńska 3 20-109 0-81 tel. 532-56-39, 743-61-12
Łomża ul. Farna 3 18-400 0-86 tel. 215-11-70
Łomża ul. Sienkiewicza 10 18-400 0-86 tel. 215 02 01
Łódź ul. Kilińskiego 122/128 90-013 0-42 tel. 674-76-51 57, 6740252
Łódź Al. Kardynała Wyszyńskiego 67 94-047 0-42 tel. 689-90-02,03,04
Łódź ul. Serdeczna 4 93-323 0-42 tel. 640-19-26,27,28
Łódź Pl. Wolności 9 91-415 0-42 tel. 630-22-15, 630-21-84
Łódź ul. Piotrkowska 193 90-447 0-42 tel. 637-67-21, 43, 45
Łódź ul. Zgierska 233 91-495 0-42 tel. 658-98-94
Nowy Sącz ul. Rynek 7 33-300 0-18 tel. 444-46-22, 443-78-73
Nysa ul. Rynek Garncarski 2 48-300 0-77 tel. 433-90-52
Olkusz ul. Floriańska 2 32-300 0-32 tel. 645 28 08
Olsztyn ul. Szrajbera 1 10-103 0-89 tel. 535-24-32, 535-24-33
Oława ul. Brzeska 26 55-200 0-71 tel. 303 41 66, 303 41 67
Opole ul. Krawiecka 13 45-024 0-77 tel. 456-79-61,62,63,64,65
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Miasto | City Ulica | Street Kod pocztowy
Zip Code Nr telefonu | Telephone number

Ostrołęka ul. Gorbatowa 5a/6 07-400 0-29 tel. 764-39-68, 764-66-20
Ostrowiec Św. ul. Siennieńska 12 27-400 0-41 tel. 265-42-74, 265-43-35,36
Ostrów Mazowiecka pl. Księżnej Anny Mazowieckiej 4 07-300 0-29 tel. 746 28 13, 746 28 21
Ostrów Wielkopolski ul. Wolności 27 63-400 0-62 tel. 736-89-40
Oświęcim ul. Rynek Główny 9 32-600 0-33 tel. 844-10-79
Pabianice ul. Zamkowa 34 95-200 0-42 tel. 212-10-20,21
Piła ul. Browarna 3 64-920 0-67 tel. 212-47-31, 351-15-45
Piotrków Trybunalski Al. 3 Maja 4 97-300 0-44 tel. 649-69-85,86
Płock ul. Jachowicza 38 09-400 0-24 tel. 262-71-98, 262-34-56
Płońsk ul. Warszawska 11 09-100 0-23 tel. 662 29 72
Poznań ul. Kościelna 12/14 60-536 0-61 tel. 66-44-293/278,286,291 
Poznań ul. Wierzbięcice 27 61-559 0-61 tel. 835-40-30
Poznań ul. Zwierzyniecka 18 60-815 0-61 tel. 66-44-204 - 206
Przemyśl ul. Grunwaldzka 43 37-700 0-16 tel. 679-07-51,52
Puławy ul. Centralna 23 D 24-100 0-81 tel. 888-99-80, 888-99-81
Racibórz ul. Długa 1 47-400 0-32 tel. 415-33-97
Radom ul. 25 Czerwca 60 26-600 0-48 tel. 363-09-45, 48 362-85-15
Rybnik ul. Armii Krajowej 3 44-200 0-32 tel. 422-62-85,422-48 81,423-81-20
Rybnik ul. Korfantego 1 44-200 0-32 tel. 422-97-24 , 422-10-24
Rzeszów ul. Zygmuntowska 9 35-025 0-17 tel. 852-21-74, 852-21-73
Siedlce ul. Piłsudskiego 12 08-110 0-25 tel. 644-97-60, 644-57-67
Sieradz ul. Jana Pawła II 12/8 98-200 0-43 tel. 822-84-53; 822-16-08
Skarżysko-Kamienna ul. Sokola 10 26-110 0-41 tel. 251-60-30,32
Słupsk ul. Pomorska 33 76-200 0-59 tel. 842-40-34
Słupsk ul. Jagiełły 2 76-200 0-59 tel. 842-84-01
Sosnowiec ul. Sienkiewicza 25 41-200 0-32 tel. 266-48-48
Stalowa Wola Al. Jana Pawła II 2G 37-450 0-15 tel. 844-57-26
Stargard Szczeciński ul. Słowackiego 22 73-110 0-91 tel. 577-24-22, 25
Szczecin ul. Monte Cassino 37 70-464 0-91 tel. 433-01-30
Szczecin ul. Krzywoustego 51/1 70-317 0-91 tel. 432-91-35,37
Szczecinek ul. Wyszyńskiego 45 78-400 0-94 tel. 372-38-01, 373-13-83
Świdnica ul. Pułaskiego 63/65 58-100 0-74 tel. 853-44-46, 856-91-99
Tarnów ul. Bernardyńska 19 33-100 0-14 tel. 626-20-19, 627-60-95
Tomaszów Mazowiecki Pl. Kościuszki 10 97-200 0-44 tel. 734-13-35; 36
Toruń ul. Szosa Chełmińska 28 87-100 0-56 tel. 622-77-37
Tychy ul. Grota Roweckiego 45 43-100 0-32 tel. 217-75-45
Wałbrzych ul. Moniuszki 8 58-300 0-74 tel. 842-22-33, 842-21-56

Warszawa ul. Targowa 43 03-728 0-22 tel. 670-26-60, 670-25-32, 
618-33-56 wew 201,202, 218,219,403, 

Warszawa ul. Filarecka 3 01-582 0-22 tel. 839-91-71, 839-91-92
Warszawa ul. Emilii Plater 36 00-050 0-22 tel. 826-48-14, 826-48-16
Warszawa ul. Jana Pawła II 61 00-166 0-22 tel. 636-64-04, 06, 07
Warszawa ul. Wrocławska 21/III 01-439 0-22 tel. 861-01-85,71
Warszawa ul. Bora Komorowskiego 35 03-982 0-22 tel. 673-37-17,18
Warszawa ul. Zwycięzców 32 03-936 0-22 tel. 672-90-77,78
Warszawa ul. KEN 98 02-722 0-22 tel. 644-41-91, 644-41-92
Warszawa ul. Światowida 49 03-144 0-22 tel. 819-00-14,-28
Warszawa ul. Ostrobramska 77 04-175 0-22 tel. 514-40-74, 514-40-71
Wejherowo ul. 10 Lutego 1 84-200 0-58 tel. 6724911; 6724915; 6724916
Wrocław ul. Powstańców Śl. 48 53-350 0-71 tel. 367-03-13, 373-20-51, 367-66-53 
Wrocław ul. Kościuszki 147 50-440 0-71 tel. 342-73-76
Wrocław ul. Jedności Narodowej 75 50-262 0-71 tel. 327-85-54,90
Wrocław ul. Świdnicka 21/23 50-066 0-71 tel. 344-25-80
Wrocław pl. Grunwaldzki 27 50-365 0-71 tel. 321 77 12; 321 77 10
Zabrze ul. 3-go Maja 3 41-800 0-32 tel. 271-59-22
Zamość ul. Partyzantów 29 22-400 0-84 tel. 627-08-29
Zgorzelec ul. Kościuszki 2 59-900 0-75 tel. 775-28-91
Zielona Góra Al. Konstytucji 3 Maja 13 65-001 0-68 tel. 328-37-00, 326-67-34
Zielona Góra ul. Boh. Westerplatte 23 65-078 0-68 tel. 328-37-66,68,69
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At the end of 2008 the INVEST-BANK S.A. employed 1 354 
persons, which constitutes the increase by 8,6% compared 
to the previous year. The increase in the employment was 
related to the large development of the Bank within the 
retail banking services. The Bank’s employment structure 
was dominated by persons with higher education, which 
constituted 63% of the employed persons. The average age 
of the Bank’s employees amounted to 34. Women consti-
tuted most of employees – 74%.

A substantial element of the INVEST-BANK S.A. develop-
ment strategy assumed the employees’ professional de-
velopment. Series of training projects were completed 
in 2008. During the trainings manager and commercial  
competences of the Bank employees were enhanced. In 
2008 the total number of 1700 employees took part in 
trainings, which lasted 255 days.

The INVEST-BANK S.A. provided training projects with use 
of different education forms, which enabled employees to 
obtain practical knowledge and skills required on particu-
lar positions. The Bank also created its e-learning platform 
used to teach via Internet. The e-learning library has been 
successively extended: knowledge about products, sales 
skills and customer service and manager skills.

In 2008 the INVEST-BANK S.A. in cooperation with the FLP 
company submitted an application for co-financing for the 
training project titled: Competence improvement of the 
INVEST-BANK’s Employees as the way to the Bank’s com-
petitiveness enhancement within the European Social Fund 
- Sector Operating Programme. The project has been posi-
tively rated and the Bank, as a one of a few financial insti-
tutions was granted finances to perform activities related 
to enhancement of its employees’ skills again (previous 
project was completed from 2007 to 2008). Within the new 
project, from 2009 to 2011 approximately 720 employees 
will participate in trainings during 188 training days.

Na koniec 2008 r. w INVEST-BANK S.A. zatrudnionych było 
1 354 osób, co oznaczało wzrost o 8,6 % w stosunku do 
poprzedniego roku. Przyrost zatrudnienia związany był 
z silnym rozwojem Banku w obszarze bankowości detalicz-
nej. W strukturze zatrudnienia Banku dominowały osoby 
z wykształceniem wyższym, które stanowiły 63 % zatrud-
nionych. Średni wiek Pracowników Banku wynosił 34 lata. 
Większość Pracowników stanowiły kobiety - 74 % zatrud-
nionych.

Bardzo ważnym elementem strategii rozwoju INVEST-
BANK S.A. jest rozwój zawodowy Pracowników. W 2008 r. 
zrealizowano szereg projektów szkoleniowym, w których  
rozwijano między innymi kompetencje menedżerskie i han-
dlowe Pracowników Banku. W 2008 r. łącznie w szkoleniach 
indywidualnych i grupowych przeszkolono blisko 1700 Pra-
cowników w ciągu 255 dni szkoleniowych.

INVEST-BANK S.A. realizował projekty szkoleniowe z wy-
korzystaniem różnorodnych form edukacyjnych pozwala-
jących Pracownikom zdobyć praktyczną wiedzę i umiejęt-
ności wymagane na konkretnych stanowiskach pracy. Bank 
zbudował również własną platformę szkoleń e-learningo-
wych wykorzystywaną do uczenia na odległość. Sukcesyw-
nie wzbogacano bibliotekę e-szkoleń z zakresu: wiedzy 
produktowej, umiejętności sprzedażowych i obsługi Klien-
ta oraz menadżerskich.

W 2008 r. INVEST-BANK S.A., we współpracy z firmą FPL, 
złożył wniosek o dofinansowanie projektu szkoleniowego 
Rozwój kadry menedżerskiej i Pracowników INVEST-BANK 
S.A. jako czynnik wzrostu konkurencyjności Banku w ra- 
mach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program  
Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt został pozytywnie oce-
niony i Bank jako jedna z nielicznych instytucji finansowych, 
po raz kolejny (poprzedni projekt realizowano w latach 
2007-2008) otrzymał dofinansowanie na realizację działań  
związanych z podnoszeniem kwalifikacji swoich Pracow-
ników. W ramach nowego projektu, w latach 2009-2011, 
zaplanowano przeszkolenie ok. 720 Pracowników w ciągu 
188 dni szkoleniowych.

Ludzie Banku 
PeoPLe oF tHe BAnK

LUDZIe BAnKU | PeoPLe oF tHe BAnK
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For a number of years INVEST-BANK S.A. has been cooper-
ating with the Polsat Charity Foundation. The Bank regu-
larly donates to the Charity the sum of PLN 250 000 per 
annum, thus it supports charitable noble goals and lofty 
aims. Funds donated to the Charity are designated to cover 
the costs of specialist treatment and rehabilitation of sick 
children, saving their lives as well as the costs of equip-
ping hospitals with state-of-the-art medical equipment. In 
2007 through donations to the Charity help was provided to 
43 children, amounting to PLN 112 810,00.

The INVEST-BANK S.A. cooperates with the foundation also 
in terms of mutual marketing communicates (personal ac-
counts extracts, charge type cards and sms-sending with 
communicate concerning the KRS no., 1% tax allocation 
and Christmas cards).

Customers additionally support the Charity in collecting 
funds through the use of Affinity Charge payment card re-
leased by the Bank and the Charity. Commission of 0.5% 
charged by the Bank is entirely donated to the Charity. 
Affinity card holder also receives additional benefits in the 
form of reduction of the amount of income tax, as the 
amount given to the Charity as donation may be deducted 
from tax base.

INVEST-BANK S.A. od wielu lat współpracuje z Fundacją 
POLSAT. Bank przekazuje na konto Fundacji 250 000,00 zł 
rocznie, wspierając tym samym szczytne cele charytatyw-
ne. Środki przekazywane Fundacji, przeznaczone są na 
pokrycie kosztów specjalistycznego leczenia i rehabilitacji 
chorych dzieci, ratowania ich zdrowia i życia, wyposażenie 
szpitali w nowoczesny sprzęt medyczny. W 2008 r. dzięki 
wpłatom na rzecz Fundacji pomocy udzielono 43 dzieciom 
na sumę 112 810,00 zł.

INVEST-BANK S.A. współpracuje z Fundacją także w zakre-
sie opracowań wspólnych komunikatów marketingowych 
(wyciągi do kont osobistych, kart typu charge oraz smsing 
z komunikatem dot. numeru KRS 1% oraz kartek świątecz-
nych).

Klienci, korzystający z wydanej przez Bank i Fundację kar-
ty płatniczej Affinity Charge dodatkowo wspierają Funda-
cję w zbieraniu środków na jej cele statutowe. Pobierana 
przez Bank prowizja w wysokości 0,5% w całości przeka-
zywana jest na rzecz Fundacji. Posiadacz karty Affinity, 
pomagając chorym dzieciom otrzymuje z tego tytułu do-
datkowe korzyści w postaci zmniejszenia kwoty podatku 
dochodowego, gdyż kwota przekazana na rzecz Fundacji 
jako darowizna może zostać odliczona od podstawy opo-
datkowania. 

Bank dLa SpołeczeńStwa – 
wSpółpraca z fundacją poLSat dzieciom 
BAnK FoR tHe SoCIetY – CooPeRAtIon WItH 

FUnDACJA PoLSAt DZIeCIoM (PoLSAt CHARItY FoUnDAtIon FoR CHILDRen)
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