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�Niniejsz y raport jest skrócon¹ wersj¹ sprawozdania finansowego Banku. Uzyskanie pe³nych

i rzetelnych informacji na temat Banku na dzieñ 31 grudnia 2009 roku oraz wyników prowadzonej przez Bank

dzia³alno�ci za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wymaga zapoznania siê

z pe³n¹ wersj¹ sprawozdania finansowego zawieraj¹c¹ wszystkie ujawnienia wymagane przez ustawê

orachunkowo�ci i przepisywydanena jej podstawie.�
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SzanowniPañstwo,

w przedstawianym Raporcie Rocznym, Bank Pocztowy

prezentujewyniki finansoweza2009rok.

Pomimo spowolnienia gospodarczego Bank Pocztowy

wykorzysta³ szansê na rynku i rozwija³ siê szybciej ni¿

inne instytucje finansowe. Dziêki wysokiej dynamice

sprzeda¿y kredytów w ci¹gu ostatniego okresu sta³ siê

z Banku stricte depozytowego Bankiem uniwersalnym.

Niew¹tpliwie wyniki osi¹gniête przez Bank Pocztowy w

roku2009s¹wdu¿ejmierzeefektemunikalnejwspó³pracy

Banku z jego akcjonariuszem wiêkszo�ciowym - Poczt¹

Polsk¹. Po prawie czterech latach zakoñczono projekt

tworzenia Pocztowych Stanowisk Finansowych - w 2,1 tys. Urzêdów Pocztowych powsta³y

specjalne okienka dedykowane do obs³ugi Klientów Banku Pocztowego, z elektronicznym

dostêpemdosystemuBanku.

W efekcie wspó³pracy Banku Pocztowego i Poczty Polskiej korzystanie z produktów

bankowych staje siê dla Polaków ³atwe i dostêpne - przede wszystkim dla mieszkañców

mniejszych miejscowo�ci i wsi. W Polsce tak du¿¹ sieci¹ punktów sprzeda¿y us³ug bankowych

nie mo¿e pochwaliæ siê ¿aden inny bank. Dodatkowo dziêki wsparciu drugiego akcjonariusza

PKO BP S.A. - Bank Pocztowy mo¿e rozwijaæ siê i docieraæ z bankowo�ci¹ nawet do

najmniejszychmiejscowo�ci.

Dostêpna bankowo�æ dla ka¿dego to misja Banku Pocztowego wspólnie z Poczt¹ Polsk¹

Bankbêdzieprzezkolejne latarealizowa³ toza³o¿enie.

Zwyrazamiszacunku,

List Przewodnicz¹cego RadyList Przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej



SzanowniPañstwo,

zapraszamdozapoznania siê zRaportemRocznymBanku

Pocztowego podsumowuj¹cymnasz¹ dzia³alno�æ w 2009

roku.

Miniony rok by³ dla nas czasem dynamicznego rozwoju -

liczba Klientów korzystaj¹cych z us³ug Banku wzros³a

wci¹gurokuoponad 100tys. i przekroczy³a490tys.osób.

Rosn¹ce zainteresowanie produktami naszego Banku

widaæ szczególnie dobrze na przyk³adzie kredytów

detalicznych. Ich saldo na koniec roku przekroczy³o

1mld z³, co oznacza przyrost w porównaniu do 2008 roku

o ponad 100%.W szczególno�ci rekordy popularno�ci bi³y

kredyty hipoteczne, których saldo na dzieñ 31 grudnia 2009 roku wynosi³o blisko 479 mln z³,

podczasgdy jeszczerokwcze�niejby³oto166mlnz³.

Bank rozwija³ siê równie¿ w obszarze korporacyjnym. Na koniec 2009 roku obs³ugiwa³ blisko

13 tys. Klientów. £¹czna warto�æ kredytów udzielonych Klientom instytucjonalnym wynios³a

ponad536mlnz³.�redniesaldokredytówkorporacyjnychwynios³o731mlnz³ iprzyros³ooprawie

62%(r/r).

Cieszy nas, ¿e oferta naszego Banku zosta³a zauwa¿ona nie tylko przez Klientów, ale tak¿e przez

ekspertów i analityków rynku. Otrzymali�my m.in. wyró¿nienie za najlepszy na rynku kredyt

mieszkaniowy z dop³atami (ranking dziennika �Polska� i Finamo) oraz za sklep z lokatami

internetowymi (wyró¿nienie miesiêcznika �Twój Styl� i podczas IV Kongresu Gospodarki

ElektronicznejprzezZBP).

Kluczem do sukcesu Banku jest zapewnienie Klientom jak najszerszego dostêpu do finansowych

produktów i us³ug. W 2009 roku, wraz z Poczt¹ Polsk¹, zakoñczony zosta³ proces tworzenia

w Urzêdach Pocztowych Stanowisk Finansowych z pe³n¹ obs³ug¹ bankow¹.W sumie w ramach

tegoprojektupowsta³oprawie2,1tys. takichstanowisk.
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W nadchodz¹cym roku Bank bêdzie realizowa³ swoj¹ wizjê banku detalicznego z siln¹

kompetencj¹ rozliczeniow¹ iofert¹dlama³ych i �rednich firm.Chcemybyæ jednocze�niebankiem

dla osób, które nie korzysta³y dotychczas z bankowo�ci oraz pe³niæ rolê integratora us³ug

finansowych na Poczcie. Celem strategicznym Banku Pocztowego, który ju¿ zaczêli�my

realizowaæ, jest znalezienie siêwci¹gu trzech latwpierwszej dwudziestcebankówpodwzglêdem

sumybilansowej,depozytówikredytów.

Naszym d¹¿eniem jest dostarczaæ proste i dostêpne us³ugi finansowe tê misjê bêdziemy

realizowaæprzezkolejne lata.

Zwyrazamiszacunku,

PrezesBankuPocztowegoS.A.

TomaszBogus
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Poczta Polska S.A.

PKO BP S.A. 



Na dzieñ 31 grudnia 2008 roku kapita³ zak³adowy Banku Pocztowego sk³ada³ siê z 972 904 akcji

o warto�ci nominalnej 100 z³ ka¿da. Czê�æ akcji jest uprzywilejowana co do podzia³u maj¹tku

w razie likwidacji Banku w proporcji 5 do 1 w stosunku do akcji zwyk³ych - s¹ to akcje serii A

w liczbie 9 790 sztuk nale¿¹ce do Poczty Polskiej oraz wszystkie akcje serii B, równie¿ nale¿¹ce

do Poczty Polskiej (19 340 sztuk). W okresie roku 2009 struktura akcjonariatu Banku Pocztowego

nieuleg³azmianie.

Strategiczny akcjonariusz, Poczta Polska to firma o ponad 450-letniej tradycji, najwiêkszy

operator na polskim rynku pocztowym, posiadaj¹cy 8,4 tys. placówek pocztowych.

Sieætworz¹urzêdypocztowe, filieorazagencjepocztowe.

Poczta Polska jest jednym z najwiêkszych polskich pracodawców, zatrudniaj¹cym ponad

100 tys.pracowników. Jakooperatornarodowy �wiadczypowszechneus³ugipocztowenaterenie

ca³ego kraju. Ma obowi¹zek utrzymywaæ rozleg³¹ sieæ punktów pocztowych, tak aby

umo¿liwiæ wszystkim mieszkañcom Polski korzystanie z podstawowych us³ug pocztowych.

Obecnie Poczta ma wy³¹czne uprawnienie do wykonywania us³ug przyjmowania

idorêczaniaprzesy³ekowadzedo50g.

Obok us³ug pocztowych spó³ka oferuje tak¿e inne us³ugi poprzez spó³ki zale¿ne m.in. us³ugi

z zakresu marketingu bezpo�redniego, us³ugi kurierskie i transportowe, bankowe

i ubezpieczeniowe, sprzeda¿ wysy³kow¹, logistykê gotówki czy ochronê osób i mienia. Poczta

Polskaobs³ugujeroczniekilkamiliardówró¿negorodzajuprzesy³ek.

Powszechna KasaOszczêdno�ci BP S.A. nale¿y do najwiêkszych i najstarszych, z ponad 90-letni¹

tradycj¹, banków w Polsce. G³ównym udzia³owcem spó³ki jest Skarb Pañstwa, który posiada

40,99%akcji. BankGospodarstwaKrajowegoposiada10,25%akcji, za�pozosta³yakcjonariat jest

rozproszony. PKO BP jest spó³k¹ publiczn¹, od listopada 2004 roku notowan¹ na Gie³dzie

Papierów Warto�ciowych w Warszawie. PKO BP jest liderem w Polsce w�ród banków

�wiadcz¹cych us³ugi Klientom detalicznym prowadzi najwiêcej depozytów oraz rachunków

oszczêdno�ciowo-rozliczeniowych (na koniec 2009 roku 6,3 mln z³). Zajmuje równie¿ pierwsz¹

pozycjê pod wzglêdem liczby wydanych kart bankowych (na koniec 2009 roku 7,5 mln).

Jest liderem w Polsce pod wzglêdem wielko�ci aktywów (na koniec 2009 roku 154 mld z³).

W czwartym kwartale 2009 roku portfel depozytów PKO BP wyniós³ 122 mld z³, za� kredytów

118mldz³.
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Na przestrzeni 2009 roku mia³y miejsce zmiany w sk³adzie organów statutowych Banku

Pocztowego,zarównowZarz¹dzie jak iRadzieNadzorczejBanku.

Zgodnie ze Statutem Banku Pocztowego Zarz¹d Banku Pocztowego sk³ada siê od trzech

do piêciu osób, powo³ywanych przez Radê Nadzorcz¹ na okres wspólnej kadencji trwaj¹cej

trzy lata.

Wed³ug stanu na dzieñ 1 stycznia 2009 roku Zarz¹d Banku Pocztowego dzia³a³ w sk³adzie:

-PrezesZarz¹du,

-WiceprezesZarz¹du,

-Cz³onekZarz¹du,

-Cz³onekZarz¹du.

W dniu 8 pa�dziernika 2008 roku Rada Nadzorcza powo³a³a do sk³adu Zarz¹du Jakuba

Korczaka,powierzaj¹cmuod1lutego2009rokufunkcjêCz³onkaZarz¹du.

W dniu 14 stycznia 2009 roku Rada Nadzorcza powo³a³a do sk³adu Zarz¹du Zbigniewa

Derdziuka, powierzaj¹c mu, z dniem 1 lutego 2009 roku, funkcjê I Wiceprezesa Zarz¹du.

Dodatkowo Rada nadzorcza odwo³a³a z dniem 31 stycznia 2009 roku Piotra Tefelskiego

zfunkcjiCz³onkaZarz¹du.

Wdniu7pa�dziernika2009rokuRadaNadzorcza:

odwo³a³a z dniem 18 pa�dziernika 2009 roku Piotra Kamiñskiego z funkcji Prezesa

Zarz¹du,

odwo³a³a z dniem 7 pa�dziernika 2009 roku Zbigniewa Derdziuka z funkcji I Wiceprezesa

Zarz¹du,

wyznaczy³a Tomasza Bogusa do pe³nienia obowi¹zków Prezesa Zarz¹du, w okresie

od 19 pa�dziernika 2009 roku do czasu uzyskania zgody Komisji Nadzoru

Finansowegonapowo³anieTomaszaBogusanaPrezesaZarz¹du,

powo³a³a Tomasza Bogusa na Prezesa Zarz¹du z dniem nastêpnym po dniu wydania

zgody przez Komisjê Nadzoru Finansowego, na powo³anie Tomasza Bogusa na Prezesa

Zarz¹du.

powo³a³a do sk³adu Zarz¹du Micha³a Sobiecha, powierzaj¹c mu, z dniem

7pa�dziernika2009roku, funkcjêCz³onkaZarz¹du.

4.1. Zarz¹dBankuPocztowego

PiotrKamiñski

SzymonMidera

TomaszBogus

PiotrTefelski
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W dniu 29 pa�dziernika 2009 roku Rada Nadzorcza odwo³a³a z dniem 30 pa�dziernika 2009

rokuJakubaKorczakaz funkcjiCz³onkaZarz¹du.

Wed³ugstanunadzieñ31grudnia2009rokusk³adZarz¹duprzedstawia³siênastêpuj¹co:

-p.o.PrezesaZarz¹du,

-Wiceprezes Zarz¹du,

-Cz³onekZarz¹du.

Po dacie bilansowej, w dniu 23 marca 2010 roku Komisja Nadzoru Finansowego wyrazi³a

zgodênapowo³aniePanaTomaszaBogusanaPrezesaZarz¹duBankuPocztowego.

Wobec powy¿szego oraz w zwi¹zku z uchwa³¹ Rady Nadzorczej z dnia 7 pa�dziernika 2009

roku w sprawie powo³ania Prezesa Zarz¹du Tomasz Bogus pe³ni funkcjê Prezesa Zarz¹du

oddnia24marca2010roku.

Po dacie bilansowej, w dniu 13 kwietnia 2010 roku Komisja Nadzoru Finansowego wyrazi³a

zgodênapowo³anieMicha³aSobiechanaCz³onkaZarz¹du.

Zgodnie ze Statutem Banku Pocztowego Rada Nadzorcza sk³ada siê od piêciu do dziewiêciu

cz³onków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa

trzy lata.

Wed³ug stanu na dzieñ 1 stycznia 2009 roku sk³ad Rady Nadzorczej Banku Pocztowego

przedstawia³ siênastêpuj¹co:

-Przewodnicz¹cyRadyNadzorczej,

-Wiceprzewodnicz¹cyRadyNadzorczej,

-Wiceprzewodnicz¹cyRadyNadzorczej,

-SekretarzRadyNadzorczej,

-Cz³onekRadyNadzorczej,

-Cz³onekRadyNadzorczej,

-Cz³onekRadyNadzorczej,

-Cz³onekRadyNadzorczej.

Z dniem 23 marca 2009 roku Rados³aw Stêpieñ z³o¿y³ rezygnacjê z cz³onkostwa w Radzie

Nadzorczej.

Zdniem29maja2009rokuMariuszWnukz³o¿y³ rezygnacjêzcz³onkostwawRadzieNadzorczej.

TomaszBogus

SzymonMidera

Micha³Sobiech

4.2.RadaNadzorczaBankuPocztowego

AndrzejPolakowski

JerzyPruski

TadeuszMróz

MariuszWnuk

DorotaJamio³kowska

WojciechPapierak

AgnieszkaSardecka

Rados³awStêpieñ



NadzwyczajneWalneZgromadzeniewdniu29maja2009rokupowo³a³oMiros³awaMarkiewicza

dosk³aduRadyNadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 lipca 2009 roku powo³a³o Bogus³awa

Grabowskiegodosk³aduRadyNadzorczej.

W dniu 16 lipca 2009 roku Rada Nadzorcza dokona³a wyboru Miros³awa Markiewicza na

SekretarzaRadyNadzorczej.

NadzwyczajneWalneZgromadzeniewdniu10sierpnia2009 rokuodwo³a³o JerzegoPruskiegoze

sk³aduRadyNadzorczej.

Z dniem 25 wrze�nia 2009 roku Tadeusz Mróz z³o¿y³ rezygnacjê z cz³onkostwa w Radzie

Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 pa�dziernika 2009 roku powo³a³o Annê Siejda i

ZbigniewaJagie³³odosk³aduRadyNadzorczej.

Wdniu23pa�dziernika2009rokuRadaNadzorczadokona³awyboru:

naWiceprzewodnicz¹cegoRadyNadzorczej,

naWiceprzewodnicz¹cegoRadyNadzorczej.

W dniu 26 listopada 2009 roku Rada Nadzorcza powo³a³a Komitet Audytu w sk³adzie: Bogus³aw

Grabowski, Wojciech Papierak, Agnieszka Sardecka, Anna Siejda oraz dokona³a wyboru

Bogus³awaGrabowskiegonaPrzewodnicz¹cegoKomitetuAudytu.

Wed³ugstanunadzieñ31grudnia2009rokusk³adRadyNadzorczejprzedstawia³ siênastêpuj¹co:

-Przewodnicz¹cyRadyNadzorczej,

-Wiceprzewodnicz¹cyRadyNadzorczej,

-Wiceprzewodnicz¹cyRadyNadzorczej,

-SekretarzRadyNadzorczej,

-Cz³onekRadyNadzorczej,

-Cz³onekRadyNadzorczej,

-Cz³onekRadyNadzorczej,

-Cz³onekRadyNadzorczej.

Kadencja obecnej Rady Nadzorczej wygasa w 2011 roku z dniem odbycia siê Zwyczajnego

WalnegoZgromadzeniazatwierdzaj¹cegosprawozdanie finansowezarok2010.

ZbigniewaJagie³³o

AgnieszkiSardeckiej

AndrzejPolakowski

ZbigniewJagie³³o

AgnieszkaSardecka

Miros³awMarkiewicz

Bogus³awGrabowski

DorotaJamio³kowska

WojciechPapierak

AnnaSiejda
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Wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia 2008 roku sk³ad Rady Nadzorczej przedstawia³ siê

nastêpuj¹co:

- Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej,

- Wiceprzewodnicz¹cy Rady Nadzorczej,

- Wiceprzewodnicz¹cy Rady Nadzorczej,

- Sekretarz Rady Nadzorczej,

- Cz³onek Rady Nadzorczej,

- Cz³onek Rady Nadzorczej,

- Cz³onek Rady Nadzorczej,

- Cz³onek Rady Nadzorczej.

Kadencja obecnej Rady Nadzorczej wygasa w 2011 roku z dniem odbycia siê Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia zatwierdzaj¹cego sprawozdanie finansowe za rok 2010.

Andrzej Polakowski

Jerzy Pruski

TadeuszMróz

MariuszWnuk

Dorota Jamio³kowska

Wojciech Papierak

Agnieszka Sardecka

Rados³aw Stêpieñ



5.1.Podstawowetrendywgospodarce

W 2009 roku Produkt Krajowy Brutto (PKB) w cenach sta³ych zwiêkszy³ siê o 1,7% rok do roku

i Polska by³a jedynym krajem Unii Europejskiej odnotowuj¹cym wzrost gospodarczy. G³ównym

czynnikiemwzrostu PKBwPolsce by³ eksport netto, którego kontrybucja do ca³kowitegowzrostu

PKB wynios³a 2,6 punktu procentowego, podczas gdy wk³ad popytu krajowego by³ ujemny

iwyniós³0,9punktuprocentowego.

Po wyra�nym za³amaniu koniunktury w I kwartale 2009 roku - zwi¹zanym z kryzysem na

rynkach �wiatowych, rynki gie³dowe w II kwartale 2009 roku nadrobi³y straty z pocz¹tku roku,

a w kolejnych kwarta³ach indeksy szybko ros³y. W 2009 roku WIG zyska³ 47%, wobec �redniej

oko³o26%nag³ównychrynkachrozwiniêtych.

Uwarunkowania zewnêtrzneUwarunkowania zewnêtrzne
funkcjonowania Bankuw 2009 roku



W2009roku �rednioroczna inflacjakonsumentów(CPI)wynios³a3,5%wobec4,2%w2008roku,a

w grudniu inflacja wynios³a 3,5% r/r. Ceny producentów (PPI) wzros³y przeciêtnie o 3,4% r/r.

W2009 rokuRadaPolitykiPieniê¿nej czterokrotnieobni¿a³a stopyprocentowe:wstyczniu, lutym,

marcu i czerwcu, ³¹cznie o 150 pb. Wibor 3M obni¿y³ siê z 5,8% na koniec 2008 roku do 4,1% na

koniec 2009 roku, a rentowno�æ dwuletniej obligacji benchmarkowej z 5,4%do 5,2%.Wzros³a r/r

rentowno�æ papierów d³ugoterminowych - obligacji piêcioletniej z 5,4% do 5,9%, a obligacji

dziesiêcioletniej z5,5%do6,2%.

Pomocnymos³abieniu z³otegow stosunku do euro na pocz¹tku roku, z³oty stopniowo umacnia³

siê inakoniec2009rokuby³o0,3%mocniejszyni¿wgrudniu2008roku.
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Stopa bezrobocia rejestrowanego stopniowo ros³a w ci¹gu roku - do 11,9% w grudniu 2009

roku Przeciêtne zatrudnienie w sektorze przedsiêbiorstw obni¿y³o siê o 1,2% r/r, a przeciêtne

nominalne miesiêczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiêbiorstw wynios³o 3 325 z³

i wzros³o o 4,4% r/r. Ogólnawarto�æ �wiadczeñ spo³ecznych zwiêkszy³a siê w 2009 roku o 10,4%,

g³ównie z pozarolniczego systemu ubezpieczeñ spo³ecznych. Liczba emerytów i rencistów na

koniec 2009 roku wynosi³a 9,3 mln i spad³a w ci¹gu roku o 0,3%. Ogólna warto�æ wyp³aconych

w 2009 roku rent i emerytur wynios³a 162 mld z³ (w tym 146 mld z³ w systemie pozarolniczym)

iby³ao10%wy¿szani¿w2008roku.



Deficyt na rachunku obrotÛw bieøπcych w 2009 roku wyniÛs≥ 5 mld EUR i 1,6% w relacji do PKB.
NajwiÍkszy deficyt zosta≥ odnotowany w saldzie dochodÛw - 10,1 mld z≥, podczas gdy deficyt w
handlu zagranicznym wyniÛs≥ tylko 3,2 mld EUR (wobec 17,7 mld EUR w 2008). Zagraniczne
inwestycje bezpoúrednie w Polsce spad≥y do 8,3 mld EUR z 10 mld EUR rok wczeúniej. Aktywa
rezerwowe przyros≥y w ciπgu roku o 10,4 mld z≥, na koniec roku wartoúÊ rezerw walutowych
wynios≥a 55,2 mld EUR. W 2009 roku zad≥uøenie zagraniczne Polski wynios≥o 194 mld EUR (797
mld z≥) i w relacji do PKB wzros≥o do 62%. Prawie 25% zad≥uøenia (48 mld EUR) stanowi≥o
zad≥uøeniekrÛtkoterminowe.

W 2009 roku deficyt budøetowy osiπgnπ≥ 23,8 mld z≥, co stanowi≥o 87,5% deficytu
zaplanowanego w lipcowej nowelizacji ustawy budøetowej i rÛwnowartoúÊ 1,8% PKB. Deficyt
sektora instytucji rzπdowych i samorzπdowych wg ESA'95 wyniÛs≥ na koniec wrzeúnia 2009
roku 45,6 mld z≥, co stanowi≥o 3,4% PKB. Zad≥uøenie sektora finansÛw publicznych stanowi≥o na
koniecroku49,9%PKB.

/
/
/



5.2.Sytuacjawsektorzebankowym

Nakoniec 2009 rokuogólnawarto�ædepozytówwsystemiebankowymwynios³a 635mld z³, by³a

o 10%wy¿sza ni¿ przed rokiem. Depozyty ogó³emw relacji do PKBwzros³y do 47,3% - z 45,5%w

grudniu 2008 roku.Depozyty gospodarstwdomowychwzros³y o 15% (o 51mld z³) do 388mld z³ i

nakoniecrokustanowi³y61%depozytówogó³em,podczasgdydepozytyprzedsiêbiorstwwzros³y

o10%(o22mldz³)do166mldz³.



Warto�æ udzielonych kredytów zwiêkszy³a siê w ci¹gu roku o 9% - do 696mld z³ (wzrost o 56mld

z³). Na koniec roku udzia³ kredytów w relacji do PKB wzrós³ do 51,8% z 50,4% na koniec

poprzedniego roku. Kredyty dla gospodarstwdomowychwzros³yw ci¹gu rokuo12%do422mld

z³ i stanowi³y 61% kredytów ogó³em. Kredyty udzielone przedsiêbiorstwom spad³y o 3% (o 7mld

z³) do 217mld z³. Udzia³ nale¿no�ci walutowych w nale¿no�ciach ogó³em obni¿y³ siê do 33% na

koniec 2009 roku - z 34%wgrudniu 2008 roku, w tym dla gospodarstw domowych odpowiednio

do 37% z 40%. Warto�æ nale¿no�ci zagro¿onych wzros³a w ci¹gu roku do 48,5 mld z³, przez co

udzia³ z³ych kredytów w ogólnym portfelu zwiêkszy³ siê do 6,9% z 4,1% na koniec 2008 roku.

Warto�ænale¿no�ci straconychwzros³ado27mldz³wgrudniu2009roku, czyli o60%odpocz¹tku

roku.



�rednie oprocentowanie nowych umów dotycz¹cych depozytów z³otowych dla gospodarstw

domowych wynios³o 4,6% w 2009 roku. W przypadku nowych depozytów przedsiêbiorstw,

przeciêtne oprocentowanie wynios³o 3,4%. Przeciêtne oprocentowanie nowych kredytów

udzielanych osobom fizycznym w 2009 roku wynios³o 13%, natomiast w przypadku

przedsiêbiorstw6,6%.

Niskiemu zainteresowaniu przedsiêbiorstw kredytami, w porównaniu ze �rednim poziomem

w ci¹gu poprzednich piêciu lat, towarzyszy³ wyra�ny wzrost dostêpno�ci do kredytu na koniec

2009 roku, choæ nie do poziomu obserwowanego przed wrze�niem 2008 roku. Przedsiêbiorstwa

utrzymuj¹ relatywnie wysok¹ zdolno�æ do samofinansowania siê, a �rodki w³asne pozosta³y

najczê�ciejwykorzystywanym�ród³emfinansowania inwestycji.

W2009 rokuwynik finansowynetto sektora bankowegowyniós³ 10,7mld z³ i by³ o 23%ni¿szy ni¿

przed rokiem. G³ównym �ród³em gorszego wyniku by³y odpisy na rezerwy, które w 2009 roku

wynios³y12mldz³,wobec5mldz³ rokwcze�niej.Wynikdzia³alno�cibankowejwyniós³49,5mldz³ i

by³ o 2% wy¿szy ni¿ przed rokiem (48,6 mld z³). W stosunku do wyniku z 2008 roku spad³ wynik

odsetkowy (o 1,4 mld z³, czyli o 5%) oraz wynik z pozycji wymiany (o 3,5 mld z³, czyli o 54%), co

banki kompensowa³y wy¿szym wynikiem prowizyjnym (o 1,0 mld z³, czyli o 9%) oraz wy¿szym

wynikiem z operacji finansowych i przychodów z udzia³ów (o 5,6 mld z³, czyli o 8%). Koszty

dzia³aniabankówwynios³y25mldz³, tylecorokwcze�niej,wtymkosztyosobowespad³yo2%.

Na koniec 2009 roku Bank Pocztowy zajmowa³ 22. pozycjê na rynku pod wzglêdem depozytów,

29.pozycjêpodwzglêdemkredytówi31.pozycjêpodwzglêdemsumybilansowej.

16
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Rok 2009, pomimo spowolnienia gospodarczego, by³ dla Banku Pocztowego okresem

kontynuacji dynamicznego wzrostu skali dzia³alno�ci zarówno w obszarze detalicznym jak i

korporacyjnym.Nakoniec2009roku �rednieaktywapracuj¹ceBankuwynios³y3,2mldz³ iwzros³y

w porównaniu do grudnia 2008 roku o 8,4% (o 245 mln z³). �rednie saldo kredytów w Banku

Pocztowymwzros³oo93%(o862mlnz³).

Najwy¿szyudzia³wportfeluaktywówpracuj¹cychporazpierwszyprzypad³kredytom- ichudzia³

zwiêkszy³ siê z 31,8%wgrudniu2008 rokudo56,5%w2009 roku.Nakoniec rokuBankobs³ugiwa³

przesz³o491tys.Klientów.

W obszarze bankowo�ci detalicznej w minionym roku przygotowano now¹ segmentacjê

Klientów. Bank Pocztowy kieruje swoj¹ ofertê przede wszystkim do Klientów z ma³ych

miejscowo�ci poni¿ej 50 tys. mieszkañców. Równie istotne s¹ osoby dojrza³e, powy¿ej 50 roku

¿ycia, g³ównie emeryci i renci�ci. Wa¿nym segmentem Klientów Banku Pocztowego s¹ tak¿e

ludzie zamieszkuj¹cy du¿e miasta, powy¿ej 200 tys. osób, ale posiadaj¹cy zarobki do poziomu

3tys. z³.WgrupiedocelowejBankuznajduj¹siê tak¿eosobynieubankowione,któredo tejporynie

korzystaj¹ z rachunkówani kredytów.BankPocztowydostosowujemodelbiznesowydo tej grupy

Klientów.

W 2009 roku Bank Pocztowy korzysta³ z unikalnej szansy rynkowej wynikaj¹cej z dobrej pozycji

Banku w warunkach kryzysu oraz wizerunku bezpiecznego, polskiego banku. Dlatego oferowa³

Klientom konkurencyjne w stosunku do rynku produkty depozytowe. Szczególnie atrakcyjnie

przedstawia³a siê 10 - dniowaKiller Lokata, naktórej zarobiæmo¿naby³onawet 10%wskali roku,

pó³roczna Lokata na 6-tkê z oprocentowaniem 6% w skali roku, czy lokata 3 - miesiêczna

pozwalaj¹canazysk4,8%wskali roku.

Bank Pocztowy wdro¿y³ nowe funkcjonalno�ci do produktów. W listopadzie wprowadzono

innowacyjny proces udzielania kredytów gotówkowych, który umo¿liwia otrzymanie decyzji

kredytowej - pozytywnej, negatywnej lub warunkowej podczas pierwszej wizyty na Poczcie lub

w oddziale Banku. Nowe rozwi¹zanie jest przyjazne nie tylko dla Klientów, ale tak¿e dla

pracownikówPoczty iBanku.

W 2009 roku zakoñczy³ siê, zapocz¹tkowany w 2006 roku przez Bank Pocztowy i jego g³ównego

akcjonariusza Pocztê Polsk¹, proces budowania Pocztowych Stanowisk Finansowych, szerokiej

sieci sprzeda¿y produktów bankowych w oparciu o strukturê Urzêdów Pocztowych. Pod koniec

roku funkcjonowa³o ju¿ 2,1 tys. PSF z dostêpemon-line do systemubankowego, zapewniaj¹cych

Klientom wygodny i szybki dostêp do produktów Banku nawet w ma³ych miejscowo�ciach.

KluczowewydarzeniaKluczowe wydarzenia
w dzia³alno�ci Bankuw 2009 roku
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Projekt ten wi¹¿e siê równie¿ z przeszkoleniem pracowników Poczty Polskiej, którzy zajmuj¹ siê
obs³ug¹ Klientów na Pocztowych Stanowiskach Finansowych. Na koniec 2009 roku liczba
certyfikowanychprzezBankpracownikówPocztywynosi³a przesz³o8,3tys.

Bank Pocztowy w po³owie roku przyj¹³ now¹ strategiê w obszarze bankowo�ci korporacyjnej i
transakcyjnej. G³ównym za³o¿eniem realizacji uszczegó³owionej strategii dzia³ania jest
kilkakrotne zwiêkszenie udzia³ów rynkowych w segmencie Ma³ych i �rednich Przedsiêbiorstw.
Dodatkowo Bank skupia siê na umocnieniu pozycji na rynku mieszkalnictwa, szczególnie w
obszarze wspólnotmieszkaniowych, a tak¿e w segmencie Jednostek Samorz¹du Terytorialnego
oraz Klientów Rozliczeniowych. Bank nadal wykorzystuje ogromn¹ przewagê rynkow¹, jak¹ jest
dostêp do infrastruktury Poczty Polskiej. Jednym z kroków w kierunku realizacji nowej strategii
by³owdro¿eniebankowo�ci internetowejPocztowy24Biznes.

By³ to równie¿ bardzo dobry rok je¿eli chodzi o rozwój wspó³pracy z firmami zagranicznymi
zajmuj¹cymi siê miêdzynarodowymi transferami gotówki. Bank w sieci Poczty Polskiej rozliczy³
kilkaset tysiêcywyp³atgotówkim.in. takichKlientów jakMoneyGram.Podpisa³ równie¿Umowêz
firm¹CoinstarMoneyTransferLimited, która jest trzeci¹ codowielko�ci korporacj¹specjalizuj¹c¹
siêwrealizacjimiêdzynarodowychtransferówpieniê¿nych.

W listopadzie Bank Pocztowy uruchomi³ nowy serwis informacyjny www.pocztowy.pl
wprowadzaj¹c dodatkowe funkcjonalno�ci i rozwi¹zania u³atwiaj¹ce Klientowi poruszanie siê
po stronach. Dodatkowo zosta³a przygotowana i udostêpniona na stronie Banku Pocztowego
wersja demonstracyjna serwisu Pocztowy24 ( ). Narzêdzie to
okaza³o siê du¿ym udogodnieniem w poznawaniu funkcjonalno�ci serwisu bankowo�ci
internetowej,dlanowychKlientówBanku

WminionymrokuBankzast¹pi³dotychczasowehas³o �ka¿demupodrodze"nowym- �bezpieczny
polski bank", eksponuj¹c w ten sposób swoj¹ stabilno�æ i bezpieczeñstwo. Od�wie¿ony zosta³
system identyfikacji wizualnej. W swojej komunikacji Bank zacz¹³ pos³ugiwaæ siê barwami
narodowymi-biel¹ iczerwieni¹,którychuzupe³nieniemjestdominuj¹cydotejporygranat.

W logo Banku wprowadzono równowagê pomiêdzy elementami �Bank" i �Pocztowy". Pozwoli³o
to na podkre�lenie finansowego profilu dzia³alno�ci instytucji, przy zachowaniu
dotychczasowegoatutu, jakimjestszerokidostêpdous³ug dziêki sieciPocztyPolskiej.

W 2009 roku Bank uzyska³ z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczo�ci dofinansowanie na
szkolenia dla Pracowników. Dziêki uzyskanemu wsparciu finansowemu w ci¹gu dwóch lat
przeszkolonychzostanie760osób,costanowi70%kadryBanku.

Bank Pocztowy w 2009 roku otrzyma³ wiele nagród i wyró¿nieñ, m.in. internetowy sklep z
lokatami otrzyma³ nagrodê Alicja 2008 oraz uznany zosta³ przez Zwi¹zek Banków Polskich za
ProjektRoku2008,podczas IVKongresuGospodarkiElektronicznej.

http://www.demo-pocztowy24.pl/

http://www.demo-pocztowy24.pl/
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6.1. Analiza dzia³alno�ci detalicznej Banku

Bank Pocztowy oferowa³ w 2009 roku produkty detaliczne Klientom w trzech kana³ach

dystrybucji:

· wsieciPocztyPolskiej,wtymw2,1tys.PocztowychStanowiskFinansowych,

w sieci w³asnej, sk³adaj¹cej siê z 57 placówek, w tym 19 oddzia³ów oraz 38 Punktów

Obs³ugi Klienta,

w kana³ach alternatywnych: bankowo�æ internetowa Pocztowy24, bankowo�æ mobilna

Pocztowy SMS oraz poprzez Infoliniê.

Bank Pocztowy proponuje Klientom rachunki osobiste: Pocztowe Konto Standard dla osób

poszukuj¹cych taniego i funkcjonalnego rachunku, a tak¿e Pocztowe KontoNestor dedykowane

osobom pobieraj¹cym �wiadczenie z tytu³u renty lub emerytury. Dodatkowo Klienci mog¹

lokowaæ �rodki na Nowym Koncie Oszczêdno�ciowym oraz lokatach standardowych oraz

internetowychwsklepiez lokatami.

W2009 rokuuzupe³niono funkcjonalno�æprofiluKlientanastronie .Mo¿na

na bie¿¹co sprawdzaæ wysoko�æ naliczonych odsetek na posiadanych lokatach, wprowadzono

pola Saldo lokaty oraz Aktualny okres lokaty. Klient ma równie¿ wgl¹d w datê ksiêgowania

�rodkówna lokatach.W ramach profilumo¿na aktywnie zarz¹dzaæ swoimi lokatami np. zerwaæ

lokatêon-line,bezkonieczno�ciwizytynaPoczcie lubwoddzialeBanku.

LiczbaKlientówdetalicznychBankuPocztowegowynios³anakoniec2009 rokuniespe³na491 tys.

osób.Oznacza toprzyrosto105 tys. Klientówwporównaniudokoñca2008 roku.Spo�ródogólnej

liczby Klientów Banku zdecydowanie najwiêksza grupa, bo a¿ 301 tys., to osoby posiadaj¹ce

rachunek osobisty. W ostatnim dniu minionego roku w Banku otwartych by³o blisko 240 tys.

rachunków (osobistych oraz dla mikroprzedsiêbiorstw). W�ród kont Banku Pocztowego 54%

stanowi³yPocztoweKontaStandard,a44%PocztoweKontaNestor.

Liczba Klientów posiadaj¹cych Nowe Konto Oszczêdno�ciowe na koniec 2009 roku wynios³a

110tys.osób.Nakontachtych³¹czniezdeponowanychby³o460mlnz³ (wzrosto286mlnz³ r/r).

www.lokaty-online.pl

http://www.lokaty-online.pl
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W ofercie produktów kredytowych Bank posiada kredyt w rachunkach osobistych, kredyt

gotówkowy oraz samochodowy. W ramach produktów hipotecznych Klienci mog¹ skorzystaæ z

kredytu oraz po¿yczki hipotecznej. Dziêki wspó³pracy z BankiemGospodarstwa Krajowego Bank

oferuje tak¿e kredyt hipoteczny w ramach rz¹dowego programu �Rodzina na swoim�. Produkty

hipoteczne dostêpne s¹ w placówkach Banku Pocztowego. Kredyt gotówkowy posiada³o na

koniec2009roku121tys.Klientównatomiastprodukthipoteczny6,8tys.Klientów.

W 2009 roku bardzo dynamicznie rozwija³a siê akcja kredytowa Banku Pocztowego. Gdy inne

banki ogranicza³y lub limitowa³y dzia³alno�æ kredytow¹ Bank rozwija³ siê w tempie znacznie

wy¿szymni¿ sektor bankowy. Saldo kredytówdetalicznychw2009 rokuwstosunkudo2008 roku

wzros³o dwukrotnie - na koniec 2009 roku przekroczy³o 1 mld z³, co oznacza przyrost

wporównaniudo2008rokuoponad520mlnz³.

Rekordy popularno�ci bi³y kredyty hipoteczne, których saldo na dzieñ 31 grudnia 2009 roku

wynosi³o blisko 479 mln z³. Oznacza to niespotykany dotychczas, trzykrotny, przyrost salda (o

prawie 313 mln z³). Du¿y udzia³ mia³ tu kredyt z dop³atami w ramach rz¹dowego programu

�Rodzinana swoim", który za spraw¹niskiejmar¿ywBankuPocztowymby³ najatrakcyjniejszyna

rynku. Jego saldo na koniec roku wynosi³o - ponad 255 mln z³. W 2009 roku wyd³u¿ono okres

kredytowania dla kredytów mieszkaniowych i kredytów w ramach rz¹dowego programu

�Rodzinanaswoim"z35 latdo40 lat.

Du¿ym powodzeniem cieszy³y siê równie¿ kredyty gotówkowe, szczególnie szybki kredyt Raz

Dwa. Saldo kredytów gotówkowych na koniec 2009 roku wynosi³o prawie 563 mln z³. Jest to

wzrostwporównaniudo2008rokuo63%(o217mlnz³).

Bank Pocztowy oferuje jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych takich towarzystw

jak: PKO TFI S.A., UNION INVESTMENT TFI, Opera TFI S.A., TFI Allianz Polska S.A oraz DWS Polska

TFI S.A. Od stycznia 2009 roku mo¿na inwestowaæ swoje �rodki w jednostki funduszy

inwestycyjnychzapo�rednictwembankowo�cielektronicznejPocztowy24.
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6.2.Analizadzia³alno�cikorporacyjnejBanku

Bankowo�æ korporacyjna Banku Pocztowego obejmuje dwa g³ówne obszary - bankowo�æ

transakcyjn¹ oraz obs³ugê Klientów instytucjonalnych. Na koniec 2009 roku Bank obs³ugiwa³

blisko13tys.Klientów.Prawie9tys. znichstanowiliKlienciz sektoramieszkalnictwa.

W sferze Klientów instytucjonalnych w 2009 roku podstawowymi obszarami aktywno�ci Banku

Pocztowegoby³y:

us³ugi rozliczeniowe,

obs³ugafinansowag³ównegoakcjonariusza PocztyPolskiej,

wspó³praca z podmiotami rynku korporacyjnego, ze szczególnym uwzglêdnieniem

segmentówmieszkalnictwaoraz jednosteksamorz¹duterytorialnego.

W ramach bankowo�ci transakcyjnej Bank obs³uguje ca³y proces wp³at oraz wyp³at �rodków

pieniê¿nych w sieci Urzêdów Poczty Polskiej, g³ównie wp³at gotówkowych. W ci¹gu 2009 roku

Bank obs³u¿y³ 185 mln transakcji, co stanowi³o wzrost o 0,9% w relacji do roku 2008

(wzrosto1,6mln).

W 2009 roku kontynuowana by³a wspó³praca w segmencie Klientów nale¿¹cych do bran¿y

miêdzynarodowych po�redników pieniê¿nych. Bank wykonuje m.in. transakcje zagraniczne

przesy³ane pomiêdzy osobami prywatnymi, zazwyczaj rodzinami, których cz³onkowie

zdecydowali siênaemigracjêzarobkow¹.Przewag¹BankuPocztowegonatymrynku jest szeroka

dostêpno�æ punktów, w których Klienci mog¹ wyp³acaæ pieni¹dze. Bank Pocztowy umo¿liwia

realizacjê wyp³at przekazów poprzez najszersz¹ w Polsce sieæ dystrybucyjn¹ ponad 5,5 tys.

Urzêdów Pocztowych. W listopadzie 2009 roku Bank nawi¹za³ wspó³pracê z Coinstar Money

Transfer - trzeci¹ co do wielko�ci sieci¹ oferuj¹c¹ us³ugi miêdzynarodowych przekazów

pieniê¿nych.

Kolejnymwa¿nymobszaremaktywno�ci Bankuwczê�ci transakcyjnej by³ systematyczny rozwój

rozliczeñ bilateralnych z Bankami krajowymi. Na koniec 2009 roku Bank prowadzi³ aktywne

rozliczenia z dwoma czo³owymi bankami specjalizuj¹cymi siê w obs³udze Klientów

korporacyjnych.
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W obszarze Klientów korporacyjnych Bank Pocztowy od wielu lat skupia siê na obs³udze

segmentu mieszkalnictwa. Od marca 2009 roku w Banku Pocztowym mo¿na uzyskaæ kredyt

z pañstwow¹ dop³at¹ do przedsiêwziêæ remontowych. Bank Pocztowy jest jednym z czo³owych

banków finansuj¹cych przedsiêwziêcia, maj¹ce na celu zmniejszenie zapotrzebowania

budynków na energiê. Bank Pocztowy udziela kredyty termomodernizacyjne z premiami

przyznawanymiprzezBankGospodarstwaKrajowegood1999roku.

W 2009 roku udostêpniono Klientom nowy kana³ komunikacji z Bankiem, jakim jest bankowo�æ

internetowa Pocztowy24Biznes. Dokonano równie¿ centralizacji dystrybucji wyci¹gów

bankowych,udostêpnionoKlientommo¿liwo�æotrzymaniawyci¹gówdrog¹elektroniczn¹.

W pa�dzierniku 2009 roku Bank Pocztowy wprowadzi³ nowe funkcjonalno�ci do us³ugi GIRO

p³atno�ci, adresowanej do Klientów dystrybuuj¹cych p³atno�ci w formie gotówkowej na rzecz

swoich Klientów za po�rednictwem Poczty Polskiej. Dziêki wdro¿eniu autoryzacji on-line

skrócony zosta³ czas obs³ugi Klienta. Bank umo¿liwi³ tak¿e zastosowanie do identyfikacji wyp³at

unikalnych oznaczeñ stosowanychw systemach Klientów zlecaj¹cych p³atno�ci - Klient niemusi

dostosowywaæoznakowaniaposzczególnychtransakcjidowymagañBanku.

Bank dla Klientów korporacyjnych posiada ofertê depozytow¹ (rachunek bie¿¹cy, równie¿

wwalutachobcych, lokatyterminoweoraz lokatyovernight)orazkredytow¹.
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7.1.Dzia³alno�æspo³ecznaBanku

Popularyzacjasportu,kultury i sztuki

Bank Pocztowy aktywnie wspiera³ dru¿yny sportowe. Sponsoruj¹c liczne wydarzenia

i kluby sportowe, m.in. Stal Gorzów Wielkopolska S.A., Klub ¯u¿lowy �Kolejarz Opole�, Klub

Strzelecki �Gryf S³upsk�, przyczynia³ siê do propagowania zdrowego trybu ¿ycia i sportu jako

dobregosposobunaspêdzanieczasu.

Bank sponsoruje tak¿e: ¯u¿lowy Klub Sportowy Polonia Bydgoszcz, Regionalne Towarzystwo

Wio�larskie �Bydgostia�, Kujawsko Pomorski Zwi¹zek Lekkiej Atletyki,rozgrywki Profesjonalnej Ligii Pi³ki

SiatkowejwPluslidzepodnazw¹ �DelectaBydgoszcz�..

W 2009 roku Bank anga¿owa³ siê w liczne wydarzenia zwi¹zane z kultur¹ i sztuk¹. Wspiera³ m.in.

Operê Nov¹ w Bydgoszczy, Regionalne Centrum Kultury Pogranicza, Pa³ac M³odzie¿y w Tarnowie,

KatolickieCentrumKulturywKrakowie,Ka�mierskiO�rodekKultury,DomKultury �Podgórze�.

Dziêki temu odbywa³y siê m.in.: koncerty, festiwale operowe i wieczory muzyczne, konkursy

taneczne, wydarzenia teatralne, przyczyniaj¹c siê do zwiêkszania zainteresowania spo³eczno�ci

lokalnychkultur¹ i sztuk¹.

W uznaniu za wspieranie �rodowisk twórczych i kulturalnych, w roku 2009 Bank Pocztowy ju¿ po

raz szósty zosta³ nagrodzony przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy tytu³em "Mecenasa

BydgoskiegoOgroduSztuk".

Bankw �rodowiskuBankw �rodowisku
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Dzia³alno�æcharytatywna

Bank Pocztowy od lat przekazuje fundusze na cele charytatywne. Zgodnie ze Statutem Banku

Pocztowego wydatki z tytu³u darowizn mog¹ siêgaæ do 1,5% zysku brutto wypracowanego w

roku poprzednim. W 2009 roku Bank przeznaczy³ na darowizny kwotê przesz³o 180 tys. z³. Bank

wspieraorazpromuje:

dzia³ania edukacyjne dla dzieci i m³odzie¿y (np. fundacje organizuj¹ce stypendia dla

uzdolnionejm³odzie¿y),

dzia³ania prorodzinne (fundacje i organizacje wspieraj¹ce rodziny w trudnej sytuacji),

instytucje i fundacjewspieraj¹ceosobyniepe³nosprawne,

organizacje, stowarzyszenia,o�rodkiwspieraj¹ceochronêzdrowia.

W 2009rokuBankwspar³m.in.:

Polsk¹AkcjêHumanitarn¹,

StowarzyszenieNaRzeczUbogichRodzin �Nadzieja�,

TowarzystwoPrzyjació³DzieciOddzia³wWa³brzychu,

RodzinnyDomDzieckawRycerceDolnej,

Fundacjê �Godne¯ycie",

Fundacjê �Przysz³o�ædlaDzieci�,

FundacjêSpemDonare(DawaæNadziejê),

FundacjêPomocyOsobomNiepe³nosprawnym �S³oneczko�,

FundacjêDzieciom�Zd¹¿yæzPomoc¹�,

DomDzieckawBarlinku,

FundacjêNaRzeczOsóbNiewidomych iNiepe³nosprawnych �Pomó¿iTy�,

FundacjêUczniowieMarkaKotañskiego �NiktNieJestSam�,

DomDziecka �MojaRodzina�wPawlikowicach,

PolskieStowarzyszenieLudziCierpi¹cychnaPadaczkê.
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7.2. Nagrody i wyró¿nienia Banku

W 2009 roku produkty i us³ugi Banku Pocztowego zosta³y docenione w licznych konkursach

i rankingach, przygotowywanych przez ekspertów z najbardziej opiniotwórczych mediów

w Polsce. Bank by³ nagradzany zarówno za swoj¹ innowacyjno�æ, jak równie¿ za najlepsze

produktywswoichkategoriach.

W lutym2009 roku kredytmieszkaniowyBankuPocztowego z dop³atami -w ramach rz¹dowego

programu �Rodzina na swoim� - zosta³ uznany przez specjalistów Finamo i dziennika �Polska the

Times�zanajkorzystniejszynarynku.

W tym samym miesi¹cu miesiêcznik �Twój Styl� przyzna³ Bankowi, ju¿ drugi raz w historii

konkursu,nagrodê �Alicja2008�za internetowysklepz lokatami.

Sklep doceniono równie¿ w czerwcu 2009 roku, kiedy zosta³ uznany przez

Zwi¹zekBankówPolskichzaProjektRoku2008,podczas IVKongresuGospodarkiElektronicznej.

W2009 rokupozytywneoceny zbiera³y oferowaneprzezBank rachunki osobiste.Wczerwcu2009

roku eksperci Dziennika Gazety Prawnej i Open Finance uznali Pocztowe Konto Plus za

najkorzystniejszy rachunek tradycyjny na rynku. Natomiast w listopadzie 2009 roku Pocztowe

Konto Nestor zajê³o drugie miejsce w rankingu Dziennika Gazety Prawnej �Najlepszych Kont dla

Seniorów�.

BankPocztowyzosta³wyró¿nionywkategorii �Technologia�miêdzynarodowegokonkursuWorld

Mail Awards. Jury wyrazi³o w ten sposób swoje uznanie dla zaawansowanego technologicznie

procesu przyznawania szybkiego kredytu gotówkowego Raz Dwa, polegaj¹cego na

wykorzystaniunamasow¹skalêkwalifikowanegopodpisuelektronicznego.

W rankingumagazynu Forbes (wrzesieñ 2009 roku) Bank Pocztowy znalaz³ siê w elitarnej grupie

piêciubanków,mog¹cychpochwaliæsiênajlepsz¹ofert¹dlama³ychi�rednichfirm.

www.lokaty-online.pl

http://www.lokaty-online.pl


8.1.ZmianywbilansieBanku

Suma bilansowa na dzieñ 31 grudnia 2009 roku wynios³a 3,9 mld z³ i ukszta³towa³a siê na

poziomie wy¿szym o 44% (o 1,2 mld z³) ni¿ na koniec 2008 roku. Tak du¿a zmiana wynika

w szczególno�ci z wysokiej zmienno�ci stanów dziennych �rodków lokowanych przez Pocztê

Polsk¹ (1,1 mld z³ 31 grudnia 2009 roku wobec 366 mln z³ 31 grudnia 2008 roku). W 2009 roku

dzienna warto�æ rachunków i lokat Poczty w Banku waha³a siê miêdzy 120 mln z³ a 2,3 mld z³,

�rednia warto�æ wynosi³a 618 mln z³, za� odchylenie standardowe 542 mln z³. W zwi¹zku z tym

Bank zasadniczo odnosi siê do �rednich stanów miesiêcznych jako podstawowej miary danych

bilansowych.

Zmiany skali dzia³alno�ci Banku w 2009 roku by³y w przewa¿aj¹cej mierze skutkiem wysokiej

dynamiki �redniomiesiêcznego wolumenu kredytów (193%) przy utrzymaniu salda depozytów

na poziomie 2008 roku (dynamika 101%). Przyrost �redniego salda kredytów ogó³emw grudniu

2009rokuwyniós³ 862mlnz³,podczasgdy �rednie saldodepozytówogó³emwzros³oo28,8mlnz³.

Dynamiczny wzrost salda kredytów spowodowa³, ¿e od wrze�nia 2009 roku najwy¿szy udzia³

w portfelu aktywów pracuj¹cych po raz pierwszy przypad³ kredytom, który zwiêkszy³ siê z 31,8%

wgrudniu2008rokudo56,5%w2009roku.

Na koniec 2009 roku �rednie aktywapracuj¹ce Bankuwynios³y 3,2mld z³ i wzros³ywporównaniu

dogrudnia2008rokuo8,4%(o245mlnz³).

�rednie saldo inwestycji rynkowych (papiery warto�ciowe i lokaty miêdzybankowe) obni¿y³o siê

o 31% (o 617mln z³) i w grudniu 2009 rokuwynios³o 1,4mld z³. Znacz¹cej zmianie w odniesieniu

do ubieg³ego roku uleg³a struktura inwestycji rynkowych, co by³o efektem wprowadzonej

z koñcem czerwca 2008 roku nowej struktury budowy portfeli inwestycyjnych wynikaj¹cej

zpodzia³udzia³alno�cibankunaKsiêgêBankow¹iHandlow¹.
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Warto�æ brutto warto�ci niematerialnych i prawnych w 2009 roku wynios³a 51,5 mln z³, przy

warto�ci 46,3 mln z³ na pocz¹tek roku 2009. Zwiêkszenie wynika³o g³ównie z zakupu licencji,

koncesji i oprogramowania. Warto�æ �rodków trwa³ych na koniec grudnia 2009 roku wynios³a

87,8mlnz³brutto.



Charakterystyka portfela kredytowego
Saldo �rednie kredytów ogó³emw relacji do analogicznego okresu 2008 roku zwiêkszy³o siê o
93% (o 862mln z³) i na koniec grudnia 2009 roku osi¹gnê³o poziom 1,8 mld z³.
Wobszarzekorporacyjnymsaldo �redniekredytówwzros³oo83%(o331mlnz³) dowysoko�ci 730
mln z³ na 31 grudnia 2009 roku. Na przyrost salda mia³o wp³yw g³ównie pozyskanie nowego
portfelakredytówinwestycyjnych.
�rednie saldo kredytów detalicznych zwiêkszy³o siê dwukrotnie (o 531 mln z³) w relacji do salda
�redniego z grudnia 2008 roku i osi¹gnê³o na koniec 2009 roku poziom 1,06 mld z³. Na wzrost
wolumenu kredytów w obszarze detalicznym mia³ wp³yw przyrost �redniego salda kredytów
mieszkaniowychipo¿yczekhipotecznych(o190%)orazkredytówgotówkowych(o63,3%).

Udzia³ kredytówzagro¿onychwportfelu kredytowymzmniejszy³ siê z 8%nakoniec 2008 roku do
6,1% na dzieñ 31 grudnia 2009 roku. Na poprawê wska�nika mia³a wp³yw wy¿sza dynamiki
przyrostu salda kredytóww sytuacji regularnej (194%) ni¿ salda kredytów zagro¿onych (143%),
atak¿ezwiêkszonaaktywno�æwzakresieproduktówozabezpieczeniuhipotecznym.

W roku 2009 znacznemu zwiêkszeniu skali dzia³alno�ci kredytowej towarzyszy³ równie¿ wzrost
poziomu nale¿no�ci zagro¿onych. Czynniki te ³¹cznie determinowa³y zmiany wysoko�ci rezerw
celowych i ukszta³towa³y wynik z rezerw na poziomie minus 29,6 mln z³ w 2009 roku. W wyniku
prowadzonychdzia³añwindykacyjnychodzyskano³¹czn¹kwotêwwysoko�ci14,1mlnz³.



Depozyty

Saldo �rednie depozytówogó³em osi¹gnê³o w grudniu 2009 roku poziom ponad 2,7mld z³ i by³o
wy¿sze o 1,1% (o 28,8 mln z³) w porównaniu do grudnia ubieg³ego roku. W porównaniu do
grudnia 2008 roku znacz¹cowzrós³ w strukturze udzia³ zobowi¹zañ bie¿¹cych do poziomu 45%
(o10,9pp.).

Szybko, bo o 56,2% r/r, wzros³y depozyty bie¿¹ce detaliczne z uwagi na wzrost �redniego salda
Nowego Kont Oszczêdno�ciowych (NKO) do poziomu 459 mln z³ w grudniu 2009 roku wobec
173 mln z³ w grudniu 2008 roku. Saldo lokat terminowych osób fizycznych wzros³o w relacji do
grudnia2008oponad6,6%(o28,7mlnz³).

Udzia³ zobowi¹zañ terminowychw strukturze pasywów obni¿y³ siê o 12,4 pp., na skutek spadku
saldadepozytówkorporacyjnychr/ro53,3mlnz³, coodpowiada³oodczuwanemuju¿w2008roku
na rynku trendowi finansowania dzia³alno�ci korporacyjnej z w³asnych �rodków, pog³êbionemu
przezspowolnieniegospodarcze.

�rednipoziom lokat terminowychPocztyuzyskanywgrudniu2009 rokuby³ni¿szyo242mlnz³ od
poziomu z analogicznegomiesi¹ca 2008 roku. �rednioroczny stan �rodków terminowych Poczty
w2008roku i2009rokupozostawa³nazbli¿onympoziomieoko³o600mlnz³.



8.2.Rachunekzyskówistrat

Wynik na dzia³alno�ci bankowej w 2009 roku wzrós³ o 10% (o 20,2 mln z³) w porównaniu do

poprzedniego roku i wyniós³ 222 mln z³. G³ównym �ród³em wzrostu wyniku na dzia³alno�ci

bankowejby³wynikodsetkowy,którywzrós³w2009rokuo13,8%(o16,4mlnz³).

Wynik odsetkowy i prowizyjny bez rozliczeñ w 2009 roku osi¹gnê³y dynamikê 114% r/r, wzrost

o20,3mlnz³.

G³ównym generatorem wzrostu wyniku odsetkowego by³ przyrost przychodów

odsetkowych od kredytów detalicznych o 63,3% (o 33,5 mln z³), a tak¿e wzrost przychodów

odsetkowychodpapierówwarto�ciowycho13,5%(o7,4mlnz³).
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Udzia³ wyniku prowizyjnego w wyniku na dzia³alno�ci bankowej pozosta³ wysoki, pomimo

obni¿enia, w relacji do grudnia 2008 roku, udzia³u w strukturze o 3,0 pp. i na koniec 2009 roku

wyniós³36,9%.

W strukturzewyniku prowizyjnego przewa¿awynik rozliczeñmasowych realizowanych z Poczt¹

Polsk¹ (wp³aty pocztowe, wp³aty i rozliczenia ZUS), których warto�æ wynios³a 52,6 mln z³ i by³a

ni¿sza o 4,5% (o 2,5 mln z³) w relacji do grudnia 2008 roku, z uwagi na obni¿enie stawek za

rozliczenia.

Na rozk³ad strukturywynikunadzia³alno�ci bankowejwpodzialena linie biznesowew2009 roku

znacz¹co wp³yn¹³ poziom wyniku na rezerwach. W strukturze WNDB z rezerwami wg linii

biznesowychw2009 rokupozycjênajwy¿sz¹zajmowa³obszardetaliczny, (bankowo�æpocztowa

i oddzia³owa), który posiada³ 52,8% udzia³u w saldzie i 38% udzia³u w wyniku. Obszar

korporacyjny stanowi³ uzupe³niaj¹ce �ród³o przychodów (29,5% udzia³u wwyniku). Dzia³alno�æ

rozliczeniowautrzyma³apoziomwWNDBzubieg³egoroku,którywynosi³32%.
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W2009 roku Bank uzyska³ wynik bruttowwysoko�ci 12,3mln z³, tj. o 62,4% (o 20,5mln z³) ni¿szy

ni¿ w analogicznym okresie 2008 roku. Wynik netto wyniós³ 9,3 mln z³ i by³ o 16,8 mln z³ ni¿szy

wporównaniudowynikuuzyskanegow2008roku.

Koszty dzia³ania ogó³em (bez amortyzacji) osi¹gnê³y na koniec 2009 roku poziom 163,8 mln z³

tj. o 7,4% wy¿szy ni¿ w roku poprzednim. Dynamika przyrostu kosztów by³a jednak ni¿sza ni¿

wyniku na dzia³alno�ci bankowej, wskutek czego relacja koszty / przychody nie uleg³a

pogorszeniu. Warto�ciowo wzrost kosztów wyniós³ 11,3 mln z³. Koszty osobowe w 2009 roku

przyros³y o 5,2mln z³, tj. o 7,3%.Wzrost kosztówosobowychwynika³m.in. zewzrostu etatyzacji o

12%. Wed³ug stanu na 31 grudnia 2009 roku Bank posiada³ 1 216 etatów tj. o 127 wiêcej ni¿ w

grudniu 2008 roku. Koszty rzeczowe, posiadaj¹ce wysoki (53,3%) udzia³ w kosztach ogó³em,

wzros³yo6,1mlnz³ tj.dopoziomu87,3mlnz³.
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8.3.Wska�nikiefektywno�cidzia³aniaBanku

Poziom wska�ników ROE i ROA netto na koniec 2009 roku wyniós³ odpowiednio 3,7% i 0,3%.

Wska�nik C/I ratio (iloraz kosztów ogó³em oraz WNDB) mierz¹cy efektywno�æ wyniós³ 73,9% i

utrzyma³ siê na poziomie zbli¿onym do poprzedniego roku. W porównaniu do banków z grupy

rówie�niczej (wed³ugmetodologii KNF) wska�niki ROE i ROA plasuj¹ Bank na poziomie �rednim,

zkoleiC/Iniecoponi¿ej �redniej.

Na tle grupy rówie�niczej Bank posiada przewagê w mar¿y prowizyjnej, niskim koszcie

pozyskania pasywów, p³ynno�ci oraz we wzro�cie portfela kredytowego. Najwiêkszy dystans

dzieli Bank,w relacji dobankówzgrupy rówie�niczej,w skaliwzrostuaktywówkredytowychoraz

wobszarzekosztówdzia³aniawrelacjidoskalidzia³alno�ci.

Mar¿a odsetkowa netto (�rednia) w 2009 roku osi¹gnê³a poziom 4,2% (wzrost o 0,06 pp. r/r).

Mar¿a prowizyjna obni¿y³a siê z poziomu 3,5% w 2008 roku do 3,2% 2009 roku.

Wodniesieniu dowska�ników efektywno�ci zatrudnienia relacja kosztówosobowych dowyniku

na dzia³alno�ci bankowej wynios³a 34,5%, uzyskuj¹c wy¿szy poziom o 1,0 pp. w relacji do

analogicznego okresu 2008 roku. Wska�nik kosztów osobowych na etat osi¹gn¹³ w Banku

poziom62,9tys. z³, tj.wy¿szyo1,5%wrelacjidogrudnia2008roku.

*w ujêciu zarz¹dczym
Wska�niki ROE i ROA liczone w relacji do �redniorocznych kapita³óww³asnych i aktywów
Mar¿a odsetkowa i prowizyjna do �redniorocznego stanu aktywów
Wska�niki zatrudnienia odniesione odpowiednio do stanu etatów z grudnia 2008 i 2007 r.
wg. �rednich sald depozytów i kredytów z grudnia 2008 i 2007 r.



DlaRadyNadzorczejBankuPocztowegoS.A.

Przeprowadzili�mybadaniesprawozdania finansowegoza rokzakoñczonydnia31grudnia2009
roku Banku Pocztowego S.A. (�Bank�) z siedzib¹ w Bydgoszczy, ul. Jagielloñska 17 (�pe³ne
sprawozdanie finansowe�), na podstawie którego Zarz¹d Banku sporz¹dzi³ za³¹czone skrócone
sprawozdanie finansowe przedstawione w punkcie 10 publikowanego raportu rocznego Banku
za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2009 roku (�za³aczone skrócone sprawozdanie finansowe�).
Pe³ne sprawozdanie finansowe zosta³o sporz¹dzone zgodnie z zasadami rachunkowo�ci
okre�lonymi w ustawie z dnia 29 wrze�nia 1994 roku o rachunkowo�ci (Dz.U. nr 152 z 2009 roku
poz. 1223, z pó�n. zm. �ustawa o rachunkowo�ci�) i wydanymi na jej podstawie przepisami oraz
napodstawieprawid³owoprowadzonychksi¹grachunkowych.

Badanie pe³nego sprawozdania finansowego, na podstawie którego sporz¹dzono za³¹czone
skrócone sprawozdanie finansowe, przeprowadzili�my stosownie do obowi¹zuj¹cych w Polsce
postanowieñ rozdzia³u 7 ustawy o rachunkowo�ci oraz krajowymi standardami rewizji
finansowej, wydanymi przez Krajow¹ Radê Bieg³ych Rewidentów w Polsce, i w dniu 21 kwietnia
2010rokuwydali�myopiniêbezzastrze¿eñotymsprawozdaniu finansowym.

Naszym zdaniem za³¹czone skrócone sprawozdanie finansowe jest zgodne, we wszystkich
istotnych aspektach, z pe³nym sprawozdaniem finansowym, na podstawie którego zosta³o ono
sporz¹dzone.

Dla lepszego zrozumienia sytuacjimaj¹tkowej i finansowej Bankunadzieñ 31grudnia 2009 roku
oraz jego wyniku finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009
roku, jak równie¿ zakresunaszegobadania, za³¹czone skrócone sprawozdanie finansowenale¿y
czytaæ ³¹cznie z pe³nym sprawozdaniem finansowym, na podstawie którego zosta³o ono
sporz¹dzone,orazzopini¹niezale¿negobieg³egorewidentaotymsprawozdaniufinansowym.

�OPINIA NIEZALE¯NEGOBIEG£EGOREWIDENTA�

O SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM�

w imieniu
sp. z o.o.

ul. Rondo ONZ 1, 00-124Warszawa
Nr ewidencyjny 130

Ernst & Young Audit

Arkadiusz Krasowski
Bieg³y Rewident Nr 10018

Kluczowy Bieg³y Rewident

Warszawa, dnia 26 lipca 2010 roku
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Opinia Bieg³ego RewidentaOpinia Bieg³ego Rewidenta
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Oddzia³ w Gdañsku

Punkt Obs³ugi Klienta w Gdañsku

Punkt Obs³ugi Klienta w Kartuzach

Punkt Obs³ugi Klienta w Gdyni

Oddzia³ w Kaliszu

Oddzia³ w Katowicach

Punkt Obs³ugi Klienta w Bielsku-Bia³ej

Punkt Obs³ugi Klienta w Czêstochowie

ul. Grunwaldzka 46

80-241 GdañskWrzeszcz

tel. (0 58) 340 40 30

fax. (0 58) 340 40 50

ul. D³uga 22/28

80-801 Gdañsk

tel. (0 58) 305 94 19

fax. (0 58) 305 94 19

ul. Hallera 1

83-300 Kartuzy

tel. (0 58) 684 03 13

fax. (0 58) 684 03 13

ul. 10 lutego 10

81-301 Gdynia

tel. (0 58) 621 04 89, 620 31 20

fax. (0 58) 620 31 29

ul. Zamkowa 18/20

62-800 Kalisz

tel. (0 62) 768 10 10

fax (0 62) 768 10 19

Pl. Oddzia³ów M³odzie¿y Powstañczej 6

40-956 Katowice

tel. (0 32) 609 11 02

fax. (0 32) 609 11 19

ul. 1 Maja 2

43-300 Bielsko-Bia³a

tel. (0 33) 828 34 16

fax. (0 33) 828 34 20

ul. Orzechowskiego 7

42-200 Czêstochowa

tel. (0 34) 366 90 30

fax. (0 34) 366 90 30

Bank Pocztowy S.A.

Centrala Bydgoszcz

Bank Pocztowy S.A.

Centrala - Biuro wWarszawie

ul. Jagielloñska 17

85-959 Bydgoszcz

tel. (0 52) 349 31 00

ul. Polna 11

00-633Warszawa

tel. (0 22) 328 75 00

Oddzia³ w Bydgoszczy

Punkt Obs³ugi Klienta w Bydgoszczy

Punkt Obs³ugi Klienta w Inowroc³awiu

Punkt Obs³ugi Klienta w �wieciu n/Wis³¹

Oddzia³ w Elbl¹gu

Punkt Obs³ugi Klienta w Malborku

ul. Jagielloñska 17

85-959 Bydgoszcz

tel. (0 52) 349 92 89, 322 66 25

fax. (0 52) 349 92 42

ul. Jezuicka 8/10

85-959 Bydgoszcz

tel. (0 52) 349 93 49-50

fax. (0 52) 349 93 49-50

ul. Królowej Jadwigi 29

88-100 Inowroc³aw

tel. (0 52) 357 56 86

fax. (0 52) 357 56 86

ul. Ma³y Rynek 5

86-100 �wiecie n/Wis³¹

tel. (0 52) 331 54 11

fax (0 52) 331 54 11

Pl. S³owiañski 1/3

82-300 Elbl¹g

tel. (0 55) 230 69 30

fax. (0 55) 230 69 44

ul. 17 Marca 38

82-200 Malbork

tel. (0 55) 272 23 57

fax. (0 55) 272 23 57
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Punkt Obs³ugi Klienta w £odzi

Punkt Obs³ugi Klienta w Piotrkowie Tryb.

Punkt Obs³ugi Klienta w Biskupcu

Punkt Obs³ugi Klienta w Ostródzie

Punkt Obs³ugi Klienta w Bia³ymstoku

ul. Lodowa 101

93- 232 £ód�

tel. (0 42) 649 11 41

fax. (042) 649 11 42

ul. S³owackiego 35

97-301 Piotrków Trybunalski

tel. (0 44) 649 04 81

fax. (0 44) 649 04 90

ul. Dworcowa 3

11-300 Biskupiec

tel. (0 89) 715 69 23

fax. (0 89) 715 69 25

ul. Mickiewicza 15

14-100 Ostróda

tel. (0 89) 646 04 54, 51

fax. (0 89) 646 04 52, 53

ul. Warszawska 10

15- 001 Bia³ystok

tel. (0 85) 664 99 86

fax. (0 85) 664 99 89

Punkt Obs³ugi Klienta w Sieradzu

Punkt Obs³ugi Klienta w Skierniewicach

Oddzia³ w Olsztynie

ul. Rynek 21

98-200 Sieradz

tel. (0 43) 827 86 96

fax. (0 43) 827 86 99

ul. Sienkiewicza 2

96-100 Skierniewice

tel. (0 46) 832 63 65

fax. (0 46) 832 63 67

ul. Kopernika 40

10-580 Olsztyn

tel. (0 89) 521 18 00, 21

fax. (0 89) 521 18 26

Punkt Obs³ugi Klienta w Opolu

Oddzia³ w Koninie

Punkt Obs³ugi Klienta w Nowym S¹czu

Oddzia³ w Lublinie

Punkt Obs³ugi Klienta w Radomiu

Oddzia³ w £odzi

ul. Krakowska 46

45-076 Opole

tel. (0 77) 402 24 12

fax. (0 77) 402 24 18

ul. Kolejowa 5A

62-510 Konin

tel. (0 63) 245 60 55-57

fax. (0 63) 245 60 56

ul. Dunajewskiego 10

33-300 Nowy S¹cz

tel. (0 18) 449 69 11

fax. (0 18) 449 69 14

ul.Krakowskie Przedmie�cie 50

20-002 Lublin

tel. (0 81) 536 04 10

fax. (0 81) 536 04 15

ul. Jacka Malczewskiego 5

26-607 Radom

tel. (0 48) 340 48 60

fax. (0 48) 340 48 70

ul. Moniuszki 4

90-110 £ód�

tel. (0 42) 639 22 50

fax. (0 42) 639 22 72

Punkt Kasowyw Koninie

Oddzia³ w Krakowie

Pl. Wolno�ci 1

62-510 Konin

tel (0 63) 240 60 08

fax. (0 63) 240 60 08

ul. Grochowska 2

31-500 Kraków

tel. (0 12) 410 63 00

fax. (0 12) 410 63 14
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Punkt Obs³ugi Klientóww Koszalinie

Punkt Obs³ugi Klienta w S³upsku

Punkt Obs³ugi Klienta w Rzeszowie

Oddzia³ w Toruniu

Oddzia³ wWarszawie

Punkt Obs³ugi Klienta w Ciechanowie

ul. Pocztowa 1

75-017 Koszalin

tel. (0 94) 347 34 10

fax. (0 94) 348 96 49

ul. Ko³³¹taja 31

76-200 S³upsk

tel. (0 59) 848 61 80

fax. (0 59) 848 61 80

ul. Adama Asnyka 9

35-950 Rzeszów

tel. (0 17) 850 93 00

fax. (0 17) 850 93 14

ul. Che³miñska 13

87-100 Toruñ

tel. (0 56) 660 54 80, 83-86

fax. (0 56) 654 96 98

ul. �wiêtokrzyska 31/33

00-950Warszawa

tel. (0 22) 829 49 07

(0 22) 829 48 83 i 84, 85

fax. (0 22) 829 48 99

ul. Grodzka 1

06-400 Ciechanów

tel. (0 23) 671 23 80

Punkt Obs³ugi Klienta wWa³czu

Oddzia³ w Tarnowie

ul. Kiliñszczaków 30

78-600Wa³cz

tel. (0 67) 250 10 77

fax. (0 67) 258 54 11

ul. Ochronek 5

33-100 Tarnów

tel. (0 14) 628 89 80

fax. (0 14) 628 89 84

Punkt Obs³ugi Klienta w Suwa³kach

Oddzia³ w Pile

Oddzia³ w GorzowieWielkopolskim

Punkt Obs³ugi Klienta w Zielonej Górze

Oddzia³ w Szczecinie

ul. Ko�ciuszki 25

16-400 Suwa³ki

tel. (0 87) 563 19 01, 03

fax. (0 87) 563 19 02

Al.Wojska Polskiego 36

64-920 Pi³a

tel. (0 67) 215 66 50

fax. (0 67) 215 66 54

ul. Jagielloñczyka 4

66-400GorzówWielkopolski

tel. (0 95) 721 01 81

fax. (0 95) 721 01 84

ul. Sienkiewicza 11 A

65-431 Zielona Góra

tel. (0 68) 320 63 33, 320 60 20

fax. (0 68) 320 63 34

al. Niepodleg³o�ci 43

70-404 Szczecin

tel. 0 91 432 98 30

fax. 0 91 432 98 34

Punkt Obs³ugi Klienta wW¹growcu

Oddzia³ w Poznaniu

Punkt Obs³ugi Klienta w Lesznie

ul. Pocztowa 12

62-100W¹growiec

tel. (0 67) 268 52 94

fax. (0 67) 268 52 94

ul. �w. Marcin 79

60-972 Poznañ

tel. (0 61) 858 69 00

fax. (0 61) 852 41 47

ul. Dworcowa 3

64-110 Leszno

tel. (0 65) 529 57 55

fax. (0 65) 529 57 37
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Oddzia³ weWroc³awiu

ul. Krasiñskiego 1

50-945Wroc³aw

tel. (0 71) 346 78 43

fax. (0 71) 346 78 62

Punkt Obs³ugi Klienta w Legnicy

Punkt Obs³ugi Klienta w �widnicy

ul. Piastowska 72

59-200 Legnica

tel. (0 76) 866 00 71

fax. (0 76) 866 00 80

Plac Grunwaldzki 1

58-100 �widnica

tel. (0 74) 856 19 55

Fax. (0 74) 856 19 59

Punkt Obs³ugi Klienta w Ostro³êce

Punkt Obs³ugi Klienta w P³ocku

Punkt Obs³ugi Klienta wWarszawie (Praga)

Punkt Obs³ugi Klienta nr 2 wWarszawie

Punk Obs³ugi klienta nr 3 wWarszawie

Oddzia³ weW³oc³awku

Punkt Obs³ugi Klienta w Rypinie

ul. Hallera 13

07-412 Ostro³êka

tel. (0 29) 769 41 61

fax. (0 29) 769 41 68

ul. Bielska 14B

09-400 P³ock

tel. (0 24) 269 68 32

fax. (0 24) 269 68 33

ul. Targowa 73

03-700Warszawa

tel. (0 22) 670 46 80

fax. (0 22) 670 49 20

ul. Polna 11

00-633Warszawa

tel. (0 22) 328 71 00,10

fax. (0 22) 328 71 19

ul. Rakowiecka 26

00-940Warszawa

tel. (022) 856 97 40

fax. (022) 856 97 40

ul. Chopina 54B

87-800W³oc³awek

tel. (0 54) 231 37 90

fax. (0 54) 231 16 91

ul. M³awska 14

87-500 Rypin

tel. (0 54) 280 29 16

fax. (0 54) 280 29 16

Punkt Obs³ugi Klienta w Siedlcach

ul. Pi³sudskiego 2

08-100 Siedlce

tel. (0 25) 640 23 33

fax.(0 25) 640 23 39






