


R a p o r t 

R o c z n y

A n n u a l 

R e p o r t

Pocztowy_4.indd   1Pocztowy_4.indd   1 8-08-06   13:59:498-08-06   13:59:49



Pocztowy_4.indd   2Pocztowy_4.indd   2 8-08-06   13:59:518-08-06   13:59:51



S p i s  t r e ś c i  /  C o n t e n t s

Spis treści
 . List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
 . List Prezesa Zarządu 
 . Akcjonariusze Banku 
 . Władze Banku 
 . Zewnętrzne uwarunkowania działalności Banku 
 . Działalność Banku Pocztowego w  roku 
 . Sytuacja finansowa Banku w  roku 
 . Sprawozdanie finansowe 
 . Opinia biegłego rewidenta 
 . Placówki Banku 

Contents
 . Letter of the Supervisory Board Chairman 
 . President’s Statement 
 . Bank Shareholders 
 . Bank Governing Bodies 
 . External Conditions for the Bank’s Operations 
 . Bank Pocztowy Operations in  
 . Financial Standing of the Bank in  
 . Financial Statement 
 . Registered Auditor’s Opinion 
 . Bank’s Branches 

3

Pocztowy_4.indd   3Pocztowy_4.indd   3 8-08-06   13:59:518-08-06   13:59:51



In the year 2005, Bank Pocztowy S.A. celebrated its 15th anniver-
sary. During these fifteen years the Bank has gained a steady posi-
tion on the financial institutions market, transforming itself from 
a bank of regional significance into a nationwide intitution, the 
Bank, whose shareholders, Poczta Polska and Powszechna Kasa 
Oszczędności Bank Polski S.A. are among the major institutions, 
seen as the most credible by other Polish organisations. The com-
bination of possibilities, experience and potential of such institu-
tions guarantees further development of the Bank, whose services 
are worth recommendation. Solutions and products offered by 
our Bank are becoming more and more attractive for customers 
wishing to open their personal or deposit accounts with us and 
enjoy the profits, or who are simply interested in taking out a re-
asonable loan. We are happy to observe a growing number of cor-
porate customers, large companies and local authorities that place 
confidence in our Bank.

The peculiarity of the Bank’s business activity is in the distribu-
tion of banking services through a network of post offices. Close 
cooperation between these three entities should increase the sales 
volume and the portfolio of banking products. We have got the 
most wide-ranging sales network in Poland (about 5 600 branch 
offices). This is the result and the future of our strategic coope-
ration with Poczta Polska. Its further intensification remains our 
main concern. We want these branch offices to be a truly perfect 
sales network.
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Letter 
of the Supervisory 
Board Chairman
L a d i e s  a n d  G e n t l e m e n ,

List
Przewodniczącego 
Rady Nadzorczej
S z a n o w n i  P a ń s t w o ,

W roku 2005 Bank Pocztowy obchodził swoje 15-lecie. W ciągu 
tych lat zdobył na rynku instytucji finansowych stabilną pozycję, 
przekształcając się z banku o znaczeniu regionalnym w instytucję 
o zasięgu ogólnokrajowym, której akcjonariusze – PPUP Pocz-
ta Polska oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 
– należą do największych i cieszących się ogromnym zaufaniem 
społecznym instytucji w Polsce. Połączenie możliwości, doświad-
czeń oraz potencjału tych instytucji daje gwarancję dalszego roz-
woju Banku Pocztowego. Banku, z którego usług opłaca się korzy-
stać. Rozwiązania i produkty oferowane przez nasz Bank stają się 
coraz bardziej atrakcyjne dla klientów pragnących posiadać dobre 
konto osobiste, chcących założyć opłacalną lokatę lub skorzystać 
z rozsądnej oferty kredytowej. Cieszy nas fakt, że ufa nam coraz 
więcej klientów instytucjonalnych, dużych firm oraz jednostek sa-
morządu terytorialnego.

Specyfiką działania Banku jest dystrybucja usług bankowych 
w sieci urzędów pocztowych. Bliska współpraca trzech podmio-
tów powinna spowodować zwiększenie poziomu sprzedaży oraz 
ilości oferowanych produktów bankowych. Posiadamy najliczniej-
szą sieć sprzedaży ze wszystkich instytucji finansowych w Polsce 
(około 5 600 placówek). To wynik i przyszłość naszej strategicznej 
współpracy z Pocztą Polską. Jej dalsza intensyfikacja ma dla nas 
priorytetowy charakter. Chcemy, aby te placówki tworzyły praw-
dziwą, perfekcyjnie zorganizowaną sieć sprzedaży.
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L i s t  P r z e w o d n i c z ą c e g o  R a d y  N a d z o r c z e j
L e t t e r  o f  t h e  S u p e r v i s o r y  B o a r d  C h a i r m a n

W 2005 roku dokonano zmian w strukturze organizacyjnej Banku, 
mających na celu wyodrębnienie części korporacyjnej i detalicznej, 
co w bezpośredni sposób wpłynęło na jakość oraz koszty obsługi 
klientów. Wdrożyliśmy również proces centralizacji decyzji kre-
dytowych, tak aby podejmowane były one poza oddziałem Banku. 
Ubiegły rok to także okres inwestowania w przyszłość. Świadczą 
o tym m.in.: zakończenie wdrożenia scentralizowanego systemu 
bankowego oraz intensywne przygotowania do wprowadzenia 
przełomowego projektu Detal, realizowanego wspólnie z Pocztą 
Polską. Wdrożenie projektu Detal, którego celem jest sprzedaż 
produktów bankowych w technologii on-line za pośrednictwem 
sieci Poczty, ma dla obu partnerów znaczenie priorytetowe.

W najbliższym czasie w Banku Pocztowym przeprowadzone zo-
staną kolejne ważne zmiany, celem których będzie wzmocnienie 
pozycji Banku na rynku usług finansowych. Pragniemy, aby Bank 
Pocztowy stał się instytucją w pełni zaspokajającą potrzeby swoich 
klientów, zdecydowanie reagującą na zmiany zachodzące w ban-
kowości, umiejętnie wykorzystującą swoje doświadczenie i możli-
wości wynikające ze współpracy z akcjonariuszami.

Rada Nadzorcza pragnie serdecznie pogratulować osiągniętego 
wyniku Zarządowi oraz wszystkim pracownikom Banku.

Sławomir Stanisław Skrzypek

Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A.
Chairman of the Supervisory Board, Bank Pocztowy S.A.

In 2005, the Bank’s organisational structure underwent business 
process reengineering, the main objective of which was to sepa-
rate the corporate banking from retail and private banking which 
had a direct impact on the quality and costs of customer service. 
We have also implemented the process of centralisation of credit 
decisions so that they are made outside the Bank branch offices. 
The past year was a year of investing in the future, which is, among 
other things, reflected in completing the implementation of a cen-
tralised banking system and in intensive preparations to the in-
troduction of a groundbreaking Detal Project carried out jointly 
with Poczta Polska. The implementation of the Detal Project, the 
purpose of which is to sell banking products online with the use of 
the Post network, is a priority to both partners.

In the very near future Bank Pocztowy will see further vital chan-
ges aimed at consolidating the Bank’s position on the market of 
financial services. It is our wish to see Bank Pocztowy become an 
institution that fully satisfies the needs of its customers, responds 
promptly to the changes that take place in the banking business, 
and that takes full advantage of the experience and potential deri-
ved from the cooperation with its shareholders.

The Supervisory Board would like to congratulate the Board and 
all the Bank’s employees on their overall performance.
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List 
Prezesa Zarządu
S z a n o w n i  P a ń s t w o ,

Mam przyjemność przedstawić Państwu podsumowanie dzia-
łalności Banku Pocztowego za rok 2005. Bank uzyskał najlep-
szy wynik w swojej 15-letniej historii. Zysk netto Banku wyniósł 
23,93 mln zł i był o 25,9% wyższy niż w roku poprzednim. Zało-
żony plan finansowy został wykonany. Te liczby mówią o zaufaniu 
klientów, dążeniu do zaspokojenia oczekiwań akcjonariuszy oraz 
wielkim wysiłku i dużym zaangażowaniu wszystkich pracowni-
ków Banku. Są powodem satysfakcji, ale także zobowiązaniem do 
dalszych działań mających na celu rozwój Banku.

Dobry wynik finansowy Banku Pocztowego S.A. jest, obok korzyst-
nych zjawisk zachodzących w gospodarce, efektem konsekwentnie 
realizowanych planów i zadań. Bank zmieniał organizacyjnie sieć 
sprzedaży. Kontynuowaliśmy także prace nad wdrożeniem scen-
tralizowanego systemu bankowego i procesu koncentracji funk-
cji wspomagających, która objęła obsługę operacyjną depozytów 
oraz kredytów. Dzięki temu pracownicy oddziałów wykorzystują 
więcej czasu na aktywną sprzedaż naszych produktów. Dokonuje-
my przeglądu oddziałów Banku pod kątem możliwości zwiększe-
nia ich rentowności. Inwestowaliśmy w obszar IT, wdrażając cen-
tralny system informatyczny współpracujący z nowym modelem 
funkcjonowania sieci sprzedaży. To pozwala nam uruchomić nie-
bawem nowoczesną sieć sprzedaży produktów przy wykorzysta-
niu placówek naszego strategicznego partnera – Poczty Polskiej.
Wspólnie z Pocztą Polską Bank przygotował trzy projekty, obej-
mujące działalność detaliczną i rozliczeniową. Projekty te warun-
kują dalszy dynamiczny rozwój Pocztowego oraz Poczty Polskiej, 
będąc tym samym gwarancją wprowadzania nowoczesnych roz-
wiązań i właściwego wykorzystania potencjału obu instytucji.

W obszarze usług detalicznych najważniejszym działaniem Ban-
ku była sprzedaż kredytów gotówkowych z wykorzystaniem in-
tensywnych, sezonowych kampanii promocyjnych. Nową jakość 
w dystrybucji produktów bankowych wprowadziliśmy podczas 
jesiennej kampanii sprzedaży kredytów, realizowanej pod hasłem 
„Kredyt od tych, których dobrze znasz”. Po raz pierwszy w historii 

President’s 
Statement
L a d i e s  a n d  G e n t l e m e n ,

It is my pleasure to present the summary of activities of the Bank 
Pocztowy S.A. carried out in 2005. The Bank has accomplished its 
best result ever in the fifteen years’ history. The Bank’s net profit 
amounted to PLN 23.93 million and was higher by 25.9 % than in 
the previous year. The adopted financial plan was fulfilled. These 
figures are a token of our customers’ confidence. They also reflect 
our wish to meet the shareholders’ expectations, and great effort 
and dedication of the Bank’s employees. These figures are the so-
urce of our satisfaction, but they also oblige us to further activities 
aimed at the development of the Bank.

Good financial performance of Bank Pocztowy S.A., apart from 
positive observable facts occurring in the economy, is a result 
of consistently executed plans and tasks. The Bank has changed 
the organisation of the sales network. We also continued work 
on the implementation of the centralised banking system and on 
the process of concentration of supporting functions, which has 
covered deposits and credits operations. Ultimately, it will ena-
ble branch office employees to spend more time on active sale of 
our products. We regularly review Bank branches with the view 
to increasing their profitability. We have been investing in the IT 
area, implementing a central computer system compatible with a 
new model of operating the sales network. The activities we have 
undertaken will soon allow us to launch state-of-the-art sales 
network for our products with the use of our strategic partner’s, 
Poczta Polska post offices.
Jointly with Poczta Polska, the Bank has prepared three projects 
covering retail and accounting operations. The projects determine 
further dynamic development of the Bank and Poczta Polska to 
guarantee the introduction of cutting-edge solutions and proper 
use of the potential of both institutions.

In the area of retail banking, the most important Bank’s activi-
ty was the sale of cash loans with the help of assertive, seasonal 
promotional campaigns. The new quality in the distribution of 
banking products was introduced during the loan promoting au-
tumn campaign, run with the slogan “A Loan from Those That You 
Know Well”. For the first time in the Bank’s history we had decided 
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L i s t  P r e z e s a  Z a r z ą d u  /  P r e s i d e n t ’ s  S t a t e m e n t

Banku postanowiliśmy wesprzeć kampanię promocyjną ogólno-
polską reklamą telewizyjną. Warto zaznaczyć, że nasze „wejście 
na wizję” zostało bardzo dobrze odebrane przez klientów, o czym 
świadczy wynik sprzedaży tego kredytu. Cieszy nas fakt, że dzięki 
tej kampanii bardziej rozpoznawalna stała się marka „Bank Pocz-
towy”. W 2005 roku odnotowaliśmy stabilny wzrost sald i liczby 
rachunków ROR. Bank zajmuje istotną pozycję na rynku tzw. 
masowych płatności, takich jak: ubezpieczenia, międzynarodowe 
przekazy pieniężne, pośrednicy finansowi czy firmy komunalne. 
Wiemy, że osiągnięcie wszystkich tych wyników nie byłoby możli-
we bez pomocy i współpracy ze strony Poczty Polskiej.

Rok 2005 był dla Banku Pocztowego okresem dużych zmian i in-
westycji a jednocześnie znacznej poprawy kondycji finansowej. 
Dlatego cieszy podwójnie osiągnięty wynik i pozwala z optymi-
zmem patrzeć w przyszłość. Mamy świadomość naszych możli-
wości oraz klarowną wizję ich wykorzystania. Bank Pocztowy to 
potencjał, którego źródłem są nasze doświadczenia oraz doświad-
czenia naszych akcjonariuszy: Poczty Polskiej i PKO BP.

Naszym Klientom pragniemy podziękować za okazane zaufanie. 
Dziękujemy także naszym Partnerom, szczególnie Poczcie Pol-
skiej i jej pracownikom, których zaangażowanie przyczyniło się 
do osiągnięcia tak dobrych wyników.

Piotr Kamiński

Prezes Zarządu Banku Pocztowego S.A.
President of the Board, Bank Pocztowy S.A.

to support a promotional campaign with a nationwide television 
commercial. It is worth mentioning that our presence on the air 
was well received by the customers, which can easily be noticed 
in the sales figures. We are happy to note that “Bank Pocztowy” 
brand became recognised during that campaign. The year 2005 
noted steady increase of balances and savings & checking acco-
unts (ROR). The Bank occupies prominent position on the market 
of the so-called mass payments, international money transfers, 
financial intermediaries or municipal companies. We know that 
such achievements would not be possible without the support 
from Poczta Polska and its cooperation.

The year 2005 was the year of major changes and investments at 
the Bank with a considerable improvement of the Bank’s financial 
condition. That is why the achieved result is particularly rewarding 
and allows us to take a positive view of the future. We are aware of 
our potential and have a clear vision how to make use of it. Bank 
Pocztowy S.A. derives its potential from our experience and from 
the experience of our shareholders: Poczta Polska and PKO BP.

We would like to express our appreciation to the customers for 
the trust they have had in us. We would also like to express ap-
preciation to our Partners, especially to Poczta Polska and to its 
employees, whose commitment have contributed to this overall 
performance.
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Akcjonariusze
Na dzień 31 grudnia 2005 roku kapitał zakładowy Banku składał 
się z 972 904 akcji o wartości nominalnej 100,00 zł każda. Na prze-
strzeni 2005 roku struktura akcjonariatu Banku Pocztowego nie 
uległa zmianie.

Udział procentowy akcjonariuszy w kapitale zakładowym na 
31 grudnia 2005 roku wynosił:
• PPUP Poczta Polska – 74,99990%
• PKO BP S.A. – 25,00010%

Udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu kształtował się 
w tych samych proporcjach.

Bank Shareholders
As at 31st December 2005, the Bank equity capital consisted 
of 972 904 shares of a par value of PLN 100.00 each. During 2005, 
the Bank Pocztowy shareholders’ structure did not change.
As at 31st December 2005, the shareholders represented the per-
centage share as follows:
• PPUP Poczta Polska – 74.99990%
• PKO BP S.A. – 25.00010%

The representation in the number of votes at the General Meeting 
of Shareholders accounted for similar proportions.

Władze Banku
W 2005 roku miały miejsce istotne zmiany w składzie organów 
statutowych Banku.
W ramach VI kadencji (w latach 2004-2007) Zarząd Banku 
Pocztowego S.A. działał w następującym składzie osobowym:

Andrzej Szukalski
Prezes Zarządu (do 30 czerwca 2005 roku)

Zdzisław Wojtera
Wiceprezes Zarządu (do 21 stycznia 2005 roku)
I Wiceprezes Zarządu (do 16 lipca 2005 roku)

Wiesław Rybaczewski
Członek Zarządu (do 21 stycznia 2005 roku)
Wiceprezes Zarządu (od 21 stycznia 2005 roku)

Alfred Bieć
Wiceprezes Zarządu (od 1 kwietnia 2005 do 8 lipca 2005 roku)
Prezes Zarządu (od 8 lipca 2005 roku)

Bronisława Trzeszkowska
Członek Zarządu (od 18 lipca 2005 roku)

Bank 
Governing Bodies
In 2005, major changes took place in the composition 
of the Bank’s statutory bodies.
During the sixth term of office (2004-2007), the Board 
of Directors of Bank Pocztowy S.A. was composed 
of the following persons:

Andrzej Szukalski
President of the Board (to 30th June 2005)

Zdzisław Wojtera
Deputy President of the Board (to 21st January 2005)
First Deputy President of the Board (to 16th July 2005)

Wiesław Rybaczewski
Member of the Board (to 21st January 2005)
Deputy President of the Board (from 21st January 2005)

Alfred Bieć
Deputy President of the Board 
(from 1st April 2005 to 8th July 2005)
President of the Board (from 8th July 2005)

Bronisława Trzeszkowska
Member of the Board (from 18th July 2005)
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A k c j o n a r i u s z e  /  W ł a d z e  B a n k u
B a n k  S h a r e h o l d e r s  /  B a n k  G o v e r n i n g  B o d i e s

After the Accounting Reference Date, on March 9th, 2006, 
the Bank Pocztowy S.A. Supervisory Board called off President 
Alfred Bieć and Deputy President Wiesław Rybaczewski 
from the Board.

At the same it appointed the following persons:
Deputy President Piotr Kamiński (acting as the President
of the Board) and two Members of the Board: Piotr Sikora 
and Piotr Tefelski. Bronisława Trzeszkowska, acting 
as Member kept her position on the Board.

As at January 1st, 2005, the Bank Pocztowy S.A. Supervisory 
Board of the sixth term of office consisted of seven persons:
Barbara Misterska-Dragan – Chairman of the Supervisory Board
Tadeusz Bartkowiak – Deputy Chairman of the Supervisory Board
Andrzej Podsiadło – Deputy Chairman of the Supervisory Board
Mieczysław Chabowski – Secretary of the Supervisory Board
Krystyna Kupecka – Member of the Supervisory Board
Mariusz Popek – Member of the Supervisory Board
Leszek Kwiatek – Member of the Supervisory Board

On January 21st, 2005, Leszek Kwiatek, a Supervisory Board 
Member, handed in his resignation from the post.
On June 30th, 2005, due to the expiry of the sixth term of office of 
the Supervisory Board, the Ordinary General Meeting appointed 
the members to the Supervisory Board of the seventh term of 
office. During its first meeting held on July 11th, 2005, the Super-
visory Board composition was as follows:
Jacek Ambroziak – Chairman of the Supervisory Board
Tadeusz Bartkowiak – Deputy Chairman of the Supervisory Board
Andrzej Podsiadło – Deputy Chairman of the Supervisory Board
Mieczysław Chabowski – Secretary of the Supervisory Board
Krystyna Kupecka – Member of the Supervisory Board
Mariusz Popek – Member of the Supervisory Board
Barbara Misterska-Dragan – Member of the Supervisory Board
Andrzej Szukalski – Member of the Supervisory Board

Under the resolution of February 2nd, 2006, the Extraordinary 
General Meeting of Bank Pocztowy S.A. removed from the 
Supervisory Board the following members: Jacek Ambroziak, 
Tadeusz Bartkowiak, Mieczysław Chabowski, Barbara Mi-
sterska-Dragan, Krystyna Kupecka, and Andrzej Szukalski.
The persons appointed to the Supervisory Board follow below: 
Zbigniew Niezgoda, Andrzej Raj, Sławomir Skrzypek, 
Janusz Starowiejski, Mariusz Wnuk and Marek Zuber.

After the Accounting Reference Date, on February 15th, 2006, the 
Bank Pocztowy S.A. Supervisory Board constituted as follows:
Sławomir Skrzypek – Chairman of the Supervisory Board
Zbigniew Niezgoda – Deputy Chairman of the Supervisory Board
Andrzej Podsiadło – Deputy Chairman of the Supervisory Board
Mariusz Wnuk – Secretary of the Supervisory Board
Mariusz Popek – Member of the Supervisory Board
Andrzej Raj – Member of the Supervisory Board
Janusz Starowiejski – Member of the Supervisory Board
Marek Zuber – Member of the Supervisory Board

Po dacie bilansowej, w dniu 9 marca 2006 roku, Rada Nadzorcza 
Banku Pocztowego S.A. odwołała ze składu Zarządu Prezesa 
Zarządu Alfreda Biecia i Wiceprezesa Zarządu Wiesława 
Rybaczewskiego.

Jednocześnie powołała na stanowisko Wiceprezesa Zarządu 
Piotra Kamińskiego (pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu) 
oraz dwóch Członków Zarządu: Piotra Sikorę 
i Piotra Tefelskiego.
W składzie Zarządu pozostała Bronisława Trzeszkowska, 
pełniąca obowiązki Członka Zarządu.

Rada Nadzorcza Banku Pocztowego S.A. VI kadencji według 
stanu na dzień 1 stycznia 2005 roku pracowała w siedmio-
osobowym składzie:
Barbara Misterska-Dragan – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Tadeusz Bartkowiak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Podsiadło – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Mieczysław Chabowski – Sekretarz Rady Nadzorczej
Krystyna Kupecka – Członek Rady Nadzorczej
Mariusz Popek – Członek Rady Nadzorczej
Leszek Kwiatek – Członek Rady Nadzorczej

21 stycznia 2005 roku rezygnację z pełnionej funkcji złożył 
Członek Rady Nadzorczej, Leszek Kwiatek.
W dniu 30 czerwca 2005 roku, w związku z upływem kadencji 
Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariu-
szy dokonało wyboru członków Rady VII kadencji. Na swoim 
pierwszym posiedzeniu w dniu 11 lipca 2005 roku Rada Nadzor-
cza ukonstytuowała się w następującym składzie:
Jacek Ambroziak – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Tadeusz Bartkowiak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Podsiadło – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Mieczysław Chabowski – Sekretarz Rady Nadzorczej
Krystyna Kupecka – Członek Rady Nadzorczej
Mariusz Popek – Członek Rady Nadzorczej
Barbara Misterska-Dragan – Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Szukalski – Członek Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku 
Pocztowego S.A. uchwałą z dnia 2 lutego 2006 roku odwołało ze 
składu Rady Nadzorczej Jacka Ambroziaka, Tadeusza Bartko-
wiaka, Mieczysława Chabowskiego, Barbarę Misterską-Dra-
gan, Krystynę Kupecką, Andrzeja Szukalskiego. Jednocześnie 
powołano w jej skład Zbigniewa Niezgodę, Andrzeja Raja, 
Sławomira Skrzypka, Janusza Starowiejskiego, Mariusza 
Wnuka oraz Marka Zubera.

Po dacie bilansowej, w dniu 15 lutego 2006 roku Rada Nadzorcza 
Banku Pocztowego S.A. ukonstytuowała się w następującym 
składzie:
Sławomir Skrzypek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Zbigniew Niezgoda – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Podsiadło – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Mariusz Wnuk – Sekretarz Rady Nadzorczej
Mariusz Popek – Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Raj – Członek Rady Nadzorczej
Janusz Starowiejski – Członek Rady Nadzorczej
Marek Zuber – Członek Rady Nadzorczej
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Zewnętrzne 
uwarunkowania 
działalności Banku
Tempo wzrostu PKB w 2005 roku wyniosło 3,3% wobec 5,3% 
w 2004 roku. Głównym czynnikiem oddziałującym na wzrost 
PKB nadal był eksport, ale zwiększyła się rola popytu krajowego 
i inwestycji.
Inflacja, po wzroście w 2004 roku do poziomu 3,5%, obniżała się 
stopniowo, osiągając w grudniu 2005 roku średnioroczną wartość 
2,1%. Tym samym Polska spełniła inflacyjne kryterium konwer-
gencji.

W minionym roku polska waluta umacniała się zarówno wzglę-
dem dolara, jak i euro. W grudniu kurs średni euro/zł ukształ-
tował się na poziomie 3,8559, podczas gdy dolara na poziomie 
3,2518. Wartość kursu walutowego kształtowała się pod wpływem 
czynników zewnętrznych (dane makroekonomiczne z UE i USA) 
oraz wewnętrznych (zmiany stóp procentowych NBP).
Inflacja w Stanach Zjednoczonych w ostatnich miesiącach roku 
utrzymywała się na poziomie wyższym niż w strefie euro, osiąga-
jąc w grudniu poziom 3,4% (wobec 2,2% w UE). Czynnikiem osła-
biającym dolara był utrzymujący się deficyt na rachunku obrotów 
bieżących i deficyt budżetowy w USA.
W ciągu 2005 roku Rada Polityki Pieniężnej pięciokrotnie obniża-
ła wysokość stóp procentowych. Stopa referencyjna została obni-
żona o 2 pp. do poziomu 4,5% w skali rocznej. Stopa redyskontowa 
weksli natomiast spadła z 7,0% do 4,75%, a stopa kredytu lombar-
dowego z 8,0% do 6,0%. Obniżki stóp procentowych NBP w 2005 
roku miały wpływ na spadek kursu złotego.
Po raz pierwszy od marca 2004 roku Polska spełniła kryterium 
konwergencji stóp procentowych.

External Conditions 
for the Bank’s 
Operations
Gross domestic product growth rate in 2005 amounted to 3.3% 
versus 5.3% in 2004. Exports remained the main driving force for 
the GDP growth rate but the role of domestic demand and invest-
ments gained in importance.
Inflation after going up in 2004 to 3.5%, went down reaching, in 
December 2005, the year-on-year value of 2.1%. Thereby, Poland 
fulfilled the inflation criterion of convergence.

Last year, the Polish currency was stronger against USD and EURO. 
In December, the EUR/PLN average exchange rate was 3.8559 whi-
le USD was worth PLN 3.2518. The exchange rate value was deter-
mined by external factors (macroeconomic data from EU and the 
USA) and internal factors (change in NBP interest rates).
Inflation in the United States in the final months of the year was 
at a higher level than in the euro zone, reaching 3.4% (versus 2.2% 
in the EU states) in December. A factor weakening the dollar was 
the deficit on the balance of payments of current accounts and the 
budgetary deficit in the USA.
The Monetary Policy Council lowered the interest rates five times 
in 2005. The reference rate was lowered by 2 percent to reach the 
level of 4.5% per year. The rediscount rate of the bills of exchange 
immediately dropped from 7.0% to 4.75%, and the Lombard loan 
rate from 8.0% to 6.0%. The NBP interest rate reduction in 2005 
influenced the PLN exchange rate.
For the first time since March 2004, Poland complied with the cri-
terion of convergence on interest rates.
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Mimo obserwowanej stopniowej poprawy sytuacji na rynku pracy, 
niski poziom zatrudnienia oraz wysoka stopa bezrobocia nadal są 
postrzegane jako główne problemy polskiej gospodarki. W grud-
niu 2005 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 17,6% 
i była niższa o 1,4 pp. niż w analogicznym miesiącu ubiegłego 
roku. Grudzień był pierwszym miesiącem 2005 roku, w którym 
bezrobocie wzrosło (głównie w efekcie sezonowego wzrostu bez-
robocia zimą).

W roku 2005 produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 4,0% 
niż w roku poprzednim. Wielkość deficytu budżetowego wyniosła 
3% PKB (w 2004 roku 4,5% PKB). W roku 2005 wykonanie deficy-
tu budżetowego wyniosło 81,6% i było niższe niż w analogicznym 
okresie poprzedniego roku (91,6%). Wartość deficytu wyniosła 
28,6 mld zł. Wyższa była realizacja dochodów, a także wydatków. 
Dochody budżetu wyniosły w 2005 roku 179,8 mld zł. Było to 
efektem wyższych (o 23,6%) niż planowane dochodów państwo-
wych jednostek budżetowych. Znacznie mniejsze niż szacowano 
były wpływy z cła (wykonane w 81,6%). Ich poziom był znacznie 
niższy niż w 2004 roku (o 44,3%). W 2005 roku wydatki ukształto-
wały się na poziomie 208,4 mld zł, co było spowodowane przede 
wszystkim mniejszymi niż zaplanowane wydatkami na obsługę 
długu publicznego. Deficyt finansowany był przede wszystkim 
emisją obligacji, której wartość wyniosła 103,5% wartości plano-
wanej na 2005 rok.

Zgodnie z danymi Narodowego Banku Polskiego podaż pieniądza 
M3 (pieniądz gotówkowy w obiegu, depozyty i inne zobowiąza-
nia) wzrosła w grudniu o 11,6% w porównaniu z grudniem roku 
2004. Wielkość pieniądza gotówkowego w obiegu (poza kasami 
banków) wzrosła o 12,7%, natomiast depozytów i innych zobowią-
zań o 20,6% w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzed-
niego roku.
Odnotowano szybki wzrost salda depozytów sektora niefinanso-
wego w obcych walutach (o 15,3%), co wynikało z wyższych obro-
tów handlowych z zagranicą.

Na rozwój banków istotny wpływ miało przyspieszenie wzro-
stu kredytów dla gospodarstw domowych na cele mieszkaniowe 
(o 41,4%) i konsumpcyjne (o 25,8%).
Szybciej niż w roku ubiegłym rosły walutowe kredyty mieszkanio-
we, stanowiąc 47,0% przyrostu kredytów dla gospodarstw domo-
wych. Zadłużenie przedsiębiorstw wzrosło o 3% w porównaniu do 
grudnia 2004 roku, przede wszystkim jako wynik rosnącego popy-
tu na kredyty inwestycyjne. Przedsiębiorcy w dalszym ciągu nie są 
chętni do finansowania inwestycji pożyczonym kapitałem. Popyt 
przedsiębiorstw na kredyt ograniczany jest również przez wysoki 
poziom własnych środków finansowych.

Despite the noted gradual improvement on the labour mar-
ket, the low level of employment and high unemployment rate 
are still perceived as the major problems of the Polish economy. 
In December 2005, the registered unemployment rate amounted 
to 17.6% and was lower by 1.4 percentage points than in the same 
period last year. December was the first month in 2005, in which 
the unemployment went up (mainly due to increased unemploy-
ment at winter time).

The year 2005 saw the industry sold output by 4.0% higher than 
in the preceding year. The size of the budgetary deficit accoun-
ted for 3.0% of GDP (in 2004, 4.5% of GDP). In 2005, the execu-
ted budgetary deficit was 81.6% and was lower than in the same 
period last year (91.6%). The value of the deficit amounted to 
PLN 28.6 billion. Actual revenues were higher, and the same ap-
plies to expenses. Budgetary revenues totalled to PLN 179.8 billion 
in 2005. This was the effect of higher (by 23.6%) revenues from the 
public sector than projected. The revenues from duties were lower 
than the budgetary estimates (accounted for 81.6%). Their level 
was significantly lower than in 2004 (by 44.3%). The year 2005 saw 
expenditure at the level of PLN 208.4 billion, which resulted ma-
inly from lower than expected public debt servicing cost. The de-
ficit was mainly financed by the issue of bonds, the value of which 
amounted to 103.5% of the value projected for 2005.

According to the figures of the National Bank of Poland, the M3 
money supply (all physical currency plus deposits and other obli-
gations) went up in December by 11.6% as compared to December 
2004. Cash volume in circulation (outside banks’ cash) went up by 
12.7%, while deposits and other obligations by 20.6% versus the 
same period last year.
The non-financial sector noted a rapid growth of the deposit ba-
lances in foreign currencies (by 15.3%), which derived from the 
higher trade volume with foreign entities.

Faster growth of housing loans (by 41.4%) and consumer credits 
(by 25.8%) to households was of vital significance to the banks’ 
development.
Foreign-currency housing loans grew faster, accounting for 47.0% 
of credit increase to households. Indebtedness of enterprises went 
up by 3% over December 2004, primarily as a result of growing 
demand for investment credits. Entrepreneurs are not willing to 
finance investments by borrowed capital. The demand of enter-
prises for credit is limited by high level of their own financial re-
sources.
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Działalność 
Banku Pocztowego 
w 2005 roku
W 2005 roku działalność Banku skoncentrowana była na kilku 
głównych obszarach: bankowości detalicznej i instytucjonalnej, 
zakończeniu wdrażania systemu informatycznego oraz kontynu-
acji projektów programu „Bankowość pocztowa”.

Od innych instytucji finansowych Bank Pocztowy S.A. odróżnia 
możliwość korzystania z pakietu usług finansowych w licznych 
i ogólnodostępnych urzędach pocztowych. W roku 2005 obsługa 
klientów Banku Pocztowego była realizowana za pośrednictwem 
około 5 600 placówek pocztowych oraz sieci własnej. W bogatej 
ofercie znajdują się produkty zarówno dla klientów indywidual-
nych, instytucjonalnych, jak i hurtowników masowych płatności, 
a także dla samorządów terytorialnych.
Umacniając pozycję instytucji finansowej Poczty Polskiej i two-
rząc mocne podstawy bankowości pocztowej poprzez udostęp-
nienie coraz bogatszej oferty usług bankowych w największej sieci 
dystrybucyjnej w Polsce, Bank ma szansę umocnić swoją pozycję 
w sektorze.

B a n k o w o ś ć  d e t a l i c z n a
Bank Pocztowy, korzystając z sieci placówek pocztowych, prowa-
dził sprzedaż i obsługę prostych produktów bankowych skierowa-
nych głównie do osób fizycznych (Pocztowa Lokata Terminowa, 
Pocztowy Kredyt i Konta Pocztowe) oraz mikroprzedsiębiorstw 
(Pocztowe Konto Firmowe).
Pocztowe Konto Standard i Pocztowe Konto Nestor stanowiły 
w 2005 roku jeden z podstawowych elementów pakietu produktów 
oferowanych przez Bank klientowi detalicznemu. W celu popra-
wy jakości tych produktów wprowadzono autoryzację teleinfor-
matyczną przyspieszającą procedurę wypłaty gotówki oraz nową 
usługę polegającą na możliwości realizacji przekazu pocztowego z 
rachunku na rzecz wskazanej przez klienta osoby. Pocztowe Kon-
to Nestor, oceniane jako jeden z najlepszych produktów tego typu 
na rynku, przeznaczony jest dla klientów pobierających świadcze-
nia emerytalno-rentowe i umożliwia m.in. bezpłatne dostarczanie 
gotówki – np. wypłacanej emerytury – do domu klienta.

Bank Pocztowy 
Operations 
in 2005
In the year 2005 the Bank’s operations were focused on a number 
of main areas: retail and corporate banking, completion of im-
plementing a computer system and continuation of “Bankowość 
Pocztowa” [Postal Banking] programme projects.

The possibility of using financial services through numerous post 
offices is what differs Bank Pocztowy S.A. from other financial in-
stitutions. In 2005, Bank Pocztowy customer service was provided 
via about 5 600 post offices and the Bank’s own network. Our rich 
range of products is directed at private and corporate customers, 
mass payments, and local authorities.

Strengthening the position of Poczta Polska as a financial institu-
tion and creating solid basis for post office banking by providing 
ever more extensive banking services portfolio in the largest di-
stributional network in Poland, Bank Pocztowy has a chance to 
consolidate its own position in the sector.

R e t a i l  B a n k i n g
Bank Pocztowy, making use of the post office network, carries out 
the sale and service of simple banking products planned mainly 
for natural persons (Post Office Term Deposit, Post Office Credit 
and Post Office Account) and for micro enterprises (Post Office 
Corporate Account).
In 2005, Post Office Standard Account and Post Office Nestor Ac-
count were the basic elements of a product package offered by 
the Bank to a retail customers. In order to improve the quality of 
such products, information and communication technology-ba-
sed authorisation was introduced. It has quickened the procedure 
of cash payments. Also a new service was offered, consisting in 
the option to cash a postal order from an account to the benefit of 
an indicated beneficiary. Personal Post Office Nestor Account has 
been judged as one of the best products on the market of this kind 
intended for customers receiving old age pensions and disability 
pensions. It enables, among other things, free of charge delivery of 
cash, e.g. a pension to the customer’s house.
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Uzupełnieniem oferty detalicznej były Pocztowe Konta Firmowe 
(w odmianie Biznes, Ekspert, Farmer – przeznaczone dla różnych 
grup klientów) oraz Pocztowe Konto Giro Składka dla mikrobiz-
nesu, przeznaczone wyłącznie do rozliczeń z ZUS/US, które jest 
kolejnym po rachunku Nestor kontem wyróżnionym w rankingu 
dziennika „Rzeczpospolita” (I miejsce w kategorii kont dla małych 
firm).

W 2005 roku zainteresowaniem klientów cieszyła się promocja 
kredytu „od tych, których dobrze znasz”. Nową jakość w wize-
runku Banku wprowadziła jesienna kampania reklamowa. Po raz 
pierwszy w historii Banku kampania została wsparta ogólnopolską 
reklamą telewizyjną, wspomaganą przez reklamę radiową i pra-
sową.

W 2005 roku Bank Pocztowy wprowadzał atrakcyjne zmiany 
w ofercie detalicznych produktów kredytowych, dostosowując je 
do warunków kredytów oferowanych przez banki konkurencyjne. 
W IV kwartale 2005 roku zostały wdrożone zmiany jakościowe 
w obsłudze produktów kredytowych dla klientów detalicznych, 
polegające na wprowadzeniu 24-godzinnego trybu podejmowania 
decyzji kredytowych i przyspieszeniu wstępnej informacji o moż-
liwości udzielenia kredytu.

Jednym z głównych czynników realizacji celów sprzedażowych 
i finansowych Banku w zakresie produktów detalicznych było 
w roku 2005 zacieśnienie współpracy Banku z Pocztą Polską. 
Współpraca z Pocztą w zakresie sprzedaży produktów detalicz-
nych dotyczyła Pocztowych Kont i Pocztowych Kont Firmowych, 
lokat terminowych, kredytów gotówkowych oraz kredytów dla 
pracowników Poczty Polskiej.

D z i a ł a l n o ś ć  k o r p o r a c y j n a
Głównym celem działalności korporacyjnej Banku w 2005 roku 
był rozwój transakcji rozliczeniowych i poprawa pozycji Banku na 
rynku tzw. „masowych płatności”. Obsługa i pozyskiwanie klientów 
z rynku małych i średnich przedsiębiorstw, podobnie jak klientów 
z rynku samorządowego, stanowiła uzupełnienie tej działalności.

Bank pozyskiwał klientów z branż związanych z masowymi płat-
nościami, takich jak: ubezpieczenia, międzynarodowe przekazy 
pieniężne, pośrednicy finansowi czy firmy komunalne. Efektem 
tych działań był wzrost sald środków bieżących i lokat termino-
wych.

Products added to the portfolio of retail products were Post Offi-
ce Corporate Accounts (their variations such as Biznes, Ekspert, 
Farmer intended for various groups of customers) and Post Offi-
ce Giro Składka Account for micro business, intended exclusive-
ly for settlements with Social Insurance Institution/Tax Office, is 
another type of account, besides Nestor Account, awarded by the 
“Rzeczpospolita” daily – 1st place in its ranking, in the accounts for 
small enterprise category.

In 2005, customers were attracted by a credit promotion run un-
der the slogan “A Loan from Those That You Know Well”. The Bank 
came out in the autumn with an advertising campaign, which in-
troduced a new quality in the Bank’s image. For the first time in 
the Bank’s history, the campaign was supported by a nationwide 
television commercial, backed by radio and press advertising. In 
2005, Bank Pocztowy introduced attractive changes in the port-
folio of the retail credit products, adapting them to the terms and 
conditions of credits offered by competing banks. The 4th quarter 
of 2005 saw quality modifications introduced to credit products 
services offered to retail customers, consisting in 24-hour deci-
sion-making process and the quicker preliminary information on 
credit granting options.

Tightening of the cooperation between the Bank and Poczta Pol-
ska was one of the essential factors of the Bank’s sales and financial 
missions to be accomplished in the field of retail products in 2005. 
The cooperation with Poczta Polska in the field of retail products 
covered the Post Office Accounts and Post Office Corporate Ac-
counts, term deposits, cash loans and loans for Poczta Polska em-
ployees.

C o r p o r a t e  B a n k i n g
The main purpose of the Bank’s corporate operations in 2005 was 
the development of accounting transactions and improvement of 
the Bank’s position on the so-called mass payments market. Se-
rvice and enticing customers from small and medium enterprises 
as well as from local authorities were part of the Bank’s corporate 
operations.

The Bank enticed customers from the lines of businesses relating 
to mass payments, such as insurance, international money trans-
fers, financial intermediaries or communal companies. These 
operations have produced the increase in the balances of current 
assets and term deposits.
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Bank Pocztowy handled 16 entities from the public sector, on the 
whole, acquiring the right to provide service to the organisational 
units of these local authorities, such as schools, nursing homes, 
housing economy enterprises, culture centres, and the like.

The year 2005 saw business process reengineering, aimed at cre-
ating a separate network within the Bank’s structure to deal with 
corporate banking. The sales network was based on the account 
manager model that combines the functions of previous sellers 
and advisors to build the proper relations with the business part-
ners.

P o s t a l  B a n k i n g
Business programme “Bankowość Pocztowa” [Postal Banking] 
was continued in cooperation with Poczta Polska. Its main objec-
tive was to provide banking services with the use of the post office 
infrastructure.

One of the most important projects is the Detal Project, carried 
out as part of the “Postal Banking” programme. Its target is to 
launch full banking service of individual customers at the post of-
fices. By accomplishing this, Poczta Polska and the Bank want to 
achieve a number of important business objectives, such as, wide-
ning the range of operations and increasing the sales and revenu-
es. The model of sales management will change; it is expected to 
raise the standard of services provided via a chain of post offices.

Most of the conceptual work was completed in 2005 and the im-
plementation stage was launched. Its first stage covered the prepa-
rations for opening 125 financial service outlets and offering new 
bank products within the entire Poczta network, with the use of 
a new service model and on-line information systems of the Bank 
and Poczta Polska.

S o c i a l  A c t i v i t y
As in previous years, the Bank supported social initiatives relating 
mainly to culture, sport and education and continued the charity 
activity.

For many years, Bank Pocztowy has cooperated with the Byd-
goszcz City Council. Executed sponsorship contracts were part of 
this cooperation. Such sponsorship contracts were signed, among 
others, with KS Start Astoria (men’s basketball first division team), 
KS Pałac Bydgoszcz (women’s volleyball first division team), KS 
Basket 25, Polonia Bydgoszcz Speedway Association (Grand Prix 
speedway).

Bank Pocztowy obsługiwał łącznie 16 jednostek budżetowych, 
uzyskując prawo obsługi jednostek organizacyjnych tych samo-
rządów, takich jak: szkoły, domy opieki społecznej, zakłady gospo-
darki mieszkaniowej, ośrodki kultury itp.

W 2005 roku dokonano zmian organizacyjnych, mających na 
celu wyodrębnienie w strukturze Banku sieci obsługującej klien-
tów instytucjonalnych. Sieć sprzedaży została oparta na mode-
lu opiekunów klientów, którzy łączą funkcje dotychczasowych 
sprzedawców i doradców, budując odpowiednie relacje ze swoimi 
biznesowymi partnerami.

B a n k o w o ś ć  P o c z t o w a
We współpracy z Pocztą Polską kontynuowany był program biz-
nesowy „Bankowość Pocztowa”, którego głównym celem jest 
świadczenie usług bankowych z wykorzystaniem infrastruktury 
pocztowej.

Jednym z najważniejszych projektów jest Projekt Detal, realizowa-
ny w ramach programu „Bankowość Pocztowa”. Ma na celu uru-
chomienie pełnej obsługi bankowej klientów indywidualnych w 
urzędach pocztowych. Realizując to przedsięwzięcie, Poczta Pol-
ska i Bank chcą osiągnąć kilka ważnych celów biznesowych m.in. 
zwiększenie skali działania Banku i Poczty oraz wzrost sprzedaży i 
dochodów. Zmieni się model zarządzania sprzedażą. Oczekiwane 
jest podwyższenie standardu usług świadczonych za pośrednic-
twem sieci urzędów pocztowych.

W 2005 roku zakończono większość prac koncepcyjnych i rozpo-
częto etap wdrożeniowy. W pierwszej fazie obejmował on przygo-
towania do uruchomienia 125 stanowisk usług finansowych oraz 
wdrożenie nowych produktów bankowych w całej sieci Poczty, 
w nowym modelu obsługi, z zastosowaniem systemów informa-
tycznych on-line Banku i Poczty.

D z i a ł a l n o ś ć  s p o ł e c z n a
Podobnie jak w poprzednich latach Bank wspierał inicjatywy spo-
łeczne związane głównie z kulturą, sportem i edukacją oraz kon-
tynuował działalność charytatywną.

Od wielu lat Bank Pocztowy współpracuje z Urzędem Miasta Byd-
goszczy. W ramach tej współpracy realizowane były umowy spon-
soringowe m.in. z: KS Start Astoria (drużyna I ligi koszykówki 
mężczyzn), KS Pałac Bydgoszcz (drużyna I ligi siatkówki kobiet), 
KS Basket 25, Bydgoskie Towarzystwo Żużlowe Polonia (Grand 
Prix na żużlu).
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Two years ago, Bank Pocztowy Cup, a tennis event for children 
and youth, came under the Bank’s patronage with an intention to 
mark its presence in small Polish towns, places from which the 
current and potential Bank’s customers come. It has to be admit-
ted that not many events for children and youth are sponsored by 
financial institutions. The event consolidates the Bank’s image as a 
pro-social company. The aim of the cycle is to find young talented 
tennis players.

Bank Pocztowy also belongs to the circle of sponsors of the Educa-
tional Enterprise Foundation that has developed the Scholarship 
Bridge Loan Programme. It was set up in 2002 as an attempt to 
solve a critical social problem which is the huge disproportion in 
the access to the university education between the youth living 
in rural areas and those living in the cities. Already in 2004, Bank 
Pocztowy S.A. joined a group of the Programme’s sponsors. The 
continuation of this initiative is by all means favourable to the 
Bank as an institution supporting the rural and small town envi-
ronments.

A w a r d s
The year 2005 brought the Bank numerous awards. The Bank was 
presented with an honourable mention in the “Employer of the 
Year 2005” contest organised by Kujawy and Pomorze Union of 
Employers and Businessmen.

Similarly as in 2004, the Bank Pocztowy operations in the line of 
savings & checking accounts (ROR) were appreciated not only by 
its customers but also by the media. The Post Office Nestor Acco-
unt intended for customers receiving old age pensions and disabi-
lity pensions (enabling, among other things, free of charge delivery 
of cash, and specifically a pension, to the customer’s door) was for 
the second time ranked 1st in the category of the “Best Accounts 
for Pensioners” according to the “Rzeczpospolita” daily’s experts.

Another honourable mention was awarded to Bank Pocztowy and 
Arip advertising agency in the contest “Giants of Advertising” 
(organised by Gazeta Bankowa) for a TV commercial in 2005 – 
“A Loan from Those That You Know Well”.

Dwa lata temu Bank Pocztowy objął patronatem imprezę teniso-
wą dla dzieci i młodzieży – Bank Pocztowy Cup chcąc m.in. za-
znaczyć swoją obecność w małych ośrodkach Polski, właśnie tam, 
skąd wywodzą się obecni i potencjalni klienci Banku. Przekonu-
jący był również fakt, iż niewiele imprez dla dzieci i młodzieży 
sponsorowanych jest przez instytucje finansowe. Impreza wzmac-
nia wizerunek Banku jako firmy prospołecznej. Ideą cyklu jest 
znalezienie młodych talentów w tenisie.

Bank Pocztowy należy również do grona sponsorów Fundacji 
Edukacji Przedsiębiorczości, która stworzyła Program Stypendiów 
Pomostowych. Powstał on w 2002 roku jako próba rozwiązania 
poważnego problemu społecznego, jakim jest duża dyspropor-
cja w dostępie do studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi 
i w miastach. Bank już w roku 2004 włączył się do grona spon-
sorów Programu. Kontynuowanie tej inicjatywy jest ze wszech 
miar korzystne dla Banku jako instytucji wpierającej środowiska 
wiejskie i z małych miasteczek.

W y r ó ż n i e n i a
Rok 2005 przyniósł Bankowi liczne wyróżnienia. Bank otrzymał 
wyróżnienie w konkursie „Pracodawca 2005 roku”, organizowa-
nym przez Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsię-
biorców.

Podobnie jak w 2004 roku, docenione zostały nie tylko przez 
klientów, ale również przez media działania Banku Pocztowego 
w obszarze rachunków ROR. Pocztowe Konto Nestor – rachunek 
przeznaczony dla klientów pobierających świadczenia emerytal-
no-rentowe (umożliwiający między innymi bezpłatne dostarcza-
nie gotówki, w szczególności wypłacanej emerytury, do domu 
klienta), uplasował się już po raz drugi na I miejscu w kategorii 
„Najlepsze konto dla emerytów” według ekspertów dziennika 
„Rzeczpospolita”.

Kolejne wyróżnienie zostało przyznane Bankowi Pocztowemu 
i agencji reklamowej Arip w konkursie „Rekiny Reklamy” (organi-
zowanym przez „Gazetę Bankową”) za reklamę telewizyjną 2005 
roku „Kredyt od tych, których dobrze znasz”.
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Sytuacja finansowa 
Banku w 2005 roku
Suma bilansowa Banku na dzień 31 grudnia 2005 roku wyniosła 
1,80 mld zł. Spadek wartości sumy bilansowej na dzień sprawoz-
dawczy nie świadczy jednak o obniżeniu skali działalności Ban-
ku. Ze względu na znaczną fluktuację dziennych stanów środków 
Poczty Polskiej (sięgającą do 1,00 mld zł dziennie), które mają wy-
soki udział w depozytach Banku ogółem, suma bilansowa w ujęciu 
dziennym ulegała znacznym wahaniom. Stąd też bardziej wiary-
godną ocenę zmiany skali działania Banku w 2005 roku można 
uzyskać przez porównanie średnich dziennych stanów aktywów 
pracujących, które wyniosły w 2005 roku 2,02 mld zł i były wyższe 
o 7,2% od ich poziomu w grudniu 2004 roku.

Struktura aktywów pracujących w porównaniu z 2004 rokiem 
zmieniła się istotnie. Udział papierów wartościowych w portfelu 
inwestycji rynkowych ogółem wzrósł z poziomu 43,0% do blisko 
64,0%, a ich saldo w grudniu 2005 roku osiągnęło poziom 945,23 
mln zł. Bank zwiększył inwestycje w bony pieniężne.

W 2005 roku udział kredytów w aktywach pracujących uległ ob-
niżeniu do 26,6% w grudniu 2005 roku. Średnie saldo kredytów 
ogółem na dzień 31 grudnia 2005 roku osiągnęło wartość 535,74 
mln zł. Kredyty gospodarcze uległy w 2005 roku obniżeniu o 7,6% 
do poziomu 170,49 mln zł w ujęciu średnim, głównie wskutek 
przeprowadzenia w drugim półroczu procesu spisania kredytów 
straconych w ciężar utworzonych rezerw i ich przeniesienia do 
ewidencji pozabilansowej (15,66 mln zł kapitału), w celu prowa-
dzenia dalszej windykacji.

W odniesieniu do kredytów detalicznych poziom ich salda w grud-
niu 2005 roku był niewiele niższy w porównaniu do poziomu 
z końca ubiegłego roku i wyniósł w ujęciu średnim 365,26 mln zł.

Financial Standing 
of the Bank in 2005
As at December 31, 2005, the total assets amounted to PLN 1.80 bil-
lion. The drop in the total assets value as at the reporting day does 
not mean that the scope of Bank’s operations had narrowed. Due 
to large daily fluctuation of Poczta Polska’s assets condition (amo-
unting to PLN 1.00 billion), which are highly represented in the 
Bank’s deposits, total assets and liabilities were subject to strong 
daily volatility. Hence, a more reliable evaluation of the change in 
the Bank’s operational scope in 2005 may be obtained by com-
paring average daily condition of working assets, which in 2005 
amounted to PLN 2.02 billion and were by 7.2% higher than in 
December 2004.

The structure of working assets had changed significantly in com-
parison with 2004. The share of securities in the market invest-
ment portfolio went up from 43.0% to almost 64.0% on the whole, 
and their balance in December 2005 totalled to PLN 945.23 mil-
lion. The Bank increased investments in treasury bills.

In 2005, the share of credits in working assets went down to 26.6 % in 
December 2005. The average credit balance, as at December 31, 2005 
reached the value of PLN 535.74 million. Corporate loans, on ave-
rage, were reduced in 2005 by 7.6%, totalling to PLN 170.49 mil-
lion, mainly due to the process of loan loss provisioning and elimi-
nating them from the balance sheet (PLN 15.66 million of capital) 
in order to undertake further efforts at recovery workout.

As far as retail credits are concerned the balance level in Decem-
ber 2005 was only slightly lower than at the end of the previous 
year and amounted, on average, to PLN 365.26 million.
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W 2005 roku Bank sprzedał udziały (51,22%) w spółce zależnej 
Trans-Leasing o wartości bilansowej 2,43 mln zł.

Kapitały własne Banku (bez zysku netto z roku 2005) wyniosły 
na dzień 31 grudnia 2005 roku 157,98 mln zł i były wyższe 
o 22,10 mln zł w porównaniu do grudnia 2004 roku.

Saldo średnie depozytów ogółem przekroczyło w grudniu 2005 
roku poziom 1,84 mld zł. Depozyty detaliczne osiągnęły wysoką 
dynamikę wzrostu wynoszącą 16,2%, a ich saldo średnie przekro-
czyło w grudniu 2005 roku wartość 643,01 mln zł. Na wzrost sal-
da depozytów detalicznych złożył się wzrost o 46,93 mln zł salda 
depozytów bieżących oraz wzrost salda depozytów terminowych 
(o 42,74 mln zł). Znacznie wyższą dynamikę osiągnęły depozyty 
korporacyjne (bez środków Poczty), które wzrosły w 2005 roku 
o 27,8%, do poziomu blisko 590,00 mln zł.

Zmiany pozycji bilansu w 2005 roku charakteryzowały się wyso-
ką dynamiką przyrostu depozytów przy spadku salda kredytów. 
Przyrost salda średniego depozytów ogółem w 2005 roku wyniósł 
117,88 mln zł, podczas gdy średnie saldo kredytów ogółem obni-
żyło się o 16,87 mln zł.

In 2005, the Bank sold its shares (51.22%) in Trans-Leasing subsi-
diary of a balance sheet value of PLN 2.43 million.

The Bank’s Equity (excluding net profit of 2005), as at Decem-
ber 31, 2005, amounted to 157.98 million and was higher by 
PLN 22.10 million against December, previous year.

Average balance of deposits, in total, exceeded in December 2005 
PLN 1.84 billion. Retail deposits had high growth dynamics amo-
unting to 16.2%, and their average balance exceeded in December 
2005 the value of PLN 643.01 million. The increase in retail depo-
sits balances is accounted for by increase of current deposit ba-
lances by 46.93 million and increase of term deposits balances by 
PLN 42.74 million. Corporate deposits (without Poczta resources) 
were marked by significantly higher dynamics. They went up in 
2005 by 27.8%, totalling to almost PLN 590.00 million.

Changes in the balance sheet items in 2005 were characterised by 
high dynamics of growth while credit balances were down. Incre-
ase of the average balance of deposits in 2005 amounted, on the 
whole, to PLN 117.88 million, while the average credit balance 
dropped by PLN 16.87 million.
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Wynik odsetkowy wzrósł o 5,4% i osiągnął wartość 77,94 mln zł
wobec 73,96 mln zł w grudniu 2004 roku. Wynik prowizyjny 
zos tał wykonany na poziomie o 7,6% niższym od zeszłorocznego 
i wyniósł 77,60 mln zł, w efekcie wynik na działalności bankowej 
ukształtował się na poziomie zbliżonym do wyniku z 2004 roku 
i wyniósł 155,86 mln zł.

W 2005 roku, podobnie jak w poprzednich latach, odnotowano 
wysoki udział wyniku prowizyjnego w wyniku na działalności 
bankowej, który jest rezultatem przeważającego udziału prowiz ji 
od obrotu rozliczeniowego (przelewy Poczty Polskiej i ZUS). 
W grudniu 2005 roku udział ten osiągnął wartość 49,8%, niższą 
od wartości z ubiegłego roku o 3,6 pp.

Koszty działania ogółem osiągnęły na koniec 2005 roku poziom 
118,07 mln zł, tj. o 2,6% niższy od ubiegłorocznego, wartościowo 
spadek wyniósł 3,11 mln zł. Oszczędności wystąpiły głównie po 
stronie kosztów rzeczywistych (spadek o 10,4%). Koszty rzeczowe 
(podobnie jak w 2004 roku) utrzymały wysoki udział w kosztach 
ogółem – 57,8%.

Koszty osobowe na koniec 2005 roku wyniosły 49,80 mln zł i były 
wyższe o 10,6% w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego, 
przy jednoczesnym zmniejszeniu zatrudnienia średniorocznego 
z 972 do 931 etatów, ze względu na proces redukcji etatów doko-
nany w 2004 roku.

Wyższe o 1,70 mln zł od wartości z poprzedniego roku były kosz-
ty amortyzacji. Jest to głównie efekt zaliczenia nakładów związa-
nych z wdrożeniem nowego systemu informatycznego defBank do 
amortyzowanego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych 
i prawnych. W 2005 roku zakończono również inwestycję związa-
ną z modernizacją budynku oddziału w Bydgoszczy.

W wyniku wdrożenia efektywnych procedur zarządzania ryzy-
kiem (kontynuacja programu centralizacji decyzji kredytowych) 
wskaźnik jakości kredytów zmniejszył się z 12,76% w 2004 roku 
do 10,23% na dzień 31 grudnia 2005 roku i był niższy o 2,47% 
od notowanego w sektorze bankowym.
Poprawa wskaźnika jakości kredytów wiąże się z przeprowadzo-
nymi w 2005 roku działaniami związanymi z przeniesieniem nie-
ściągalnych należności do ewidencji bilansowej, w celu dalszej 
windykacji.

Interest result went up by 5.4% and totalled to PLN 77.94 million, 
versus PLN 73.96 million in December 2004. A result from com-
missions was lower by 7.6% than in comparison to the previous 
year and amounted to PLN 77.60 million; ultimately, the result 
on banking operations was close to the performance in 2004 and 
amounted to PLN 155.86 million.

In 2005, similarly to previous years, high representation of inco-
me coming from commissions derived from the banking opera-
tions. It results from the predominating share of commissions on 
settlements transaction (transfers of Poczta Polska and ZUS). In 
December 2005, this share amounted to 49.8%, lower by 3.6 per-
centage points than in previous year.

Overheads totalled to PLN 118.07 million at the end of 2005, that 
is, the level was by 2.6% lower than the previous year, in terms of 
money, the drop amounted to PLN 3.11 million. The savings were 
mainly posted to administration cost (drop by 10.4%). administra-
tion cost (as in 2004) maintained high share in overheads - 57.8%.

Personnel costs at the end of 2005 amounted to PLN 49.80 mil-
lion and were higher by 10.6% over the same period last year, with 
reduction of the average annual unemployment from 972 to 931 
permanent job holders at the same time, with regard to the pro-
cess of permanent job holders reduction in 2004.

Costs of depreciation and amortisation were higher by PLN 1.70 
million against the previous year. This chiefly results from inclu-
ding outlays for the implementation of a new information system 
defBank to the depreciation and amortisation of fixed assets and 
intangible assets. As for investing activities, the year 2005 saw the 
modernisation of a branch building in Bydgoszcz.

As the result of introducing effective risk management procedures 
(continuation of the programme of centralisation of the process of 
loan administration) the credit quality indicator went down from 
12.76% in 2004 to 10.23% as at 31st December 2005 and was lo-
wer by 2.47 percentage points from the one noted in the banking 
sector.
The upgrade of quality indicator relates to moving bad debts to 
the balance sheet in order to undertake further efforts at recovery 
workout.
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Efekty windykacji miały wpływ na wysokość salda rezerw celo-
wych w rachunku zysków i strat, które na 31 grudnia 2005 roku 
wyniosło minus 888,68 tys. zł i było niższe o 6,80 mln zł w porów-
naniu do 2004 roku.

W 2005 roku Bank osiągnął wynik brutto w wysokości 31,01 mln 
zł, o 5,87 mln zł wyższy niż w 2004 roku.
Wynik netto w wysokości 23,93 mln zł jest o 25,9% wyższy w po-
równaniu do 2004 roku, wzrost w ujęciu wartościowym wyniósł 
4,93 mln zł.

Korzystny wynik Banku w 2005 roku był rezultatem obniżenia 
kosztów działania oraz znacznie niższego poziomu rezerw na na-
leżności. Niewielkie zmiany skali działalności w warunkach ob-
niżających się w ciągu roku stóp procentowych nie spowodowały 
wzrostu wyniku odsetkowego i prowizyjnego. Rachunek zysków 
i strat w ujęciu porównywalnym przedstawiony jest w dalszej czę-
ści raportu.

W konsekwencji korzystnych zmian wyników finansowych wskaź-
niki rentowności kapitału i aktywów w okresie ostatniego roku 
osiągnęły poziom zbliżony do wskaźników notowanych w sekto-
rze bankowym. Wskaźnik ROE netto Banku w grudniu 2005 roku 
wyniósł 16,1%, a zwrot z aktywów netto (ROA) 1,09%.
Efektywność operacyjna mierzona relacją koszty / przychody 
(C/I) wyniosła po 12 miesiącach 2005 roku 74,89% i nadal kształ-
tuje się powyżej notowanej w sektorze bankowym, lecz w porów-
naniu do grudnia 2004 roku wskaźnik uległ poprawie o 0,96 pp.

Marża odsetkowa netto obniżyła się na koniec 2005 roku do po-
ziomu 3,47% w rezultacie obniżek stóp procentowych i zmniejsze-
nia udziału kredytów w aktywach. 

Effects of recovery affected the balance of special provisions in the 
profit and loss account, which as at December 31, 2005 amounted 
to minus PLN 888.68 thousand and was lower by PLN 6.80 million 
over 2004.

In 2005, the Bank achieved a gross result of PLN 31.01 million, 
which was higher by PLN 5.87 million than in 2004.
The net result in the amount of PLN 23.93 million is higher by 
25.9% than in 2004. In terms of value, the increase accounted to 
PLN 4.93 million.

The Bank’s strong performance in 2005 resulted from reducing the 
operating costs and much lower level of receivables provisioning. 
Minor changes in the range of operations, given the decreasing 
interest rates, did not lead to the increase of interest and com-
missions. The profit and loss account by types of expenditure is 
presented in the report below.

As a consequence of positive changes of financial results, the last 
year return on equity and return on assets ratios were close to the 
ratios noted in the banking sector. The Bank’s ROE net ratio in 
December 2005 was 16.1%, and ROA, return on assets – 1.09%.

Operational efficiency measured by costs / income (C/I) ratio 
amounted after 12 months in 2005 to 74.89% and is still above the 
ratio noted in the banking sector, but in comparison with Decem-
ber 2004, the ratio improved by 0.96 percentage points.

Net interest margin dropped at the end of 2005 to the level of 
3.47% as a result of reducing the interest rates and decreasing the 
share of credits in the assets.
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          za rok zakończony 31 grudnia 2005 roku

Bilans

 A k t y w a  ( w  t y s .  z ł )  2 0 0 4  2 0 0 5

 I. Kasa i środki w Banku Centralnym  ,  ,

 II. Należności od innych instytucji finansowych   ,  ,

 III. Należności od sektora niefinansowego  ,  ,

 IV. Należności od sektora budżetowego  ,  ,

 V. Dłużne papiery wartościowe  ,  ,

 VI. Akcje i udziały w jednostkach zależnych  , ,

 VII. Akcje i udziały w innych jednostkach , ,

 VIII. Wartości niematerialne i prawne  ,  ,

 IX. Rzeczowe aktywa trwałe  ,  ,

 X. Inne aktywa  ,  ,

 XI. Rozliczenia międzyokresowe  ,  ,

  Aktywa razem:   ,   ,

 P a s y w a  ( w  t y s .  z ł )  2 0 0 4  2 0 0 5

 I. Zobowiązania wobec Banku Centralnego , ,

 II. Zobowiązania wobec instytucji finansowych  ,  ,

 III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego   ,   ,

 IV. Zobowiązania wobec sektora budżetowego  ,  ,

 V. Fundusze specjalne i inne zobowiązania  ,  ,

 VI. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone  ,  ,

 VII. Rezerwy  ,  ,

 VIII. Kapitał (fundusz) podstawowy  ,  ,

 IX. Kapitał (fundusz) zapasowy  ,  ,

 X. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny  ,  ,

 XI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe  ,  ,

 XII. Zysk (strata) netto  ,  ,

 XIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych - ,  ,

  Pasywa razem:   ,   ,

Sprawozdanie
finansowe
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S p r a w o z d a n i e  f i n a n s o w e  /  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t

        as at 31st December 2005

Balance Sheet

 A s s e t s  ( P L N  ’ 0 0 0 )  2 0 0 4  2 0 0 5

 I. Cash and balances with Central Bank  .  .

 II. Loans and advances to other financial institutions   .  .

 III. Loans and advances to non-financial customers  .  .

 IV. Loans and advances to public sector  .  .

 V. Debt securities  .  .

 VI. Shares and other equity interests in subsidiaries  . .

 VII. Shares and other equity interests in other entities . .

 VIII. Intangible assets  .  .

 IX. Tangible assets  .  .

 X. Other assets  .  .

 XI. Prepayments  .  .

  Total Assets:   .   .

L i a b i l i t i e s  ( P L N  ’ 0 0 0 )  2 0 0 4  2 0 0 5

 I. Deposits from Central Bank . .

 II. Deposits from other financial institutions  .  .

 III. Deposits from non-financial customers   .   .

 IV. Deposits from public sector  .  .

 V. Special funds and other liabilities  .  .

 VI. Accruals and deferred income  .  .

 VII. Provisions  .  .

 VIII. Share capital  .  .

 IX. Supplementary capital  .  .

 X. Revaluation reserves  .  .

 XI. Other reserves  .  .

 XII. Net profit  .  .

 XIII. Retained profit (accumulated loss) - .  .

  Total liabilities:   .   .

Financial
Statement
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R a p o r t  R o c z n y  /  A n n u a l  R e p o r t  /  2 0 0 5

P o z y c j e  p o z a b i l a n s o w e  ( w  t y s .  z ł )  2 0 0 4  2 0 0 5

  Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane  ,  ,

  Współczynnik wypłacalności Banku () , ,

R a c h u n e k  z y s k ó w  i  s t r a t  ( w  t y s .  z ł )  2 0 0 4  2 0 0 5

 I. Przychody z tytułu odsetek  ,  ,

 II. Koszty odsetek  ,  ,

 III. Wynik z tytułu odsetek (I-II)  ,  ,

 IV. Przychody z tytułu prowizji  ,  ,

 V. Koszty z tytułu prowizji  ,  ,

 VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V)  ,  ,

 VII. Przychody z akcji, udziałów i innych 

  papierów wartościowych i innych instrumentów

  finansowych o zmiennej kwocie dochodu , ,

 VIII. Wynik na operacjach finansowych -, ,

 IX. Wynik z pozycji wymiany , ,

 X. Wynik na działalności bankowej  ,  ,

 XI. Pozostałe przychody operacyjne  ,  ,

 XII. Pozostałe koszty operacyjne  ,  ,

 XIII. Koszty działania Banku  ,  ,

 XIV. Amortyzacja środków trwałych 

  oraz wartości niematerialnych i prawnych  ,  ,

 XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości  ,  ,

 XVI. Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości  ,  ,

 XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji wartości (XVI-XV) - ,  ,

 XVIII. Wynik z działalności operacyjnej  ,  ,

 XIX. Wynik z operacji nadzwyczajnych , ,

 XX. Wynik finansowy brutto  ,  ,

 XXI. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego  ,  ,

 XXII. Wynik finansowy netto  ,  ,
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S p r a w o z d a n i e  f i n a n s o w e  /  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t

O f f - b a l a n c e  s h e e t  i t e m s  ( P L N  ’ 0 0 0 )  2 0 0 4  2 0 0 5

  Contingent liabilities and assets  .  .

  Bank solvency ratio () . .

P r o f i t  &  L o s s  A c c o u n t  ( P L N  ’ 0 0 0 )  2 0 0 4  2 0 0 5

 I. Interest income  .  .

 II. Interest expense  .  .

 III. Net interest income (I-II)  .  .

 IV. Fee and commission income  .  .

 V. Fee and commission expense  .  .

 VI. Net fee and commission income (IV-V)  .  .

 VII. Income on shares, equity interest,

  other securities and other

  variable–yield financial instruments . .

 VIII. Profit (loss) from financial activities -. .

 IX. Foreign exchange gains (losses) . .

 X. Result on banking activities  .  .

 XI. Other operating income  .  .

 XII. Other operating expenses  .  .

 XIII. Overheads  .  .

 XIV. Depreciation and amortisation 

  of fixed assets and other intangible assets  .  .

 XV. Charges to provisions and decrease in revaluation of assets  .  .

 XVI. Released provisions and increase in revaluation of assets  .  .

 XVII. Provisions and revaluation net (XVI-XV) - .  .

 XVIII. Net operating income  .  .

 XIX. Extraordinary gains and losses . .

 XX. Gross financial result  .  .

 XXI. Income tax charges  .  .

 XXII. Net financial result  .  .
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R a p o r t  R o c z n y  /  A n n u a l  R e p o r t  /  2 0 0 5

R a c h u n e k  p r z e p ł y w ó w  p i e n i ę ż n y c h  ( w  t y s .  z ł )  2 0 0 4  2 0 0 5

  Działalność operacyjna  

 I. Zysk netto  ,  ,

 II. Korekty o pozycje: - , - ,

 . Amortyzacja  ,  ,

 . Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)  , ,

 . Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej - , -,

 . Zmiana stanu rezerw  , -,

 . Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych - ,  ,

 . Zmiana stanu należności od sektora finansowego - , - ,

 . Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego 

  i sektora budżetowego  ,  ,

 . Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego - ,  ,

 . Zmiana stanu zobowiązań wobec 

  sektora niefinansowego i budżetowego  , - ,

 . Zmiana stanu innych zobowiązań - ,  ,

 . Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych - ,  ,

 . Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów

  i zastrzeżonych  , - ,

 . Inne korekty  ,  ,

 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej - , - ,

  Działalność inwestycyjna

 IV. Wpływy z działalności inwestycyjnej  ,  ,

 . Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych ,  ,

 . Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych , ,

 . Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych , ,

 . Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, 

  pozostałych papierów wartościowych i innych

  aktywów finansowych (lokacyjnych)  , ,

 . Zbycie wartości niematerialnych i prawnych 

  oraz rzeczowych aktywów trwałych , ,

 . Inne wpływy inwestycyjne , ,
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S p r a w o z d a n i e  f i n a n s o w e  /  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t

C a s h  F l o w  S t a t e m e n t  ( P L N  ’ 0 0 0 )  2 0 0 4  2 0 0 5

  

  Operating activities  

 I. Net profit  .  .

 II. Adjustments: - . - .

 . Amortisation and depreciation  .  .

 . Interests and share in profits (dividends)  . .

 . Profit (loss) from investment activities - . -.

 . Change in provisions  . -.

 . Change in debt securities - .  .

 . Change in loans and advances to financial sector - . - .

 . Change in loans and advances 

  to non-financial customers and public sector  .  .

 . Change in deposits from financial sector - .  .

 . Change in deposits from non-financial 

  customers and public sector  . - .

 . Change in other liabilities - .  .

 . Change in prepayments - .  .

 . Change in accruals 

  and deferred income  . - .

 . Other adjustments  .  .

 III. Net cash flow from operating activities - . - .

  Investment 

 IV. Proceeds from investing activities  .  .

 . Disposal of shares in subsidiaries .  .

 . Disposal of shares in related entities . .

 . Disposal of shares in associated entities . .

 . Disposal of shares in other entities, 

  other securities 

  and other financial assets  . .

 . Disposal of intangibles and property, 

  plant and equipment . .

 . Other investment proceeds . .
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R a p o r t  R o c z n y  /  A n n u a l  R e p o r t  /  2 0 0 5

 V. Wydatki z działalności inwestycyjnej  ,  ,

 . Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych , ,

 . Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych , ,

 . Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych , ,

 . Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, 

  pozostałych papierów wartościowych

  i innych aktywów finansowych (lokacyjnych) , ,

 . Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 

  oraz rzeczowych aktywów trwałych  ,  ,

 . Inne wydatki inwestycyjne , ,

 VI. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej  , - ,

  Działalność finansowa

 VII. Wpływy z działalności finansowej , ,

 . Zaciągnięcie długoterminowych kredytów

  od innych banków , ,

 . Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek 

  od innych niż banki instytucji finansowych , ,

 . Emisja dłużnych papierów wartościowych 

  dla innych instytucji finansowych , ,

 . Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych , ,

 . Wpływy netto z emisji akcji 

  i dopłat do kapitału , ,

 . Inne wpływy finansowe , ,

 VIII. Wydatki z działalności finansowej , ,

 . Spłaty długoterminowych kredytów od innych banków , ,

 . Spłaty długoterminowych pożyczek od innych 

  niż banki instytucji finansowych , ,

 . Wykup dłużnych papierów wartościowych 

  dla innych instytucji finansowych , ,

 . Z tytułu innych zobowiązań finansowych , ,

 . Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego , ,

 . Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych , ,

 . Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli , ,
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S p r a w o z d a n i e  f i n a n s o w e  /  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t

 V. Costs of investment activities  .  .

 . Acquisition of shares in subsidiaries . .

 . Acquisition of shares in related entities . .

 . Acquisition of shares in associated entities . .

 . Acquisition of shares in other entities; 

  other securities 

  and financial assets . .

 . Acquisition of intangibles 

  and property, plant and equipment  .  .

 . Other investment expenditure . .

 VI. Cash flow from investing activities  . - .

  Financial activities  

 VII. Proceeds from financial activities . .

 . Increase in long-term loans from 

  other banks . .

 . Increase in long-term loans from other, 

  non banking or financial institutions . .

 . Issue of debt securities 

  to other financial institutions . .

 . Increase in subordinated liabilities . .

 . Net proceeds from share issue 

  and additional payments to shareholders . .

 . Other proceeds . .

 VIII. Expenditures due to financial activities . .

 . Repayment of long-term loans from other banks . .

 . Repayment of long-term loans from 

  other financial non banking institutions . .

 . Redemption of debt securities 

  to other financial institutions . .

 . Outflow due to other financial liabilities . .

 . Payments relating to financial leasing . .

 . Decreases in subordinated liabilities . .

 . Dividends and other payments to shareholders . .
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R a p o r t  R o c z n y  /  A n n u a l  R e p o r t  /  2 0 0 5

 . Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki 

  z tytułu podziału zysku , ,

 . Nabycie akcji własnych , ,

 . Inne wydatki finansowe , ,

 IX. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -, -,

 X. Przepływy środków pieniężnych netto, razem (III+VI+IX)  , - ,

 XI. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, 

  w tym:  , - ,

  zmiana stanu środków pieniężnych

  z tytułu różnic kursowych , -,

 XII. Środki pieniężne 

  na początek okresu  ,   ,

 XIII. Środki pieniężne na koniec okresu, 

  w tym:   ,  ,

  o ograniczonej możliwości dysponowania , ,
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S p r a w o z d a n i e  f i n a n s o w e  /  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t

 . Other disbursement relating to profit distribution, 

  excluding payments to shareholders . .

 . Acquisition of treasury shares . .

 . Other financial expenses . .

 IX. Cash flow from financial activities -. -.

 X. Total net cash flow from financial activities (III+VI+IX)  . - .

 XI. Balance sheet change in cash and cash equivalents, 

  thereof :  . - .

  change in cash and cash equivalents relating 

  to foreign exchange differences . -.

 XII. Cash and cash equivalents 

  at the beginning of the financial year  .   .

 XIII. Cash and cash equivalents at the end 

  of the financial year thereof :   .  .

  with restricted use . .

29

Pocztowy_4.indd   29Pocztowy_4.indd   29 8-08-06   14:00:038-08-06   14:00:03



R a p o r t  R o c z n y  /  A n n u a l  R e p o r t  /  2 0 0 5

Opinia biegłego 
rewidenta
O SKRÓCONYM RAPORCIE FINANSOWYM
DLA AKCJONARIUSZY BANKU POCZTOWEGO S.A.

Załączony skrócony raport finansowy Banku Pocztowego S.A. 
z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Jagiellońskiej 17 (zwanego dalej 
„Bankiem”) został sporządzony przez Zarząd Banku na podstawie 
zbadanego pełnego rocznego sprawozdania finansowego Banku 
za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. („sprawoz-
dania finansowego Banku”).

Przeprowadziliśmy badanie pełnego rocznego sprawozdania fi-
nansowego Banku na podstawie, którego sporządzono skrócony 
raport finansowy. W dniu 18 maja 2006 r. wydaliśmy opinię o tym 
sprawozdaniu finansowym, bez zastrzeżeń, ze zwróceniem uwagi 
na niepewność co do realizacji przez Bank projektu Detal.

Jak to opisano szerzej w nocie 57 Informacji dodatkowej do pełne-
go sprawozdania finansowego, Bank w roku bilansowym realizo-
wał w ramach projektu Detal wspólnie z Pocztą Polską postano-
wienia „Umowy z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie wykonywania 
przez ppup Poczta Polska czynności bankowych w imieniu i na 
rzecz Banku Pocztowego S.A.”. W przypadku odstąpienia od umo-
wy, znacznego przesunięcia terminu wdrożenia lub istotnych 
zmian warunków umowy, Bank może być narażony na ryzyko po-
niesienia strat wynikających z zobowiązań umownych wobec do-
stawcy rozwiązań informatycznych w wysokości wykonanych do 
dnia bilansowego prac w kwocie 5.533,85 tys. zł pomniejszonych o 
wartość możliwego do wykorzystania sprzętu i licencji oszacowa-
ną na 462,88 tys. zł i powiększonych o wartość uzgodnionych kar 
umownych w wysokości 547,96 tys. zł. Łączne ryzyko Banku na 
dzień bilansowy wynosiło 5.618,93 tys. zł. Według stanu na dzień 
sporządzenia sprawozdania finansowego ryzyko uległo zwiększe-
niu i wyniosło 6.221,93 tys. zł. Do dnia wydania opinii do pełnego 
rocznego sprawozdania finansowego Banku, nie podjęto decyzji o 
zaniechaniu realizacji projektu Detal.

Registered
Auditor’s Opinion
ON THE ABBREVIATED FINANCIAL REPORT
TO THE SHAREHOLDERS OF BANK POCZTOWY S.A. 

The attached abbreviated financial report of Bank Pocztowy S.A., 
Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17 (hereafter referred as “the Bank”) 
was prepared by the Management Board of the Bank based on the 
audited annual financial statements of the Bank for the year ended 
31st December 2005 (“the financial statements”).

We have audited the annual financial statements of the Bank ori-
ginally prepared in the Polish language, from which the abbrevia-
ted financial report was derived. On 18th May 2006 we issued an 
unqualified audit opinion on these financial statements with an 
emphasis of matter paragraph on the uncertainty of the Bank’s 
completion of a capital investment project ‘Detal’. 

As described further in Note 57 of the notes to the Bank’s annual 
financial statements, during 2005 within project Detal the Bank 
has been realising the terms of its agreement of 2nd June 2004 
with the Polish Post Office in relation to the provision by the Po-
lish Post Office of banking services in the name of and on behalf 
of Bank Pocztowy S.A.. In the case of cancellation of the agre-
ement, significant delay in the implementation timetable or signi-
ficant changes to the conditions of the agreement, the Bank may be 
exposed to the risk of losses resulting from contractual liabilities 
of PLN 5,533.85 thousand due in respect of services performed 
up to the balance date by the IT provider, less PLN 462.88 tho-
usand representing the value of hardware and software which may 
be reused by the Bank and increased by PLN 547.96 thousand 
representing penalty charges. The total exposure equalled 
PLN 5,618.93 thousand on the balance date. By the date of pre-
paration of the financial statements this exposure had increased 
to PLN 6,221.93 thousand. At the date of the audit opinion no 
decision had been made to terminate project ‘Detal’.
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O p i n i a  b i e g ł e g o  r e w i d e n t a
R e g i s t e r e d  A u d i t o r ’ s  O p i n i o n

Naszym zdaniem przedstawiony w dalszej części skrócony raport 
finansowy jest we wszystkich istotnych aspektach zgodny w zapre-
zentowanym zakresie z pełnym rocznym sprawozdaniem finanso-
wym Banku, które stanowiło podstawę do jego sporządzenia.

Dla pełnego zrozumienia sytuacji majątkowej i finansowej Banku 
oraz jego wyniku finansowego za okres obrotowy od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2005 r., należy czytać pełne sprawozdanie finanso-
we Banku, wraz z opinią i raportem z badania biegłego rewidenta 
dotyczącą tego sprawozdania finansowego.

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

Antoni F. Reczek
Prezes Zarządu

Biegły Rewident
Numer ewidencyjny 90011/503

Spółka wpisana na listę podmiotów uprawnionych 
do badania sprawozdań finansowych pod numerem 144

Warszawa, 26 lipca 2006 r.

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

For a fuller understanding of the Bank’s financial position and the 
results of its operation for the year ended 31st December 2005, the 
abbreviated financial report should be read in conjunction with 
the financial statements from which it was derived and our opi-
nion and audit report thereon.

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

Antoni F. Reczek
President of the Management Board

Registered auditor
No. 90011/503

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
Registered Audit Company No. 144

Warsaw, 26 July 2006 
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Oddział w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 17
85-959 Bydgoszcz
tel. (0 52) 349 92 89, 322 66 25
fax (0 52) 34 99 242

Punkt Obsługi Klientów w Bydgoszczy
ul. Jezuicka 8/10
85-959 Bydgoszcz
tel. (0 52) 349 93 49-50
fax (0 52) 349 93 49-50

Punkt Obsługi Klientów w Chojnicach
ul. Stary Rynek 8
89-600 Chojnice
tel. (0 52) 397 02 70
fax (0 52) 397 02 70

Punkt Obsługi Klientów w Inowrocławiu
ul. Królowej Jadwigi 29
88-100 Inowrocław
tel. (0 52) 357 56 86
fax (0 52) 357 56 86

Punkt Obsługi Klientów w Świeciu n/Wisłą
ul. Mały Rynek 5
86-100 Świecie n/Wisłą
tel. (0 52) 331 54 11
fax (0 52) 331 54 11

Oddział w Elblągu
pl. Słowiański 1/3
82-300 Elbląg
tel. (0 55) 230 69 30
fax (0 55) 230 69 44

Punkt Obsługi Klientów w Braniewie
ul. Hozjusza 1
14-500 Braniewo
tel. (0 55) 243 58 65
fax (0 55) 243 58 65

Punkt Obsługi Klientów w Kwidzynie
ul. Braterstwa Narodów 50
82-500 Kwidzyn
tel. (0 55) 261 92 96
fax (0 55) 261 92 96

Punkt Obsługi Klientów w Malborku
ul. 17 Marca 38
82-200 Malbork
tel. (0 55) 272 23 57
fax (0 55) 272 23 57

Oddział w Gdańsku
ul. Grunwaldzka 46
80-241 Gdańsk Wrzeszcz
tel. (0 58) 340 40 30
fax (0 58) 340 40 50

Punkt Obsługi Klientów w Gdańsku
ul. Długa 22/28
80-801 Gdańsk
tel. (0 58) 305 94 19
fax (0 58) 305 94 19

Punkt Obsługi Klientów w Kartuzach
ul. Hallera 1
83-300 Kartuzy
tel. (0 58) 684 03 13
fax (0 58) 684 03 13

Punkt Obsługi Klientów w Kościerzynie
ul. 3 Maja 3
83-400 Kościerzyna
tel. (0 58) 686 61 36
fax (0 58) 686 61 36

Punkt Obsługi Klientów w Tczewie
ul. Dąbrowskiego 7
83-100 Tczew
tel. (0 58) 531 27 89
fax (0 58) 531 27 89

Punkt Obsługi Klientów w Gdyni
ul. 10 lutego 10
81-301 Gdynia
tel. (0 58) 621 04 89
fax (0 58) 620 32 16

Oddział w Gorzowie Wielkopolskim 
ul. Jagiellończyka 4 
66-400 Gorzów Wielkopolski 
tel. (0 95) 721 01 81 
fax (0 95) 721 01 98, 84 

Punkt Obsługi Klientów w Zielonej Górze 
ul. Sienkiewicza 11A 
65-431 Zielona Góra 
tel. (0 68) 320 63 33, 320 60 20 
fax (0 68) 320 63 34 

Oddział w Kaliszu
ul. Wrocławska 24/26
62-800 Kalisz
tel. (0 62) 767 40 11
fax (0 62) 767 40 12

Punkt Obsługi Klientów w Kaliszu
ul. Zamkowa 18/20
62-800 Kalisz
tel. (0 62) 767 74 81
fax (0 62) 767 74 81

Oddział w Katowicach
pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 6
40-925 Katowice
tel. (0 32) 609 11 02
fax (0 32) 609 11 19

Punkt Obsługi Klientów w Bielsku-Białej
ul. 1 Maja 2
43-300 Bielsko-Biała
tel. (0 33) 828 34 16
fax (0 33) 828 34 20

Punkt Obsługi Klientów w Częstochowie
ul. Orzechowskiego 7
42-200 Częstochowa
tel. (0 33) 366 90 30
fax (0 33) 366 90 30

Punkt Obsługi Klientów w Opolu
ul. Krakowska 46
45-076 Opole
tel. (0 77) 402 24 12
fax (0 77) 402 24 18

Oddział w Koninie
ul. Kolejowa 5A
62-510 Konin
tel. (0 63) 245 60 55-57
fax (0 63) 245 60 56

Oddział w Krakowie
ul. Grochowska 2
31-500 Kraków
tel. (0 12) 410 63 00
fax (0 12) 410 63 14

Punkt Obsługi Klientów w Nowym Sączu
ul. Dunajewskiego 10
33-300 Nowy Sącz
tel. (0 18) 449 69 11
fax (0 18) 449 69 14

Oddział w Lublinie
ul. Krakowskie Przedmieście 50
20-002 Lublin
tel. (0 81) 536 04 10
fax (0 81) 536 04 15

Punkt Obsługi Klientów w Radomiu
ul. Malczewskiego 5
26-607 Radom
tel. (0 48) 340 48 60
fax (0 48) 340 48 70

Oddział w Łodzi
ul. Moniuszki 4
90-110 Łódź
tel. (0 42) 639 22 50
fax (0 42) 639 22 72

Punkt Obsługi Klientów w Łodzi
ul. Lodowa 101
93- 232 Łódź
tel. (0 42) 649 11 41
fax (042) 649 11 42

Punkt Obsługi Klientów 
w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Łódzka 50/52 B
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. (0 44) 649 04 81
fax (0 44) 649 04 90

Punkt Obsługi Klientów w Sieradzu
ul. Rynek 21
98-200 Sieradz
tel. (0 43) 827 86 93
fax (0 43) 827 86 99

Punkt Obsługi Klientów w Skierniewicach
ul. Sienkiewicza 2
96-100 Skierniewice
tel. (0 46) 832 63 65
fax (0 46) 832 63 67

Placówki Banku

Centrala
ul. Jagiellońska 17
85-959 Bydgoszcz
tel. (0 52) 349 91 00 
fax (0 52) 327 04 07

Biuro w Warszawie
Al. Niepodległości 69 
02-626 Warszawa 
tel. (0 22) 322 75 00
fax (0 22) 322 74 98
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Bank’s Branches

Bydgoszcz Branch
ul. Jagiellońska 17
85-959 Bydgoszcz
tel. (0 52) 349 92 89, 322 66 25
fax (0 52) 34 99 242

Customer Service Centre, Bydgoszcz
ul. Jezuicka 8/10
85-959 Bydgoszcz
tel. (0 52) 349 93 49-50
fax (0 52) 349 93 49-50

Customer Service Centre, Chojnice
ul. Stary Rynek 8
89-600 Chojnice
tel. (0 52) 397 02 70
fax (0 52) 397 02 70

Customer Service Centre, Inowrocław
ul. Królowej Jadwigi 29
88-100 Inowrocław
tel. (0 52) 357 56 86
fax (0 52) 357 56 86

Customer Service Centre, Świecie n/Wisłą
ul. Mały Rynek 5
86-100 Świecie n/Wisłą
tel. (0 52) 331 54 11
fax (0 52) 331 54 11

Elbląg Branch
pl. Słowiański 1/3
82-300 Elbląg
tel. (0 55) 230 69 30
fax (0 55) 230 69 44

Customer Service Centre, Braniewo
ul. Hozjusza 1
14-500 Braniewo
tel. (0 55) 243 58 65
fax (0 55) 243 58 65

Customer Service Centre, Kwidzyń
ul. Braterstwa Narodów 50
82-500 Kwidzyn
tel. (0 55) 261 92 96
fax (0 55) 261 92 96

Customer Service Centre, Malbork
ul. 17 Marca 38
82-200 Malbork
tel. (0 55) 272 23 57
fax (0 55) 272 23 57

Gdańsk Branch
ul. Grunwaldzka 46
80-241 Gdańsk Wrzeszcz
tel. (0 58) 340 40 30
fax (0 58) 340 40 50

Customer Service Centre, Gdańsk
ul. Długa 22/28
80-801 Gdańsk
tel. (0 58) 305 94 19
fax (0 58) 305 94 19

Customer Service Centre, Kartuzy
ul. Hallera 1
83-300 Kartuzy
tel. (0 58) 684 03 13
fax (0 58) 684 03 13

Customer Service Centre, Kościerzyna
ul. 3 Maja 3
83-400 Kościerzyna
tel. (0 58) 686 61 36
fax (0 58) 686 61 36

Customer Service Centre, Tczew
ul. Dąbrowskiego 7
83-100 Tczew
tel. (0 58) 531 27 89
fax (0 58) 531 27 89

Customer Service Centre, Gdynia
ul. 10 lutego 10
81-301 Gdynia
tel. (0 58) 621 04 89
fax (0 58) 620 32 16

Gorzów Wielkopolski Branch 
ul. Jagiellończyka 4 
66-400 Gorzów Wielkopolski 
tel. (0 95) 721 01 81 
fax (0 95) 721 01 98, 84

Customer Service Centre, Zielona Góra 
ul. Sienkiewicza 11A 
65-431 Zielona Góra 
tel. (0 68) 320 63 33, 320 60 20 
fax (0 68) 320 63 34 

Kalisz Branch
ul. Wrocławska 24/26
62-800 Kalisz
tel. (0 62) 767 40 11
fax (0 62) 767 40 12

Customer Service Centre, Kalisz
ul. Zamkowa 18/20
62-800 Kalisz
tel. (0 62) 767 74 81
fax (0 62) 767 74 81

Katowice Branch
pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 6
40-925 Katowice
tel. (0 32) 609 11 02
fax (0 32) 609 11 19

Customer Service Centre, Bielsko-Biała
ul. 1 Maja 2
43-300 Bielsko-Biała
tel. (0 33) 828 34 16
fax (0 33) 828 34 20

Customer Service Centre, Częstochowa
ul. Orzechowskiego 7
42-200 Częstochowa
tel. (0 33) 366 90 30
fax (0 33) 366 90 30

Customer Service Centre, Opole
ul. Krakowska 46
45-076 Opole
tel. (0 77) 402 24 12
fax (0 77) 402 24 18

Konin Branch
ul. Kolejowa 5A
62-510 Konin
tel. (0 63) 245 60 55-57
fax (0 63) 245 60 56

Kraków Branch
ul. Grochowska 2
31-500 Kraków
tel. (0 12) 410 63 00
fax (0 12) 410 63 14

Customer Service Centre, Nowy Sącz
ul. Dunajewskiego 10
33-300 Nowy Sącz
tel. (0 18) 449 69 11
fax (0 18) 449 69 14

Lublin Branch
ul. Krakowskie Przedmieście 50
20-002 Lublin
tel. (0 81) 536 04 10
fax (0 81) 536 04 15

Customer Service Centre, Radom
ul. Malczewskiego 5
26-607 Radom
tel. (0 48) 340 48 60
fax (0 48) 340 48 70

Łódź Branch
ul. Moniuszki 4
90-110 Łódź
tel. (0 42) 639 22 50
fax (0 42) 639 22 72

Customer Service Centre, Łódź
ul. Lodowa 101
93- 232 Łódź
tel. (0 42) 649 11 41
fax (0 42) 649 11 42

Customer Service Centre, 
Piotrków Trybunalski
ul. Łódzka 50/52 B
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. (0 44) 649 04 81
fax (0 44) 649 04 90

Customer Service Centre, Sieradz
ul. Rynek 21
98-200 Sieradz
tel. (0 43) 827 86 93
fax (0 43) 827 86 99

Customer Service Centre, Skierniewice
ul. Sienkiewicza 2
96-100 Skierniewice
tel. (0 46) 832 63 65
fax (0 46) 832 63 67

Head office
ul. Jagiellońska 17
85-959 Bydgoszcz
tel. (0 52) 349 91 00 
fax (0 52) 327 04 07

Warsaw Bureau
Al. Niepodległości 69 
02-626 Warszawa 
tel. (0 22) 322 75 00
fax (0 22) 322 74 98
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Oddział w Olsztynie
ul. Kopernika 40
10-580 Olsztyn
tel. (0 89) 521 18 00, 21
fax (0 89) 521 18 26

Punkt Obsługi Klientów w Biskupcu
ul. Dworcowa 3
11-300 Biskupiec
tel. (0 89) 715 69 23
fax (0 89) 715 69 25

Punkt Obsługi Klientów w Korszach
ul. Orzeszkowej 7
11-430 Korsze
tel. (0 89) 754 18 50
fax (0 89) 754 18 50

Punkt Obsługi Klientów w Ostródzie
ul. Mickiewicza 15
14-100 Ostróda
tel. (0 89) 646 04 50
fax (0 89) 646 04 52

Punkt Obsługi Klientów w Białymstoku
ul. Warszawska 10
15- 001 Białystok
tel. (0 85) 664 99 86
fax (0 85) 664 99 89

Punkt Obsługi Klientów w Suwałkach
ul. Kościuszki 25
16-400 Suwałki
tel. (0 87) 563 19 01, 03
fax (0 87) 563 19 02

Oddział w Pile
al. Wojska Polskiego 36
64-920 Piła
tel. (0 67) 215 66 50
fax (0 67) 215 66 54

Punkt Obsługi Klientów w Chodzieży
ul. Kościuszki 17
64-800 Chodzież
tel. (0 67) 282 70 14
fax (0 67) 282 70 14

Punkt Obsługi Klientów w Czarnkowie
ul. Kościuszki 45
64-700 Czarnków
POK zawieszony w działalności
fax (0 67) 255 39 44

Punkt Obsługi Klientów w Trzciance
pl. Pocztowy 22
64-980 Trzcianka
tel. (0 67) 216 86 22
fax (0 67) 216 86 22

Punkt Obsługi Klientów w Wągrowcu
ul. Pocztowa 12
62-100 Wągrowiec
tel. (0 67) 268 52 94
fax (0 67) 268 52 94

Punkt Obsługi Klientów w Złotowie
al. Piasta 4
77-400 Złotów
tel. (0 67) 263 63 03
fax (0 67) 263 63 03

Oddział w Poznaniu
ul. Św. Marcin 79
60-972 Poznań
tel. (0 61) 858 69 05, 11-13
fax (0 61) 852 41 47

Punkt Obsługi Klientów w Gnieźnie
ul. Chrobrego 36
62-200 Gniezno
tel. (0 61) 424 50 95
fax (0 61) 424 50 96

Punkt Obsługi Klientów w Nowym Tomyślu
ul. Piłsudskiego 5
64-300 Nowy Tomyśl
tel. (0 61) 445 19 61
fax (0 61) 445 19 62

Punkt Obsługi Klientów w Lesznie
ul. Dworcowa 3
64-110 Leszno
tel. (0 65) 529 57 55
fax (0 65) 529 57 37

Oddział w Szczecinie
al. Niepodległości 43
70-404 Szczecin
tel. (0 91) 432 98 30
fax (0 91) 432 98 34

Punkt Obsługi Klientów w Koszalinie
ul. Pocztowa 1
75-017 Koszalin
tel. (0 94) 347 34 10
fax (0 94) 348 96 49

Punkt Obsługi Klientów w Słupsku
ul. Kołłątaja 31
76-200 Słupsk
tel. (0 59) 848 61 80
fax (0 59) 848 61 80

Punkt Obsługi Klientów 
w Stargardzie Szczecińskim
ul. Szczecińska 71
73-100 Stargard Szczeciński
tel. (0 91) 579 22 24
fax (0 91) 579 22 26

Punkt Obsługi Klientów w Świnoujściu
ul. Piłsudskiego 1
72-600 Świnoujście
tel. (0 91) 322 10 80
fax (0 91) 322 10 80

Punkt Obsługi Klientów w Wałczu
ul. Kilińszczaków 30
78-600 Wałcz
tel. (0 67) 250 10 77
fax (0 67) 258 54 11

Oddział w Tarnowie
ul. Ochronek 5
33-100 Tarnów
tel. (0 14) 628 89 80
fax (0 14) 628 89 84

Punkt Obsługi Klientów w Rzeszowie
ul. Asnyka 9
35-950 Rzeszów
tel. (0 17) 850 93 00
fax (0 17) 850 93 14

Oddział w Toruniu
ul. Ducha Św. 8/10
87-100 Toruń
tel. (0 56) 622 53 23
fax (0 56) 654 96 87

Oddział w Warszawie
ul. Świętokrzyska 31/33
00-950 Warszawa
tel. (0 22) 829 49 00
fax (0 22) 829 48 99

Punkt Obsługi Klientów 
w Ciechanowie
ul. Grodzka 1
06-400 Ciechanów
tel. (0 23) 671 23 80
fax (0 23) 671 23 89

Punkt Obsługi Klientów w Ostrołęce
ul. Hallera 13
07-412 Ostrołęka
tel. (0 29) 769 41 61
fax (0 29) 769 41 68

Punkt Obsługi Klientów w Płocku
ul. Bielska 14
09-400 Płock
tel. (0 24) 269 68 32
fax (0 24) 269 68 33

Punkt Obsługi Klientów w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 2
08-100 Siedlce
tel. (0 25) 640 23 33
fax (0 25) 640 23 39

Punkt Obsługi Klientów w Warszawie (Praga)
ul. Targowa 73
03-700 Warszawa
tel. (0 22) 670 46 80
fax (0 22) 670 49 20

Oddział we Włocławku
ul. Chopina 54B
87-800 Włocławek
tel. (0 54) 231 37 90
fax (0 54) 23 11 691

Punkt Obsługi Klientów 
w Aleksandrowie Kujawskim
ul. Dworcowa 1
87-700 Aleksandrów Kujawski
tel. (0 54) 282 47 58
fax (0 54) 282 47 58

Punkt Obsługi Klientów w Lipnie
ul. Kościuszki 3
87-600 Lipno
tel. (0 54) 287 34 78

Punkt Obsługi Klientów w Rypinie
ul. Mławska 14
87-500 Rypin
tel. (0 54) 280 29 16
fax (0 54) 280 29 16

Oddział we Wrocławiu
ul. Krasińskiego 1
50-945 Wrocław
tel. (0 71) 346 78 43
fax (0 71) 346 78 62

Punkt Obsługi Klientów w Legnicy
ul. Piastowska 72
59-200 Legnica
tel. (0 76) 866 00 71
fax (0 76) 866 00 80

Punkt Obsługi Klientów w Świdnicy
pl. Grunwaldzki 1
58-100 Świdnica
tel. (0 74) 856 19 55
fax (0 74) 856 19 59
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Olsztyn Branch
ul. Kopernika 40
10-580 Olsztyn
tel. (0 89) 521 18 00, 21
fax (0 89) 521 18 26

Customer Service Centre, Biskupiec
ul. Dworcowa 3
11-300 Biskupiec
tel. (0 89) 715 69 23
fax (0 89) 715 69 25

Customer Service Centre, Korsze
ul. Orzeszkowej 7
11-430 Korsze
tel. (0 89) 754 18 50
fax (0 89) 754 18 50

Customer Service Centre, Ostróda
ul. Mickiewicza 15
14-100 Ostróda
tel. (0 89) 646 04 50
fax (0 89) 646 04 52

Customer Service Centre, Białystok
ul. Warszawska 10
15- 001 Białystok
tel. (0 85) 664 99 86
fax (0 85) 664 99 89

Customer Service Centre, Suwałki
ul. Kościuszki 25
16-400 Suwałki
tel. (0 87) 563 19 01, 03
fax (0 87) 563 19 02

Piła Branch
al. Wojska Polskiego 36
64-920 Piła
tel. (0 67) 215 66 50
fax (0 67) 215 66 54

Customer Service Centre, Chodzież
ul. Kościuszki 17
64-800 Chodzież
tel. (0 67) 282 70 14
fax (0 67) 282 70 14

Customer Service Centre, Czarnków
ul. Kościuszki 45
64-700 Czarnków
POK suspended in its operations
fax (0 67) 255 39 44

Customer Service Centre, Trzcianka
pl. Pocztowy 22
64-980 Trzcianka
tel. (0 67) 216 86 22
fax (0 67) 216 86 22

Customer Service Centre, Wągrowiec
ul. Pocztowa 12
62-100 Wągrowiec
tel. (0 67) 268 52 94
fax (0 67) 268 52 94

Customer Service Centre, Złotów
al. Piasta 4
77-400 Złotów
tel. (0 67) 263 63 03
fax (0 67) 263 63 03

Poznań Branch
ul. Św. Marcin 79
60-972 Poznań
tel. (0 61) 858 69 05, 11-13
fax (0 61) 852 41 47

Customer Service Centre, Gniezno
ul. Chrobrego 36
62-200 Gniezno
tel. (0 61) 424 50 95
fax (0 61) 424 50 96

Customer Service Centre, Nowy Tomyśl
ul. Piłsudskiego 5
64-300 Nowy Tomyśl
tel. (0 61) 445 19 61
fax (0 61) 445 19 62

Customer Service Centre, Leszno
ul. Dworcowa 3
64-110 Leszno
tel. (0 65) 529 57 55
fax (0 65) 529 57 37

Szczecin Branch
al. Niepodległości 43
70-404 Szczecin
tel. (0 91) 432 98 30
fax (0 91) 432 98 34 

Customer Service Centre, Koszalin
ul. Pocztowa 1
75-017 Koszalin
tel. (0 94) 347 34 10
fax (0 94) 348 96 49

Customer Service Centre, Słupsk
ul. Kołłątaja 31
76-200 Słupsk
tel. (0 59) 848 61 80
fax (0 59) 848 61 80

Customer Service Point 
in Stargard Szczeciński
ul. Szczecińska 71
73-100 Stargard Szczeciński
tel. (0 91) 579 22 24
fax (0 91) 579 22 26

Customer Service Centre, Świnoujscie
ul. Piłsudskiego 1
72-600 Świnoujście
tel. (0 91) 322 10 80
fax (0 91) 322 10 80

Customer Service Centre, Wałcz
ul. Kilińszczaków 30
78-600 Wałcz
tel. (0 67) 250 10 77
fax (0 67) 258 54 11

Tarnów Branch
ul. Ochronek 5
33-100 Tarnów
tel. (0 14) 628 89 80
fax (0 14) 628 89 84

Customer Service Centre, Rzeszów
ul. Asnyka 9
35-950 Rzeszów
tel. (0 17) 850 93 00
fax (0 17) 850 93 14

Toruń Branch
ul. Ducha Św. 8/10
87-100 Toruń
tel. (0 56) 622 53 23
fax (0 56) 654 96 87

 Warszawa Branch
ul. Świętokrzyska 31/33
00-950 Warszawa
tel. (0 22) 829 49 00
fax (0 22) 829 48 99

Customer Service Centre, 
Ciechanów
ul. Grodzka 1
06-400 Ciechanów
tel. (0 23) 671 23 80
fax (0 23) 671 23 89

Customer Service Centre, Ostrołęka
ul. Hallera 13
07-412 Ostrołęka
tel. (0 29) 769 41 61
fax (0 29) 769 41 68

Customer Service Centre, Płock
ul. Bielska 14
09-400 Płock
tel. (0 24) 269 68 32
fax (0 24) 269 68 33

Customer Service Centre, Siedlce
ul. Piłsudskiego 2
08-100 Siedlce
tel. (0 25) 640 23 33
fax (0 25) 640 23 39

Customer Service Centre, Warszawa (Praga)
ul. Targowa 73
03-700 Warszawa
tel. (0 22) 670 46 80
fax (0 22) 670 49 20

Włocławek Branch
ul. Chopina 54B
87-800 Włocławek
tel. (0 54) 231 37 90
fax (0 54) 23 11 691

Customer Service Point 
in Aleksandrów Kujawski
ul. Dworcowa 1
87-700 Aleksandrów Kujawski
tel. (0 54) 282 47 58
fax (0 54) 282 47 58

Customer Service Centre, Lipno
ul. Kościuszki 3
87-600 Lipno
tel. (0 54) 287 34 78

Customer Service Centre, Rypin
ul. Mławska 14
87-500 Rypin
tel. (0 54) 280 29 16
fax (0 54) 280 29 16

Wrocław Branch
ul. Krasińskiego 1
50-945 Wrocław
tel. (0 71) 346 78 43
fax (0 71) 346 78 62

Customer Service Centre, Legnica
ul. Piastowska 72
59-200 Legnica
tel. (0 76) 866 00 71
fax (0 76) 866 00 80

Customer Service Centre, Świdnica
pl. Grunwaldzki 1
58-100 Świdnica
tel. (0 74) 856 19 55
fax (0 74) 856 19 59
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