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Wybrane dane finansowe na koniec 2004 i 2003 r.
Financial Highlights as at the End of 2004 and 2003

PKO Bank Polski jest i pozostanie krajowym bankiem

uniwersalnym o polskim charakterze, dla którego naj-

wi´kszà wartoÊcià jest klient. 

Zachowujàc wiodàcà pozycj´ w bankowoÊci detalicz-

nej, Bank pe∏ni równie˝ wiodàcà rol´ w obs∏udze sa-

morzàdów terytorialnych, ma∏ych i Êrednich przedsi´-

biorstw, na rynku kredytów mieszkaniowych oraz

w obs∏udze funduszy unijnych. 

Swoim akcjonariuszom Bank zapewnia efektywne

zarzàdzanie powierzonymi kapita∏ami, a pracownikom

stwarza warunki do pe∏nego rozwoju zawodowego.

PKO Bank Polski has been and will remain a national

universal bank with a Polish nature, in which the cus-

tomer is the our greatest value. 

In addition to its leading position in retail banking, the

Bank is also a leader in the service of local govern-

ments, small and medium enterprises, housing loans,

and EU funds.

Furthermore, the Bank ensures effective manage-

ment of capital provided by its shareholders and cre-

ates good conditions for its employees to thrive pro-

fessionally.

Misja Banku zawarta w „Strategii PKO Banku Polskiego na lata 2003-2005”.

The Bank’s Mission specified in the ”2003-2005 PKO Bank Polski Strategy“.

zysk brutto (tys. z∏) 1 802 949 1 659 986 8,6%

zysk netto (tys. z∏) 1 511 065 1 192 706 26,7%

suma bilansowa (tys. z∏) 87 931 792 84 428 339 4,1%

kapita∏y w∏asne z uwzgl´dnieniem zysku (tys. z∏) 8 070 534 6 399 135 26,1%

ROA netto 1,75% 1,43% 0,32 pp.

ROE netto 20,89% 20,08% 0,81 pp.

wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci  16,77% 16,51% 0,26 pp.

Pre-tax profit (PLN ’000) 1 802 949 1 659 986 8.6%

Net profit (PLN ’000) 1 511 065 1 192 706 26.7%

Balance-sheet total (PLN ’000) 87 931 792 84 428 339 4.1%

Shareholder’s equity incl. profit (PLN ’000) 8 070 534 6 399 135 26.1%

Net ROA 1.75% 1.43% 0.32 p.p.

Net ROE 20.89% 20.08% 0.81 p.p.

Capital adequacy ratio 16.77% 16.51% 0.26 p.p.
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Szanowni Paƒstwo,

Rok 2004 by∏ bardzo dobry dla ca∏ego sektora banko-

wego w Polsce. Wp∏yn´∏y na to: o˝ywienie gospodar-

cze, wyraêna poprawa sytuacji przedsi´biorstw

i gospodarstw domowych oraz pozytywne zmiany re-

gulacyjne w zakresie prawa bankowego i prawa podat-

kowego.

Dla PKO Banku Polskiego ten rok by∏ nawet lepszy ni˝

dla ca∏ego sektora. Osiàgni´ta przez Bank rentownoÊç

dzia∏alnoÊci mierzona wskaênikiem zwrotu z aktywów

w wysokoÊci 1,75% oraz wskaênikiem zwrotu z kapi-

ta∏u na poziomie bliskim 21% plasuje PKO BP w gro-

nie najefektywniejszych instytucji bankowych.

Umocni∏a si´ czo∏owa pozycja PKO BP na rynku us∏ug

bankowych w Polsce. Dzi´ki zainteresowaniu kredyto-

biorców i depozytariuszy jego us∏ugami, zwi´ksza si´

dystans mi´dzy PKO BP a konkurencjà, zarówno

w zakresie poziomu zebranych depozytów, jak i udzie-

lonych kredytów. Ich poziom jest obecnie bliski sumie

depozytów i kredytów w dwóch kolejnych najwi´k-

szych bankach w Polsce.

Ladies and Gentlemen,

The year 2004 was very good for the entire banking

sector in Poland. It was mainly due to the economic

recovery, substantial improvement in the standing of

enterprises and households, as well as favourable

amendments in banking and tax law regulations.

The year was even better for PKO Bank Polski than for

the entire sector. The Bank’s performance measured

with the 1.75% ROA and the nearly 21% ROE ranks

the Bank among the most efficient banking institu-

tions.

PKO BP enhanced its leading position on Poland’s

market of banking services. Thanks to borrowers’ and

depositors’ interest in the Bank’s services, the dis-

tance between PKO BP and its competitors has

grown, both in terms of deposits made by and loans

advanced to customers. At present, they amount to

the total sum of deposits and loans in Poland’s next

two largest banks.
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Ka˝dy bank jest instytucjà zaufania publicznego.

W pasywach zobowiàzania, a g∏ównie przyj´te depozy-

ty, powinny byç zawsze wi´ksze ni˝ Êrodki w∏asne.

Gwarancjà, ˝e zaufanie klientów opiera si´ na solid-

nych podstawach, jest poziom wspó∏czynnika wyp∏a-

calnoÊci. W PKO BP wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci jest

wysoki – bliski 17% – i stabilny. Po drugie, gwarancjà

uzasadnionego zaufania do Banku jest jakoÊç portfela

kredytowego. Kredyty stanowià w PKO BP blisko po∏o-

w´ aktywów. Ich jakoÊç stanowi wi´c podstaw´ bez-

pieczeƒstwa przyj´tych depozytów, bezpieczeƒstwa

dzia∏alnoÊci Banku, a ze wzgl´du na pozycj´ PKO BP na

rynku, bezpieczeƒstwa ca∏ego systemu bankowego

w Polsce. JakoÊç portfela kredytowego Banku, mierzo-

na udzia∏em kredytów zagro˝onych w kredytach ogó-

∏em, jest dobra, lepsza o oko∏o 60% od Êredniej dla

sektora bankowego w Polsce, i stale si´ poprawia. Je-

Êli tendencja poprawy jakoÊci kredytów dla podmiotów

gospodarujàcych utrzyma si´, Bank umocni swojà po-

zycj´ lidera w zarzàdzaniu ryzykiem kredytowym.

PKO BP jest nie tylko bankiem o najwi´kszej wartoÊci

depozytów i kredytów, lecz równie˝ bankiem o naj-

wi´kszej liczbie kont osobistych, kart p∏atniczych, ban-

komatów i najwi´kszej liczbie zatrudnionych. 

Dobre wyniki finansowe Banku pozwalajà po raz pierw-

szy wyp∏aciç akcjonariuszom w tym roku wcale nie

symbolicznà dywidend´. 

Mimo wyp∏aty znaczàcej dywidendy mo˝liwe b´dzie

jeszcze zwi´kszenie o przesz∏o 10% funduszy w∏a-

snych. Wp∏acana dywidenda i powi´kszane fundusze

w∏asne, przy wysokiej rentownoÊci zaanga˝owanych

w Banku aktywów i wysokiej rentownoÊci wniesio-

nych oraz pozostawionych przez akcjonariuszy fundu-

szy w∏asnych b´dà umacniaç i zwi´kszaç wartoÊç akcji

Banku. Tego, jak sàdz´, oczekujà akcjonariusze i tym

kierujà si´ w swoim dzia∏aniu organy spó∏ki – Zarzàd

i Rada Nadzorcza.

Each bank is a public trust organisation. Its liabilities,

mainly deposits, should always be greater than its

equity. The level of capital adequacy ratio guarantees

that our customers’ trust is based on a solid founda-

tion. PKO BP has a stable and high capital adequacy

ratio, i.e. nearly 17%. Secondly, our customers’ well-

founded trust is strengthened by the quality of loan

portfolio. Loans account for almost half of PKO BP

assets. Thus, their quality determines the safety of

deposits, the safety of the Bank’s operations and the

safety of Poland’s entire banking system, PKO BP’s

market position being taken into account. Measured

as the share of non-performing loans in the total

loans, the quality of our loan portfolio is good, being

60% better than the average in the Polish banking

sector and it has been improving. If the tendency of

loan quality improvement is maintained for business

entities, the Bank will enhance its leading position in

credit risk management.

PKO BP boasts not only the largest value of deposits

and loans, but also the largest number of personal

accounts, payment cards, cash dispensers and

employees.

Thanks to our good performance, for the first time this

year we will be able to pay our shareholders dividends

that will be far from token.

Despite such substantial dividend payments, we will

still be able to increase our equity by more than 10%.

With our high return on assets and return on equity

contributed by the shareholders, the dividends and

the growing equity will strengthen and increase the

value of the Bank’s shares. In my opinion, this is what

is expected by our shareholders and what guides the

Bank’s governing bodies, the Management Board and

the Supervisory Board, in their activities. 
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W imieniu Rady Nadzorczej gratuluj´ akcjonariuszom

Banku udanej inwestycji, a by∏ym i aktualnym pracow-

nikom-akcjonariuszom – wspó∏w∏asnoÊci.

Mam przyjemnoÊç kolejny raz pogratulowaç Prezeso-

wi Zarzàdu, cz∏onkom Zarzàdu i pracownikom Banku

bardzo dobrych wyników. Ministerstwu Skarbu Paƒ-

stwa Rada Nadzorcza gratuluje udanej pod ka˝dym

wzgl´dem prywatyzacji PKO BP i wysokiej dywidendy

za rok 2004. Cz∏onkom Rady Nadzorczej sk∏adam

podzi´kowanie za dobrà wspó∏prac´.

On behalf of the Supervisory Board, I wish to congrat-

ulate the Bank’s shareholders on their successful

investment and to congratulate our former and cur-

rent shareholding employees on their co-ownership.

It is a pleasure for me to congratulate once again the

President and the Members of the Management

Board as well as our employees on the Bank’s excel-

lent performance. The Supervisory Board wishes to

congratulate the Ministry of the Treasury on the high-

ly successful privatisation of PKO BP in all respects

and on the high dividends for 2004. I wish to express

my gratitude to the Members of the Supervisory

Board for good cooperation.
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Szanowni Paƒstwo,

Z du˝à satysfakcjà mog´ stwierdziç, ˝e 2004 rok by∏

dla PKO Banku Polskiego udany. By∏ to okres bardzo

pracowity – wiele wydarzy∏o si´ w naszym Banku

i wiele zmieni∏o, a wszystkie nasze wysi∏ki zosta∏y

uwieƒczone sukcesem.

W 2004 roku PKO BP odnotowa∏ rekordowe wyniki fi-

nansowe – zysk brutto wyniós∏ 1,8 mld z∏ i by∏ o blisko

9% wy˝szy od osiàgni´tego rok wczeÊniej. Po raz

pierwszy te˝ zysk netto Banku przekroczy∏ próg 1,5

mld z∏, co oznacza wzrost o blisko 27% w porównaniu

z rokiem poprzednim. Znaczàco wzros∏y kapita∏y w∏a-

sne, zwi´kszy∏a si´ suma bilansowa, powi´kszy∏y si´

portfele depozytów i kredytów. 

èróde∏ tak znakomitych wyników upatrywaç nale˝y

przede wszystkim w konsekwentnie realizowanej po-

lityce modernizacji PKO BP. W 2004 roku zakoƒczy∏

si´ kilkuletni proces restrukturyzacji Banku. W jego

wyniku wydzielone zosta∏y dwa g∏ówne piony dzia∏al-

noÊci bankowej – detaliczny i korporacyjny. W ka˝dym

z nich obs∏ugà klientów zajmujà si´ wyspecjalizowane

oddzia∏y, co powinno usprawniç ten proces. Powo∏ane

Ladies and Gentlemen,

I am very pleased to announce that the year 2004 was

remarkably successful for PKO Bank Polski. It was a

very arduous period which observed a large number

of events and changes in our Bank, all our efforts

being crowned with success.

In 2004 PKO BP delivered record-breaking financial

results: its gross profit amounted to PLN 1.8bn and

was nearly 9% higher than the previous year’s profit.

For the first time the Bank’s net profit exceeded the

threshold of PLN 1.5bn, which meant nearly 27%

growth compared to the previous year. Shareholders’

equity increased substantially and the growth of our

balance-sheet total, deposit and credit portfolios was

also noted.

Such excellent results stem, to a large extent, from

the PKO BP modernisation policy which has been con-

sistently adhered to for the past several years. The

process of restructuring the bank, after a few years,

came to an end in 2004. As a result, two main divi-

sions of banking operations were created – namely,

retail banking and corporate banking. Within each divi-
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zosta∏y tak˝e specjalistyczne jednostki wspomagajàce

dzia∏alnoÊç placówek operacyjnych w zakresie obs∏ugi

m.in. prawnej, informatycznej czy administracyjnej.

Dzi´ki temu pracownicy oddzia∏ów wi´cej czasu mogà

poÊwi´ciç swoim klientom, lepiej poznaç ich potrzeby

i oczekiwania, a dzi´ki temu skuteczniej doradziç indy-

widualne rozwiàzania.

Zmianom organizacji Banku towarzyszy∏a reorganiza-

cja systemu zarzàdzania, która usprawni∏a i uelastycz-

ni∏a ten proces. W efekcie osiàgn´liÊmy znaczny

post´p w realizacji celów rynkowych. W 2004 roku

PKO BP umocni∏ swojà pozycj´ na rynku, zw∏aszcza

w obszarach strategicznych, do których nale˝à m.in.:

rynek detaliczny z segmentem mieszkaniowym i kart

kredytowych, segment ma∏ych i Êrednich przedsi´-

biorstw, obs∏uga jednostek samorzàdowych i bud˝eto-

wych. Zawdzi´czamy to równie˝ stale poszerzanej

ofercie produktowej i wdra˝aniu najnowszych techno-

logii. Pod koniec roku pod nowà markà PKO Inteligo

wprowadziliÊmy do oferty us∏ugi bankowoÊci elektro-

nicznej, skierowane do posiadaczy rachunków z grupy

SUPERKONTO oraz PARTNER. Dzi´ki temu PKO BP

sta∏ si´ bankiem z wielokana∏owym dost´pem dla

klientów z ka˝dego miejsca, przez 24 godziny na dob´.

W roku przystàpienia Polski do Unii Europejskiej  Bank

przygotowa∏ dla klientów bankowoÊci korporacyjnej

Program Europejski – jedynà na rynku kompleksowà

ofert´, której celem jest obs∏uga projektów realizowa-

nych z unijnym wsparciem. 

Miniony rok up∏ynà∏ tak˝e pod znakiem rozbudowy

i umacniania Grupy Kapita∏owej PKO BP. Celem tych

dzia∏aƒ by∏o m.in. zaoferowanie klientom nowych

us∏ug i produktów finansowych. PKO BP w 2004 roku

przejà∏ Dom Maklerski BROKER i kupi∏ 25,0001% akcji

Banku Pocztowego. Z kolei nabywajàc 66,651% akcji

Kredyt Banku Ukraina, PKO BP zainaugurowa∏ ekspan-

sj´ na rynki zagraniczne. 

sion, customers are serviced by specialised depart-

ments to ensure improvement of customer service.

Furthermore, the Bank formed specialised units to

support its branch offices in legal, IT and administra-

tive areas. Consequently, branch employees are able

to devote more time to their customers, quickly

recognise their needs and expectations; hence, devel-

op more effective customised solutions.

The changes in the Bank’s structure were accompanied

by the reorganisation of the management process,

which as a result was improved and became more 

flexible. Thus, we accomplished substantial progress

in meeting our market targets. In 2004 PKO BP

enhanced its market position, in particular in its 

strategic areas, such as the retail market with the

housing sector and credit cards, the SME segment,

services for local government and state budget units.

This achievement was also due to the constant exten-

sion of our product offerings and the introduction of

state-of-the-art technologies. At the end of the year

we extended our offer to include electronic banking

under the new brand called PKO Inteligo, targeted at

Superkonto and Partner account holders. Subse-

quently, PKO BP became a multi-channel bank acces-

sible to customers from anywhere 24 hours a day. In

the year of Poland’s accession to the European Union,

the Bank prepared a European Programme for corpo-

rate customers: it is the market’s only full-service

product offering related to EU-funded projects. 

Additionally, during the last year we were extending

and enhancing the operations of PKO BP Capital

Group. The goal of these activities is to provide cus-

tomers with new financial services and products. In

2004, PKO BP acquired the Dom Maklerski BROKER

brokerage firm and bought 25.0001% of Bank

Pocztowy shares. With the purchase of 66.651%

stake in Kredyt Bank Ukraina, PKO BP launched its

expansion into foreign markets. 
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Niewàtpliwie jednak najwa˝niejszym wydarzeniem

2004 roku by∏ dla naszego Banku udany debiut gie∏do-

wy. Uzyskanie przez PKO Bank Polski statusu spó∏ki

publicznej notowanej na Gie∏dzie Papierów WartoÊcio-

wych w Warszawie by∏o jednym z najwa˝niejszych

przedsi´wzi´ç tego rodzaju w gospodarczej historii

III Rzeczypospolitej i wa˝nà kartà w ponad 85-letnich

dziejach naszego Banku. D∏ugo czekaliÊmy na t´ chwi-

l´, ale jej efekty przesz∏y chyba najÊmielsze nawet

oczekiwania. Prywatyzacja PKO BP okaza∏a si´ nie-

wàtpliwym sukcesem zarówno jej autorów, jak

i wszystkich, którzy zdecydowali si´ wziàç w niej

udzia∏. To tak˝e ogromny sukces Banku, który otwiera

przed nami nowe mo˝liwoÊci i stwarza jeszcze wi´k-

sze szanse realizacji kolejnych, równie ambitnych ce-

lów. Wierz´ zatem, ˝e nasi akcjonariusze tak˝e

w przysz∏oÊci b´dà mieç wiele powodów do zadowo-

lenia i ˝e zakup akcji PKO BP b´dzie dla wszystkich ko-

rzystnà, d∏ugookresowà inwestycjà.

Wszystkie osiàgni´cia, które sta∏y si´ udzia∏em Banku

w 2004 roku, sà wielkà zas∏ugà pracowników PKO BP,

których praca i zaanga˝owanie przyczyniajà si´ do

wzrostu potencja∏u i wyników oraz stwarzajà dalsze

mo˝liwoÊci rozwoju Banku. W imieniu Zarzàdu PKO

Banku Polskiego chcia∏bym za to wszystkim bardzo

podzi´kowaç. Pragn´ równie˝ z∏o˝yç podzi´kowania

Radzie Nadzorczej za istotne wsparcie podejmowa-

nych przez Bank dzia∏aƒ.

Undoubtedly, the most important event in 2004 was

the Bank’s successful IPO. The transformation of PKO

Bank Polski into a public company quoted on the

Warsaw Stock Exchange was one of the major under-

takings of this type in the economic history of Third

Republic of Poland and a significant event in more than

85-year history of the Bank. We waited a long time for

this moment, but its effects surpassed all expecta-

tions. PKO BP privatisation turned out to be an

undoubted success of both its authors and those who

decided to take part in it. It is also an outstanding suc-

cess of the Bank which has opened new horizons and

created even greater opportunities for attaining new,

equally ambitious objectives. Therefore, I believe that

our shareholders will have numerous reasons to be

satisfied in the future and that the purchase of PKO BP

shares will be a long-term investment beneficial to all

participants.

All the achievements obtained by the Bank in 2004 are

to a large extend due to PKO BP employees, whose

work and involvement contribute to the growth of the

Bank’s potential and results, and create new develop-

ment opportunities for the Bank. I would like to thank

all the employees on behalf of the PKO Bank Polski

Management Board. I also wish to express my grati-

tude to the Supervisory Board for its firm support of

the Bank’s activities.

Raport Roczny 2004 Annual Report

Letter from the President of the Management Board

9

Andrzej Podsiad∏o
Prezes Zarzàdu PKO Banku Polskiego

President of the Management Board of PKO Bank Polski



Andrzej Podsiad∏o

prezes Zarzàdu
President

Piotr Kamiƒski

cz∏onek Zarzàdu
Member

Kazimierz Ma∏ecki

I zast´pca prezesa Zarzàdu
First Deputy President

Krystyna Szewczyk

cz∏onek Zarzàdu
Member

Danuta Demianiuk

wiceprezes Zarzàdu
Deputy President

Jacek Ob∏´kowski

cz∏onek Zarzàdu
Member
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Zarząd

Management
Board

Rada Nadzorcza

Supervisory Board

Andrzej Podsiad∏o prezes Zarzàdu

President

Kazimierz Ma∏ecki I zast´pca prezesa Zarzàdu

First Deputy President

Danuta Demianiuk wiceprezes Zarzàdu

Deputy President

Piotr Kamiƒski cz∏onek Zarzàdu

Member

Jacek Ob∏´kowski cz∏onek Zarzàdu

Member

Krystyna Szewczyk cz∏onek Zarzàdu

Member

Do 13 maja 2004 roku funkcj´ cz∏onka Zarzàdu PKO BP 

sprawowa∏ Jerzy Gapiƒski.

Jerzy Gapiƒski was a Board member till 13 May 2004.

Bazyl Samojlik przewodniczàcy Rady Nadzorczej 

Chairman

Ryszard Kokoszczyƒski wiceprzewodniczàcy Rady Nadzorczej

Deputy Chairman

Andrzej Giryn cz∏onek Rady Nadzorczej

Member

Stanis∏aw Kasiewicz cz∏onek Rady Nadzorczej

Member

Jerzy Osiatyƒski cz∏onek Rady Nadzorczej

Member

W∏adys∏aw Szymaƒski cz∏onek Rady Nadzorczej

Member

Do 29 kwietnia 2005 roku funkcj´ sekretarza Rady Nadzorczej sprawowa∏

Arkadiusz Kamiƒski. 

Arkadiusz Kamiƒski was the Board Secretary till 29 April 2005.

Raport Roczny 2004 Annual Report 11

Władze Banku
Governing  Bodies





O˝ywienie gospodarcze, przystàpienie Polski do Unii

Europejskiej, polityka pieni´˝na Narodowego Banku

Polskiego, kolejne regulacje dotyczàce systemu ban-

kowego oraz zmiany w otoczeniu konkurencyjnym –

to g∏ówne uwarunkowania zewn´trzne dzia∏alnoÊci

PKO Banku Polskiego w 2004 roku.

W 2004 roku wystàpi∏o silne przyspieszenie wzrostu

gospodarczego w Polsce. Wed∏ug szacunków GUS

w ca∏ym 2004 roku wzrost PKB wyniós∏ 5,3% wobec

3,8% w roku 2003. Silne o˝ywienie popytu wewn´trz-

nego w pierwszej po∏owie 2004 roku by∏o wynikiem

wzrostu konsumpcji w nast´pstwie czynników zwià-

zanych z akcesjà Polski do Unii Europejskiej oraz wy˝-

szych zapasów przedsi´biorstw. Z kolei w drugiej

po∏owie roku nastàpi∏o silniejsze o˝ywienie nak∏adów

inwestycyjnych w gospodarce. JednoczeÊnie w ca∏ym

2004 roku utrzymywa∏a si´ silna tendencja wzrostowa

eksportu, do czego przyczyni∏ si´ s∏aby kurs z∏otego

wobec euro w pierwszej po∏owie roku, a tak˝e nasilo-

na w ostatnich latach restrukturyzacja przedsi´-

biorstw. Dzi´ki dynamicznemu wzrostowi eksportu

odnotowano wyraêne przyspieszenie wzrostu produk-

cji przemys∏owej. 

Czynnikiem, który mia∏ wa˝ny wp∏yw na sytuacj´ go-

spodarczà Polski by∏o rozszerzenie Unii Europejskiej

w maju 2004 roku. Nie spe∏ni∏y si´ pesymistyczne

scenariusze za∏amania gospodarki polskiej po akcesji.

Wi´kszoÊç polskich przedsi´biorstw dobrze sobie po-

radzi∏a w nowych warunkach funkcjonowania po 1 ma-

ja roku 2004, mimo wzrostu konkurencji zwi´kszy∏a

przychody, g∏ównie dzi´ki eksportowi. Dla wielu firm

otworzy∏y si´ nowe atrakcyjne rynki UE. Konkurencja

zmusza przedsi´biorstwa do poprawy jakoÊci towa-

rów i us∏ug oraz rozszerzenia oferty produktów. 

The main trends observed in our business environ-

ment in 2004 were the economic recovery, Poland’s

accession to the European Union, the monetary policy

of the National Bank of Poland (NBP), new regulations

concerning the banking system, and changes in our

competitive environment.

Poland’s economic growth substantially accelerated in

2004. According to the Polish Central Statistical Office

(GUS), the GDP growth amounted to 5.3% compared

to 3.8% in 2003. The strong improvement of domes-

tic demand in the 1st half of 2004 was due to con-

sumption increase resulting from Poland’s accession

to the European Union and larger stocks kept by com-

panies. In the second half of the year, a stronger

growth of capital expenditure was observed in the

economy. At the same time, throughout 2004, there

was a strong upward export trend due to a weak PLN

exchange rate with EUR in the first half of the year

and the more intense restructuring of enterprises in

the last few years. Owing to the dynamic export

increase, the growth of industrial production was sub-

stantially accelerated.

Poland’s accession to the European Union in May

2004 had a major impact on the Polish economy. The

pessimistic scenarios of a Polish economy slump after

the accession did not come true. A majority of Polish

enterprises coped well with the new business envi-

ronment after 1st May 2004 and, despite tougher

competition, they managed to generate higher rev-

enue, mainly thanks to export. New attractive EU mar-

kets opened for a large number of Polish entrepre-

neurs. Competition forces enterprises to improve the

quality of their goods and services and to extend their

product offer.
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G∏ównym negatywnym aspektem przystàpienia Polski

do UE by∏ okresowy szok cenowy zwiàzany ze wzro-

stem popytu zewn´trznego na polskie towary ˝ywno-

Êciowe. Do wzrostu inflacji przyczynia∏y si´ równie˝

podwy˝ki cen paliw, wynikajàce z wy˝szych cen ropy

naftowej na rynkach Êwiatowych. Presja cenowa wy-

raênie os∏ab∏a dopiero w ostatnich miesiàcach 2004

roku, a roczny wskaênik inflacji osiàgnà∏ w grudniu po-

ziom 4,4%.

Pomimo o˝ywienia gospodarczego i poprawy kondycji

finansowej przedsi´biorstw nastàpi∏a tylko niewielka

poprawa sytuacji na rynku pracy. W ciàgu 2004 roku

stopa bezrobocia rejestrowanego obni˝y∏a si´ o 0,9

punktu procentowego do 19,1%, a bez pracy pozosta-

wa∏y 3 miliony osób.

W 2004 roku wyhamowana zosta∏a tendencja spadko-

wa depozytów gospodarstw domowych, do czego

przyczyni∏ si´ m.in. wzrost dochodowoÊci lokat, wyni-

kajàcy z podwy˝ek stóp procentowych przez Rad´ Po-

lityki Pieni´˝nej. JednoczeÊnie przyrost depozytów go-

spodarstw domowych by∏ ograniczany przez trudnà

sytuacj´ na rynku pracy, a w szczególnoÊci niskà dyna-

mik´ dochodów ludnoÊci. Pomimo przyspieszenia

dynamiki depozytów, w drugiej po∏owie roku kontynu-

owana by∏a tendencja do zmian w strukturze oszcz´d-

noÊci gospodarstw domowych. Zmniejsza∏ si´ udzia∏

Êrodków utrzymywanych w formie depozytów banko-

wych w ogóle oszcz´dnoÊci. JednoczeÊnie utrzymy-

wano coraz wi´kszà cz´Êç oszcz´dnoÊci w postaci

akcji lub polis ubezpieczeniowych na ˝ycie. 

Towarzyszàca o˝ywieniu gospodarczemu poprawa sy-

tuacji finansowej polskich przedsi´biorstw przyczyni∏a

si´ do znaczàcego wzrostu depozytów firm. W rezul-

tacie wartoÊç depozytów przedsi´biorstw na koniec

2004 roku by∏a o ponad 20% wy˝sza ni˝ w analogicz-

nym okresie w roku 2003.

The main downside of Poland’s accession to the EU

was a price shock resulting from the increase of exter-

nal demand for Polish food products. Inflation was

also driven by growing fuel prices due to higher oil

prices on international markets. Price pressure eased

substantially only in the last months of 2004 and the

annual inflation rate reached 4.4% in December.

Despite the economic recovery and improvement of

companies’ financial standing, there was only a slight

improvement of the labour market situation. During

2004, the registered unemployment rate fell by 0.9

p.p. to 19.1% and the number of unemployed

amounted to 3 million people.

The downward trend of household deposits was

slowed down in 2004, which was mainly caused by

higher deposit profitability due to the rise of interest

rates by the Polish Monetary Policy Council (RPP). The

growth of household deposits was simultaneously

limited by the challenging situation on the labour mar-

ket and the slow increase in salaries and wages.

Despite the faster growth of deposits in the second

half of the year, the structure of household savings

continued to change. In consequence, the share of

bank deposits in total savings was on the decrease. It

should however be noted that other forms of savings,

such as shares or life assurance policies, showed an

upward swing. 

The improvement of Polish companies’ financial

standing that accompanied the economic recovery

contributed to the substantial increase of corporate

deposits. As a result, corporate deposits were over

20% higher as at the end of 2004 than in the corre-

sponding period of 2003.
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Pomimo wzrostu stóp procentowych w 2004 roku na-

stàpi∏ istotny wzrost kredytów dla gospodarstw domo-

wych, w tym przede wszystkim kredytów na cele

mieszkaniowe. Wraz z szybszym wzrostem konsump-

cji odnotowano równie˝ niewielkie o˝ywienie w kredy-

tach konsumpcyjnych. JednoczeÊnie o˝ywienie go-

spodarcze nie prze∏o˝y∏o si´ na wzrost kredytów dla

przedsi´biorstw. Ze wzgl´du na dobre wyniki firmy by-

∏y w stanie finansowaç bie˝àcà dzia∏alnoÊç ze Êrodków

w∏asnych. Dodatkowo popyt na kredyty by∏ ogranicza-

ny przez wstrzymywanie si´ przedsi´biorstw od roz-

poczynania nowych projektów inwestycyjnych.

Zgodnie ze „Strategià polityki pieni´˝nej po 2003 ro-

ku” celem polityki monetarnej w 2004 roku by∏o utrzy-

mywanie inflacji na poziomie 2,5% z dopuszczalnym

przedzia∏em wahaƒ +/-1 punkt procentowy. Szybki

wzrost inflacji powy˝ej górnej granicy celu inflacyjne-

go spowodowa∏, ˝e Rada Polityki Pieni´˝nej zmieni∏a

w kwietniu 2004 roku nastawienie w polityce mone-

tarnej z neutralnego na restrykcyjne. W∏adze monetar-

ne obawia∏y si´, ˝e wzrost oczekiwaƒ inflacyjnych

ludnoÊci przed akcesjà Polski do UE mo˝e doprowa-

dziç do powstania silnej presji p∏acowej oraz do

utrwalenia si´ inflacji na wysokim poziomie. W reak-

cji na szok cenowy Rada Polityki Pieni´˝nej w okresie

czerwiec-sierpieƒ podnios∏a stopy procentowe ∏àcz-

nie o 1,25 punktu procentowego. W rezultacie stopa

referencyjna NBP na koniec 2004 roku wynios∏a 6,5%.

Zmiany w Êrodowisku regulacyjnym oddzia∏ujàce

w 2004 roku na Bank wynika∏y z implementacji prawa

unijnego do prawa polskiego, w zwiàzku z przystàpie-

niem Polski do UE, oraz porzàdkowania krajowego

systemu prawnego. 

Obszerna nowelizacja ustawy Prawo bankowe

na∏o˝y∏a na Bank wiele nowych obowiàzków, m.in.

w zwiàzku z utratà dokumentów oszcz´dnoÊciowych,

Although interest rates grew in 2004, there was a

substantial upward swing of household loans, in par-

ticular housing loans. With the higher consumption

growth, consumer loans were also on the increase.

However, the economic recovery did not translate

into growing corporate loans. Because of good per-

formance, companies were able to finance current

operations with their own funds. Additionally, loan

demand was limited by the fact that companies were

delaying new investment projects.

In accordance with The Monetary Policy Assumptions

After 2003, the objective of the 2004 monetary policy

was to maintain inflation at 2.5%, the permissible

range of fluctuations being +/-1 p.p. Owing to the fast

inflation growth above the upper limit of targeted

inflation, the Monetary Policy Council changed its neu-

tral monetary policy into a restrictive approach in April

2004. The monetary authorities were concerned that

if the population’s inflation expectations grew before

Poland’s accession to the EU, it could create a strong

pressure to raise salaries and wages and the inflation

rate may be fixed at a high level. In response to the

price shock, the Monetary Policy Council increased

interest rates by a total of 1.25 p.p. from June to

August. As a result, the NBP reference rate was 6.5%

as at the end of 2004.

In 2004, changes in the Bank’s regulatory environ-

ment resulted from the implementation of EU law into

Polish law in connection with Poland’s accession to

the EU and from streamlining the Polish legal system.

Major amendments of the Polish Banking Law Act

imposed a wide range of new obligations on the Bank,

including those connected with a loss of savings doc-

uments, banking secrecy, duties resulting from con-

solidated supervision, and enforced collection orders. 
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tajemnicà bankowà, udzia∏em w realizacji obowiàzków

wynikajàcych z nadzoru skonsolidowanego, bankowe-

go tytu∏u egzekucyjnego. Dokonane zmiany stworzy∏y

Bankowi warunki do podejmowania inicjatyw umo˝li-

wiajàcych racjonalizacj´ kosztów np. poprzez out-

sourcing czynnoÊci wykonywanych przez bank,

sekurytyzacj´ wierzytelnoÊci oraz oferowanie nowych

produktów, w tym cash poolingu. 

Na wyniki dzia∏alnoÊci Banku w 2004 roku oddzia∏ywa-

∏y: obni˝ona stawka podatku dochodowego od osób

prawnych, wprowadzone oprocentowanie rezerw

obowiàzkowych, zmiany zasad tworzenia rezerw celo-

wych i zasad rachunkowoÊci, zmiany w zakresie po-

datku VAT, obni˝one stawki obcià˝eƒ zwiàzanych

z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, zmienione

zasady wyznaczania wymogów kapita∏owych z tytu∏u

poszczególnych rodzajów ryzyka. Na proces restruktu-

ryzacji i windykacji nale˝noÊci Banku wp∏yn´∏y nowe

zasady regulujàce wspólne dochodzenia roszczeƒ wie-

rzycieli od niewyp∏acalnych d∏u˝ników, a tak˝e zasady

post´powania naprawczego przedsi´biorców zagro˝o-

nych niewyp∏acalnoÊcià. Wzrost kosztów Banku spo-

wodowa∏y dodatkowe obcià˝enia zwiàzane z u˝ytko-

waniem kart bankowych przez klientów. 

Nowe rozwiàzania ustawowe dotyczàce funduszy UE

stworzy∏y Bankowi warunki do zaanga˝owania si´

w ich absorpcj´. 

Na powstanie warunków do rozszerzenia oferty Banku

oraz zmiany w jego otoczeniu konkurencyjnym oddzia-

∏ywa∏y: ustawa o funduszach inwestycyjnych oraz

ustawa o Indywidualnych Kontach Emerytalnych. 

Ponadto w 2004 roku na dzia∏alnoÊç Banku wp∏ywa∏y

przygotowania do wprowadzenia od 2005 roku mi´-

dzynarodowych standardów rachunkowoÊci, a od

2007 roku rozwiàzaƒ przewidzianych w Nowej Umo-

wie Kapita∏owej i projekcie unijnej dyrektywy CAD3.

The amendments enabled the Bank to launch initia-

tives aimed at cost rationalisation, for example, via the

outsourcing of activities conducted by the Bank, debt

securitisation and new product offerings, including

cash pooling.

In 2004 the Bank’s performance was influenced by

the following factors: lower CIT rates, imposition of

interest on mandatory reserves, changes of rules

related to the establishment of specific provisions and

accounting principles, change in the VAT scope, lower

mandatory contributions to the Banking Guarantee

Fund, different determination of capital requirement

for various risk types. The debt restructuring and col-

lection process was affected by new regulations con-

cerning the joint pursuit of claims from insolvent

debtors and changes in rehabilitation proceedings

applicable to bankruptcy-threatened enterprises. The

Bank’s costs increased due to additional expenses

related to the use of bank cards by customers.

New statutory solutions concerning EU funds created

conditions for the Bank to be involved in their absorp-

tion. 

The extension of the Bank’s offer and changes in its

competitive environment were affected by the Polish

Act on Investment Funds and the Act on Individual

Retirement Accounts.

Furthermore, the Bank’s operations in 2004 were

impacted by preparations for the introduction of

International Accounting Standards from 2005, the

solutions envisaged in the New Equity Agreement and

the EU CAD3 draft directive from 2007.
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Wi´kszoÊç przedstawionych zmian w Êrodowisku re-

gulacyjnym skutkowa∏a koniecznoÊcià poniesienia

przez PKO BP dodatkowych nak∏adów finansowych

i organizacyjnych.

W 2004 roku nastàpi∏a zdecydowana poprawa sytuacji

ekonomiczno-finansowej sektora bankowego. Wynik

finansowy netto by∏ ponad trzykrotnie wy˝szy od

osiàgni´tego przed rokiem oraz najwy˝szy w ciàgu

ostatnich lat. Wp∏yw na to mia∏y przede wszystkim:

lepsza sytuacja finansowa klientów banków i ich wy˝-

sza zdolnoÊç do obs∏ugi zad∏u˝enia, towarzyszàca po-

prawie koniunktury gospodarczej poprawa jakoÊci

portfeli kredytowych banków, zmniejszenie efektyw-

nego obcià˝enia podatkiem dochodowym w rezultacie

obni˝enia jego stawki, zwi´kszajàcy si´ popyt gospo-

darstw domowych na kredyty oraz wy˝sze ni˝ przed

rokiem rynkowe stopy procentowe.

W efekcie wi´kszoÊç banków odnotowa∏a wzrost

przychodów z dzia∏alnoÊci bankowej i znaczàcà popra-

w´ efektywnoÊci dzia∏ania. WÊród banków nale˝àcych

do pierwszej dziesiàtki pod wzgl´dem wielkoÊci fun-

duszy w∏asnych tylko dwa banki nie uzyska∏y poprawy

wyników. Na tle konkurentów PKO BP osiàgnà∏ naj-

wy˝szy wynik finansowy, który stanowi∏ oko∏o 21%

wyniku sektora bankowego. 

Most of these changes in the regulatory environment

required PKO BP to incur additional financial expendi-

tures and to allocate organisational resources.

In 2004, the Polish banking sector’s economic and

financial situation was notably improved. The net

financial result was over three times higher than last

year’s result and it was the best result in the last few

years. It was predominantly due to the better financial

standing of bank customers and improved debt ser-

vice ability accompanying the economic recovery, the 

improved quality of the banks’ loan portfolio, a

decrease in the effective income tax burden as a

result of lower tax rates, the growing household

demand for loans and higher market interest rates

than a year ago.

As a result, most of the banks recorded higher rev-

enue from banking operations and a substantial per-

formance improvement. Only two out of the top ten

banks in terms of equity did not improve their financial

results. In comparison to its competitors, PKO BP

achieved the highest financial result, which consti-

tuted ca. 21% of the banking sector’s result.
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Prywatyzacja, reorganizacja struktur organizacyjnych,

wdra˝anie Zintegrowanego Systemu Informatyczne-

go, aktywizacja sprzeda˝y i wejÊcie na nowe rynki – to

najbardziej widoczne efekty drugiego roku realizacji

Strategii Modernizacji Banku.

Prywatyzacja PKO BP zakoƒczy∏a si´ sukcesem i zna-

czàco wzmocni∏a pozytywny wizerunek Banku. Tak˝e

przyj´ty model prywatyzacji zosta∏ pozytywnie przyj´-

ty przez rynek. 

W procesie prywatyzacji Bank wspó∏pracowa∏ z dorad-

cà Ministra Skarbu Paƒstwa w zakresie przygotowania

analizy przedprywatyzacyjnej oraz prospektu emisyj-

nego, który zosta∏ z∏o˝ony w Komisji Papierów

WartoÊciowych i Gie∏d w lipcu 2004 roku. KPWiG do-

puÊci∏a akcje Banku do publicznego obrotu 31 sierpnia

2004 roku. 

Debiut akcji spó∏ki PKO BP na Gie∏dzie Papierów

WartoÊciowych w Warszawie odby∏ si´ 10 listopada

2004 roku. Na koniec pierwszego dnia notowaƒ akcje

PKO BP osiàgn´∏y cen´ 24,50 z∏ za sztuk´ (wobec ce-

ny emisyjnej ustalonej na kwot´ 20,50 z∏). 

W ofercie publicznej Minister Skarbu Paƒstwa zby∏

37,7% akcji Banku, w wyniku czego struktura akcjona-

riatu ukszta∏towa∏a si´ nast´pujàco: Skarb Paƒstwa –

62,3% (z czego 0,8% stanowià akcje premiowe,

a 10,5% jest przeznaczonych dla pracowników Ban-

ku), inwestorzy krajowi (instytucjonalni i indywidualni)

– 29,2%, inwestorzy zagraniczni – 8,5%.

The most noticeable results of the Bank

Modernisation Strategy in its second year are as fol-

lows: privatisation, reorganisation of organisational

structures, implementation of the Integrated

Computer System, sales activation and the launch

into new markets.

The privatisation of PKO BP was crowned with suc-

cess and substantially enhanced the Bank’s positive

image. Likewise, its privatisation model was well

received by the market.

In respect of privatisation, the Bank collaborated with

the advisor of the Polish Minister of the Treasury in

preparing the pre-privatisation analysis and the

prospectus that was submitted to the Polish

Securities and Exchange Commission (KPWiG) in

June 2004. The Commission admitted the Bank’s

shares to public trading on 31 August 2004.

PKO BP shares debuted on the Warsaw Stock

Exchange on 10 November 2004. At the end of their

first listing day, PKO BP shares reached the price of

PLN 24.50 per share (as compared with the issue

price set at PLN 20.50). 

The Minister of the Treasury sold 37.7% of the Bank’s

shares in the public offering. The resulting sharehold-

ing structure was as follows: the Treasury – 62.3%

(including 0.8% as bonus shares and 10.5% as shares

to be allocated to Bank employees), domestic (institu-

tional and individual) investors – 29.2%, and foreign

investors –  8.5%.
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Konsekwentnie realizowana od 2003 roku Strategia

Modernizacji Banku zak∏ada osiàgni´cie nast´pujàcych

celów:

● wzrost efektywnoÊci funkcjonowania;

● utrzymanie pozycji lidera na rynku bankowoÊci de-

talicznej oraz rynku finansowania nieruchomoÊci;

● zdobycie pozycji lidera w obs∏udze funduszy unij-

nych;

● umocnienie pozycji w obs∏udze ma∏ych i Êrednich

przedsi´biorstw;

● wypracowanie nowego wizerunku Banku w zakre-

sie obs∏ugi du˝ych przedsi´biorstw oraz ugrunto-

wanie pozycji w zakresie obs∏ugi sektora publicz-

nego, w tym jednostek samorzàdu terytorialnego.

Consistently implemented since 2003, the Bank

Modernisation Strategy intends to attain the following

objectives:

● to improve the effectiveness of operations;

● to maintain the position of leader in the retail

banking market and property finance market;

● to become a leader in the handling of EU funds;

● to enhance its position in the SME market;

● to promote a new image of the Bank in regards to

corporate services and to consolidate its position

in the public sector, including local government

units.
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PKO BP Shareholders (as at 31 December 2004)Akcjonariat PKO BP (stan na 31 grudnia 2004 r.)

Liczba akcji
i g∏osów na WZA

Struktura akcjonariatu
i g∏osów na WZA w %

Number of shares and
votes at the AGM

Shareholding and voting
structure at the AGM in %

The Treasury 623 000 000 62.30%
Incl.:
– employee shares* 105 000 000 10.50%
– additional pool of shares** 8 000 000 0.80%

Publicly traded shares 377 000 000 37.70%

Total 1 000 000 000 100%

* obejmowane przez uprawnione osoby od 6 kwietnia 2005 r.
**przeznaczona na akcje premiowe

*   to be taken up by authorised employees from 6 April 2005
** allocated as bonus shares

Skarb Paƒstwa 623 000 000 62,30%
w tym:
– akcje pracownicze* 105 000 000 10,50%
– dodatkowa pula akcji** 8 000 000 0,80%

Akcje w obrocie publicznym 377 000 000 37,70%

Razem 1 000 000 000 100%



Realizacji strategicznych celów PKO BP s∏u˝à: moder-

nizacja, rozszerzanie dzia∏alnoÊci na nowe obszary biz-

nesowe oraz zwi´kszanie aktywnoÊci i innowacyjno-

Êci biznesowej.

W 2004 roku PKO BP kontynuowa∏ przygotowania do

wdro˝enia Zintegrowanego Systemu Informatycznego

(ZSI). Rozpocz´to realizacj´ konkretnych zadaƒ w ra-

mach podpisanego 18 sierpnia 2003 roku kontraktu

z Konsorcjum Accenture Sp. z o.o., Alnova Technolo-

gies Corporation SL. i Softbank S.A.

Dokonano m.in. rozszerzenia funkcjonalnoÊci Zinte-

growanego Systemu Informatycznego. Sta∏o si´ to

konieczne w nast´pstwie nowelizacji przepisów,

a w szczególnoÊci przepisów ustawy o rachunkowo-

Êci, która zobowiàza∏a emitentów papierów warto-

Êciowych dopuszczonych do publicznego obrotu oraz

banki do sporzàdzania skonsolidowanego sprawozda-

nia finansowego, zgodnie z Mi´dzynarodowymi Stan-

dardami RachunkowoÊci (MSR). Ustawa ta zezwoli∏a

na sporzàdzanie równie˝ jednostkowych sprawozdaƒ

finansowych zgodnie z MSR. Postawi∏o to Bank przed

koniecznoÊcià podj´cia decyzji o sporzàdzaniu jed-

nostkowego sprawozdania finansowego zgodnie

z MSR, w celu ujednolicenia sposobu prezentacji

sprawozdania finansowego Banku ze sprawozdaniem

Grupy Kapita∏owej. Spowodowa∏o to potrzeb´ dosto-

sowania systemów informatycznych do nowych za-

sad rachunkowoÊci, a tak˝e rozszerzenia funkcjonal-

noÊci ZSI.

Za rozszerzeniem funkcjonalnoÊci ZSI przemawia∏y

równie˝ rosnàce potrzeby biznesowe Banku (wprowa-

dzenie nowych produktów, m.in. Indywidualnych Kont

Emerytalnych) i plany dotyczàce unowoczeÊnienia ob-

s∏ugi klientów. 

W konsekwencji tych uwarunkowaƒ, nieznanych Ban-

kowi w momencie podpisywania kontraktu, 17 grud-

Our strategic objectives are supported by the follow-

ing efforts: modernisation, business development in

new areas, as well as the growth of business activity

and initiative.

In 2004, PKO BP continued to prepare for the imple-

mentation of the Integrated IT System (ZSI).

Component tasks were commenced as specified in

the contract of 18 August 2003 entered into with the

consortium of Accenture Sp. z o.o., Alnova Technolo-

gies Corporation SL. and Softbank S.A.

One of the completed tasks was to extend the func-

tionality of the Integrated IT System. It was necessary

due to the amendment of Polish regulations, in partic-

ular the Accountancy Act, which imposes an obliga-

tion on issuers of publicly traded securities and banks

to prepare consolidated financial statements in accor-

dance with International Accounting Standards (IAS).

The Act also enabled the preparation of unit financial

statements according to the IAS. As a result, the Bank

was forced to decide that its unit financial statements

would be drawn up in accordance with the IAS to

make them uniform with statements prepared by the

Capital Group. For this reason it was necessary to

adjust the IT systems to the new accounting require-

ments and the extended functionality of the

Integrated IT System. 

Other factors that contributed to the extension of sys-

tem functionality included the growing business

needs of the Bank (new product offerings, e.g.

Individual Retirement Accounts) and plans to mod-

ernise customer service.

As a result of the aforementioned circumstances,

which were unknown to the Bank upon contract exe-

cution, the Bank and the Consortium signed Annexe 1

to the 2003 Contract on 17 December 2004.
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The extended system functionality will enable the

Bank to achieve a standard of IT solutions adequate to

that of the leading European banks that have a similar

profile as PKO BP, and to benefit from the standardis-

ation of operational processes, simplification of prod-

uct and infrastructure management, as well as

improvement of transaction security.

The year 2004 witnessed a successful reorganisation

of the Bank’s structures. The network was divided

into retail and corporate branches. In addition, sepa-

rate regional retail branches and regional corporate

branches were formed. 

Branch offices were released from auxiliary functions

which were shifted to specialist organisational units

and departments. All actions taken by the Bank were

intended to concentrate the Bank’s entire network,

first and foremost, on the sale of products and ser-

vices.

As a result of reorganisation, the Bank formed six

specialist units that perform centralised functions for

the entire Bank (HR and payroll services, debt

restructuring and collection, administration, settle-

ments, IT systems and cash management), and three

centralised departments (legal service, security, and

credit risk assessment).

PKO BP meticulously prepared to handle EU funds

and carried out large-scale education activities among

EU fund beneficiaries.

nia 2004 roku nastàpi∏o podpisanie z Konsorcjum

Aneksu nr 1 do kontraktu z 2003 roku. 

Rozszerzenie funkcjonalnoÊci systemu pozwoli Banko-

wi osiàgnàç poziom rozwiàzaƒ informatycznych to˝sa-

my ze standardem w∏aÊciwym dla czo∏owych banków

europejskich o profilu odpowiadajàcym PKO BP,

a tak˝e przyniesie korzyÊci wynikajàce ze standaryza-

cji procesów operacyjnych, uproszczenia zarzàdzania

produktami i infrastrukturà oraz zwi´kszenia bez-

pieczeƒstwa operacyjnego.

W 2004 roku pomyÊlnie przeprowadzono reorganiza-

cj´ struktur Banku. Dokonano podzia∏u sieci na oddzia-

∏y detaliczne i korporacyjne. Utworzono tak˝e odr´bne

regionalne oddzia∏y detaliczne i regionalne oddzia∏y

korporacyjne. 

Oddzia∏y operacyjne uwolniono od wykonywania funk-

cji wspomagajàcych, które skoncentrowano w specja-

listycznych jednostkach organizacyjnych oraz departa-

mentach. Wszystkie podj´te dzia∏ania mia∏y na celu

zaanga˝owanie ca∏ej sieci Banku przede wszystkim

sprzeda˝ produktów i us∏ug. 

W wyniku reorganizacji rozpocz´∏o dzia∏alnoÊç szeÊç

specjalistycznych jednostek centralizujàcych dzia∏ania

wspomagajàce dla ca∏ego Banku (w zakresie obs∏ugi

kadrowo-p∏acowej, restrukturyzacji i windykacji, admi-

nistracji, rozliczeƒ, informatyki oraz zarzàdzania go-

tówkà) oraz trzy scentralizowane departamenty (w za-

kresie obs∏ugi prawnej, bezpieczeƒstwa oraz oceny

ryzyka kredytowego).

Bank starannie przygotowa∏ si´ do obs∏ugi funduszy

Unii Europejskiej. Prowadzi∏ równie˝ zakrojonà na du-

˝à skal´ dzia∏alnoÊç edukacyjnà w Êrodowiskach bene-

ficjentów funduszy unijnych. 
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PKO BP Organisational StructureStruktura organizacyjna PKO BP

Walne Zgromadzenie
Annual General Meeting

Rada Nadzorcza
Supervisory Board

Zarzàd
Management Board

Centrala
Head Office

Regionalne oddzia∏y korporacyjne
Regional corporate branches

Regionalne oddzia∏y detaliczne
Regional retail branches

Oddzia∏y
Branches

Specjalistyczne jednostki organizacyjne
Specialist units

Bankowy Dom Maklerski
Brokerage House (BDM)

Centrum BankowoÊci Elektronicznej
Inteligo Electronic Banking Centre

Centrum Operacji Kartowych
Card Operation Centre

Centrum Restrukturyzacji i Windykacji
Restructuring and Collection Centre

Centrum Administracji
Administration Centre

Centrum Informatyki
IT Centre

Centrum Obs∏ugi Kadrowej i P∏acowej

HR and Payroll Centre

Centrum Rozliczeniowe Banku

Bank Settlement Centre

Centrum Zarzàdzania Gotówkà

Cash Management Centre

OÊrodki szkoleniowo-wypoczynkowe

Training and Recreation Centres



W 2004 roku PKO BP wszed∏ na rynek zagraniczny,

kupujàc 66,651% akcji Kredyt Banku (Ukraina) S.A.

Natomiast rozszerzajàc swój udzia∏ w rynku pol-

skim, PKO BP zakupi∏ 25,0001% akcji Banku Poczto-

wego S.A. oraz przejà∏ Dom Maklerski BROKER.

Wzobagacajàc ofert´ o bankassurance, zawarto umo-

w´ z PZU S.A. dotyczàcà dystrybucji ubezpieczeƒ –

OC i mieszkaƒ dla posiadaczy rachunków oszcz´dno-

Êciowo-rozliczeniowych (ROR). Z PZU ˚ycie S.A. za-

warto umow´ na grupowe ubezpieczenie na ˝ycie

SUPEROPIEKA dla posiadaczy ROR. 

W 2004 roku zakoƒczone zosta∏y projekty s∏u˝àce pod-

niesieniu jakoÊci i usprawnieniu obs∏ugi. Klientom in-

dywidualnym oraz ma∏ym i Êrednim firmom zaofero-

wano us∏ugi bankowoÊci elektronicznej, tj. call center

i internetowy dost´p do rachunków pod nowà markà

PKO Inteligo. Oczekiwanà zmianà by∏o tak˝e odmiej-

scowienie rachunków. 

Klientom instytucjonalnym zaproponowano natomiast

system bankowoÊci elektronicznej MultiCash.

In 2004, PKO BP entered the international market

after it had purchased 66.651% of Kredyt Bank

(Ukraina) S.A. shares. In order to increase its Polish

market share, the Bank bought a 25.0001% stake in

Bank Pocztowy S.A. and acquired the Dom Maklerski

BROKER brokerage firm.

To extend its bancassurance offer, the Bank and 

PZU S.A. entered into an agreement to distribute third-

-party insurance and housing insurance to holders 

of savings-giro accounts (ROR). Furthermore, the 

Bank made an agreement with PZU ˚ycie S.A. to pro-

vide SUPEROPIEKA group life assurance to account

holders. 

In 2004, the Bank completed projects designed to

improve service quality and efficiency. Retail cus-

tomers and SMEs were offered electronic banking

services, i.e. a call centre and Internet access to

accounts under a new brand PKO Inteligo. Another

eagerly awaited change was the launch of any-branch

account service.

Institutional customers were offered MultiCash, an

electronic banking system.
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Po raz kolejny PKO BP móg∏ poszczyciç si´ najwy˝-

szym w sektorze bankowym w Polsce wynikiem fi-

nansowym, wzrostem podstawowych wskaêników

efektywnoÊci dzia∏ania, zwi´kszeniem kapita∏ów w∏as-

nych i poprawà wskaênika wyp∏acalnoÊci, dowodzàcy-

mi wysokiego potencja∏u Banku. Suma bilansowa net-

to Banku 31 grudnia 2004 roku wynosi∏a 87 931,8 mln

z∏ i by∏a o 3 503,5 mln z∏, tj. o 4,1% wy˝sza w porów-

naniu z koƒcem 2003 roku.

W 2004 roku PKO BP osiàgnà∏ zysk brutto w wysoko-

Êci 1 802,9 mln z∏. Oznacza to wzrost o 8,6% w po-

równaniu do 2003 roku. Zysk netto zamknà∏ si´ kwotà

1 511,1 mln z∏ i by∏ wy˝szy od osiàgni´tego w po-

przednim roku o 26,7%.

Dobre wyniki finansowe PKO BP w 2004 roku znalaz∏y

wyraz w nast´pujàcych zmianach podstawowych

wskaêników ilustrujàcych efektywnoÊç dzia∏ania:

● nastàpi∏o zwi´kszenie o 0,32 pp. wskaênika zwro-

tu z aktywów (ROA); 

● wskaênik zwrotu z kapita∏ów w∏asnych (ROE)

zwi´kszy∏ si´ o 0,81 pp.; 

● wskaênik kosztów funkcjonowania Banku do wy-

niku z dzia∏alnoÊci bankowej (C/I) zwi´kszy∏ si´

o 1,19 pp., a po skorygowaniu kosztów 2004 roku

o poniesione jednorazowo koszty prywatyzacji

wzrost wskaênika wyniós∏ 0,37 pp.; 

● o 5,44 pp. poprawi∏ si´ poziom pokrycia kosztów

dzia∏ania dochodami z prowizji.

Kapita∏ zak∏adowy PKO BP wynosi∏ 31 grudnia 2004

roku 1 000 000 000 akcji zwyk∏ych imiennych o warto-

Êci nominalnej 1 z∏ ka˝da, w tym: 510 000 000 akcji

It was another year when PKO BP could once again

boast the best financial result in Poland’s banking sec-

tor, increase of key performance indicators, growing

equity and improvement of the capital adequacy ratio,

all of which prove our high potential. As at 31

December 2004, the Bank’s net balance-sheet total

amounted to PLN 87,931.8m and was PLN 3,503.5m,

i.e. 4.1%, higher as compared with the end of 2003.

In 2004, our pre-tax profit was PLN 1,802.9m, an

increase of 8.6% versus 2003. Net profit was PLN

1,511.1m, up by 26.7% over the previous year.

Our good financial results in 2004 are reflected in

changes of the following key performance indicators:

● return on assets (ROA) grew by 0.32 p.p.; 

● return on equity (ROE) increased by 0.81 p.p.; 

● the ratio of operating expenses to profit on

banking activities (C/I ratio) grew by 1.19 p.p. and,

with the 2004 costs being adjusted by one-time

privatisation costs, the ratio growth was 0.37 p.p.;

● the ratio of net commission income to operating

expenses improved by 5.44 p.p.

As at 31 December 2004, the PKO BP share capital

totalled 1,000m ordinary registered shares of PLN 1

face value each, including: 510m Series A shares,

105m Series B shares, 385m Series C shares. On 31

August 2004, the Securities and Exchange

Commission (KPWiG) admitted the PKO BP shares to

public trading.
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serii A, 105 000 000 akcji serii B oraz 385 000 000

akcji serii C. Komisja Papierów WartoÊciowych i Gie∏d

dopuÊci∏a 31 sierpnia 2004 roku akcje PKO BP do ob-

rotu publicznego.

Wed∏ug stanu z 31 grudnia 2004 roku kapita∏y razem

wynios∏y 8 070,5 mln z∏, w tym 6 553 mln z∏ (81,2%)

stanowi∏y kapita∏y w∏asne Banku, a 1 517,5 mln z∏

(18,8%), stanowi∏ zysk z lat ubieg∏ych oraz zysk netto

okresu bie˝àcego. W porównaniu do stanu z koƒca

2003 roku kapita∏y w∏asne Banku zwi´kszy∏y si´ o

1 671,4 mln z∏, tj. o 26,1%, g∏ównie w efekcie podzia-

∏u zysku netto Banku za 2003 rok.

Wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci Banku 31 grudnia 2004

roku wyniós∏ 16,77% i w warunkach porównywalnych

by∏ wy˝szy o 0,26 pp. od uzyskanego na koniec roku

2003 (16,51%). 

Realizujàc cele finansowe, PKO BP planuje utrzymaç

udzia∏ kredytów zagro˝onych w kredytach ogó∏em po-

ni˝ej poziomu 10% oraz podwy˝szyç stosunek kredy-

tów do aktywów powy˝ej 50%. Ponadto Bank stawia

sobie za cel utrzymywanie Êredniej rentownoÊci kapi-

ta∏ów w∏asnych na poziomie powy˝ej 20%.

As at 31 December 2004, total equity amounted to

PLN 8,070.5m, including PLN 6,553m (81.2%) as the

Bank’s equity and PLN 1,517.5m (18.8%) as profit

brought forward and net profit for the year. Compared

with the end of 2003, the Bank’s equity increased by

PLN 1,671.4m, i.e. by 26.1%. It was mainly due to the

distribution of our net profit for 2003. 

As at 31 December 2004, the capital adequacy ratio

was 16.77% and was 0.26 p.p. higher than at the end

of 2003 (16.51%) in comparative circumstances.  

In the pursuit of its financial objectives, PKO BP

intends to maintain the ratio of non-performing loans

to total loans at below 10% and to increase the ratio

of loans to assets above 50%. Additionally, the Bank

aims at keeping the average ROE above 20%.
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Pozycj´ lidera na rynku zapewnia PKO Bankowi Pol-

skiemu tak˝e najwi´ksza sieç sprzeda˝y, liczàca

w koƒcu 2004 roku 1 266 placówek (o 28 wi´cej ni˝

rok wczeÊniej). 

W obszarze detalicznym funkcjonowa∏y 1 183 placów-

ki, w tym: 12 regionalnych oddzia∏ów detalicznych,

537 oddzia∏ów samodzielnych i 634 oddzia∏y podpo-

rzàdkowane. W stosunku do 2003 roku liczba placów-

ek detalicznych uleg∏a zmniejszeniu o 55. 

Our position as market leader is also enhanced by the

largest sales network, which was comprised of 1,266

outlets as at the end of 2004 (up by 28 versus the pre-

vious year).

The retail division had 1,183 outlets, including 12

regional retail branches, 537 independent branches,

and 634 subordinate branches. The number of retail

branches declined by 55 as compared with 2003. 
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Key performance indicatorsPodstawowe wskaźniki efektywności działania

*) Wskaênik ROA netto liczony jako relacja wyniku finansowego netto do Êredniej arytmetycznej stanów aktywów
    na poczàtek i koniec okresu sprawozdawczego.
**) Wskaênik ROE netto liczony jako relacja wyniku netto do Êredniej arytmetycznej stanów kapita∏ów w∏asnych
      (z zyskiem z lat ubieg∏ych i bie˝àcego okresu) na poczàtek i koniec okresu sprawozdawczego.

*) Net ROA is computed as a ratio of net profit (loss) to the average arithmetic mean of assets at the beginning
and end of the accounting period.

**) Net ROE is computed as a ratio of net profit (loss) to the average arithmetic mean of equity (incl. profit
  brought forward and profit for the year) at the beginning and end of the accounting period.

Wskaêniki 2004 2003

Wynik finansowy netto / Êredni stan aktywów (ROA netto)* 1,75% 1,43%

Wynik finansowy netto / Êredni stan kapita∏ów w∏asnych (ROE netto)** 20,89% 20,08%

Wskaênik kosztów dzia∏ania i amortyzacji do wyniku z dzia∏alnoÊci bankowej (C/I) 67,20% 66,01%

Wskaênik kosztów dzia∏ania i amortyzacji do wyniku z dzia∏alnoÊci bankowej (C/I)
(bez kosztów prywatyzacji poniesionych jednorazowo w 2004 roku) 66,38% 66,01%

Wskaênik pokrycia kosztów dzia∏ania dochodami z prowizji 49,82% 44,38%

Ratios 2004 2003

Net profit (loss) / average assets (net ROA)* 1.75% 1.43%

Net profit (loss) / average equity (net ROE)** 20.89% 20.08%

Operating expenses and depreciation/profit on banking activities (C/I) 67.20% 66.01%

Operating expenses and depreciation/profit on banking activities (C/I)
(excl. one-time privatisation costs incurred in 2004) 66.38% 66.01%

Net commission income to operating expenses 49.82% 44.38%



W obszarze rynku korporacyjnego funkcjonowa∏y 83

placówki, w tym: 13 regionalnych oddzia∏ów korpora-

cyjnych, 13 zespo∏ów klienta korporacyjnego i 57 cen-

trów korporacyjnych. 

Obs∏ug´ klientów prowadzi∏o tak˝e 2 725 agencji, któ-

re dokonujà operacji gotówkowych oraz poÊredniczà

w sprzeda˝y produktów i us∏ug Banku. W 2004 roku

w agencjach dokonujàcych operacji gotówkowych

wprowadzona zosta∏a mo˝liwoÊç realizowania wyp∏at

gotówki przy u˝yciu kart p∏atniczych z wykorzystaniem

terminali POS. 

Liczba bankomatów wynosi∏a na koniec 2004 roku

1 785 urzàdzeƒ. PKO BP posiada∏ najwi´kszà sieç

bankomatów (23% udzia∏u w rynku). W ciàgu roku

w bankomatach PKO BP zrealizowano ponad 165 mln

transakcji, a ich wartoÊç by∏a bliska 40 mld z∏ (wzrost

odpowiednio o 15% i 21%). 

Liczba terminali samoobs∏ugowych wzros∏a o 39 i wy-

nios∏a na koniec roku 216 urzàdzeƒ.

Zatrudnienie w PKO BP, wg stanu na 31 grudnia 2004

roku, wynosi∏o 35 386 etatów i by∏o ni˝sze o 1 161

etatów, tj. o 3,2% w porównaniu ze stanem z 31 grud-

nia 2003 roku. 

The corporate network covers 83 outlets, including 13

regional corporate branches, 13 corporate client

teams, and 57 corporate centres.

Customers were also serviced by 2,725 agencies that

conduct cash transactions and act as an agent selling

the Bank’s products and services. In 2004 agencies

conducting cash operations were equipped with the

possibility of cash withdrawal with payment cards via

POS terminals.

The ATM network was made up of 1,785 machines as

at the end of 2004. PKO BP had the largest ATM net-

work (23% market share). Throughout the year more

than 165m transactions were handled in our ATMs

and their value was almost PLN 40bn (up by 15% and

21%, respectively). 

The number of self-service terminals grew by 39 and

amounted to 216 units as at the year end.

The employment of PKO BP on 31 December 2004

was 35,386 full-time equivalents and declined by

1,161 FTEs, i.e. 3.2% as compared with 31 December

2003.
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6 399 135

Kapitały własne (w tys. zł)

Współczynnik
wypłacalności (w %)

Equity (in PLN ’000)

Capital Adequacy
Ratio (in %)

2003

9 000 000

6 000 000

3 000 000

0
2004

8 070 534

Kapita∏y w∏asne
Equity

Wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci
Capital Adequacy Ratio

16,51%

19,00%

17,00%

15,00%

13,00%

11,00%

16,77%



W 2004 roku szczególny nacisk Bank po∏o˝y∏ na w∏a-

Êciwe wykorzystanie potencja∏u i kwalifikacji pracow-

ników przemieszczanych w ramach realokacji zatrud-

nienia do nowo tworzonych obszarów dzia∏alnoÊci 

biznesowej oraz do specjalistycznych jednostek orga-

nizacyjnych wspierajàcych t´ dzia∏alnoÊç. 

Podejmowane dzia∏ania mia∏y na celu kszta∏towanie

profesjonalnej kadry dla zapewnienia klientom najwy˝-

szej jakoÊci us∏ug, sprostania konkurencji i wymaga-

niom rynku oraz budowania trwa∏ych relacji klientów

z Bankiem.

W 2004 roku szkoleniami grupowymi i indywidualnymi

obj´to 111 tysi´cy uczestników. S∏u˝y∏y one rozwojo-

wi wiedzy, kwalifikacji i umiej´tnoÊci pracowników

w poszczególnych obszarach dzia∏alnoÊci Banku, 

podejmowaniu nowych ról w tworzonych i modernizo-

wanych strukturach organizacyjnych Banku oraz roz-

wojowi umiej´tnoÊci sprzeda˝owych i postaw pro-

klientowskich.

In 2004, the Bank placed a special emphasis on using

the potential and qualifications of employees who

were relocated to newly created business spheres

and to specialist organisational units that support such

activity.

The Bank’s efforts were designed to shape the pro-

fessional staff to provide customers with top-quality

services, keep pace with competitors, meet market

requirements, and build long-term customer relations.

In 2004, group and individual training was provided to

111,000 participants. It was intended to enhance our

employees’ knowledge, qualifications and skills in var-

ious areas of banking activities, to perform new roles

in recently created and modernised organisational

structures of the Bank and to develop sales skills and

customer-friendly behaviours.
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84 428 339

Aktywa
(w tys. zł)

ROA (w %)

Assets
(in PLN ’000)

ROA (in %)

2003

88 000 000

86 000 000

84 000 000

82 000 000
2004

87 931 792

Aktywa
Assets

ROA

1,43%

1,80%

1,40%

1,00%

0,60%

0,20%

1,75%
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Mimo silnej konkurencji PKO BP umocni∏ pozycj´ li-

dera na rynku detalicznym. W koƒcu 2004 roku Bank

obs∏ugiwa∏ 5 148 tys. rachunków oszcz´dnoÊciowo-

-rozliczeniowych (ROR) oraz 364 tys. internetowych

kont Inteligo.

W ciàgu roku liczba rachunków wzros∏a ∏àcznie o 396

tys., w tym: liczba ROR klientów indywidualnych

o 252 tys. – tj. o 5,1%, a kont Inteligo dla klientów in-

dywidualnych o 144 tys. – tj. o 65,5%. Liczba kont dla

najzamo˝niejszych klientów wzros∏a natomiast o

29,5 tys., – tj. o 44,4%. W koƒcu 2004 roku wolumen

depozytów klientów detalicznych wynosi∏ 53,4 mld z∏,

a jego udzia∏ w rynku depozytów osób fizycznych wy-

nosi∏ 29,1%. Wyraênie zaznaczy∏a si´ zmiana preferen-

cji klientów, polegajàca na przechodzeniu do alterna-

tywnych form oszcz´dzania, np. poprzez lokowanie

Êrodków w obligacje Skarbu Paƒstwa bàdê w jednost-

ki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Âwiadczy

o tym mi´dzy innymi wartoÊç sprzedanych przez Bank,

jako Agenta Emisji, obligacji skarbowych w 2004 roku,

która wynios∏a 6,9 mld z∏ i by∏a wy˝sza w porównaniu

do 2003 roku o 3,5 mld z∏. 

W 2004 roku Bank koncentrowa∏ si´ na podniesieniu

atrakcyjnoÊci oferowanych produktów, wzroÊcie jako-

Êci obs∏ugi klientów oraz poprawie efektywnoÊci

sprzeda˝y poprzez odmiejscowienie rachunków

oszcz´dnoÊciowo-rozliczeniowych w zakresie pod-

stawowej obs∏ugi oraz udost´pnienie klientom ogól-

nobankowego call center i internetowego kana∏u

dost´pu do rachunków. Pod markà PKO Inteligo Bank

udost´pni∏ swoim klientom w listopadzie 2004

roku obs∏ug´ rachunków oszcz´dnoÊciowo-rozlicze-

niowych oraz rachunków bie˝àcych typu PARTNER.

W zakres us∏ug bankowoÊci elektronicznej wchodzà:

obs∏uga za poÊrednictwem sieci Internet oraz za po-

Êrednictwem serwisu telefonicznego. 

Despite the tough competition, the Bank strengthened

the leadership in the retail market. At the end of 2004,

the Bank maintained 5.148m savings-giro accounts

(ROR) and 364,000 Inteligo accounts.

Over the year the number of accounts grew by

396,000 in total, including 252,000 savings-giro

accounts of retail customers, i.e. 5.1%; and 144,000

retail Inteligo accounts, i.e. 65.5%. The number of

accounts for the most wealthy customers increased

by 29,500, i.e. 44.4%. At the end of 2004, retail cus-

tomers’ deposits amounted to PLN 53.4bn and their

share in the segment of retail deposits was 29.1%. A

marked change was noted in customer preferences

which shifted toward alternative saving forms, such

as treasury bonds or investment fund units. This trend

may be confirmed by the value of treasury bonds sold

by the Bank, as an issue agent, in 2004. Sales

amounted to PLN 6.9bn, up by PLN 3.5bn as com-

pared with 2003.

In 2004, the Bank focused on enhancing the attrac-

tiveness of its products, improving customer service

quality and sales effectiveness by the launch of basic

any-branch service with respect to savings-giro

accounts (ROR), as well as by the bank-wide call cen-

tre and internet access to accounts. In November

2004, the Bank launched electronic banking services

for savings-giro accounts and PARTNER current

accounts under the PKO Inteligo brand. Electronic

banking services include account service via the

Internet and the call centre. Account holders can

remotely manage funds on their accounts from any

place in the world 24 hours a day all year round. 

Bankowość detaliczna
Retail Banking
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Posiadacze rachunków mogà zdalnie zarzàdzaç Êrod-

kami zgromadzonymi na rachunkach, z dowolnego

miejsca na Êwiecie w trybie 24/7/365. Katalog us∏ug

obejmuje mi´dzy innymi: przelewy dowolne, przelewy

na zdefiniowane rachunki, przelewy do Zak∏adu Ubez-

pieczeƒ Spo∏ecznych i Urz´dów Skarbowych, definio-

wanie zleceƒ sta∏ych, zak∏adanie lokat terminowych,

realizacj´ polecenia zap∏aty oraz dost´p do historii

rachunku.

W dalszym ciàgu dynamicznie rozwija si´ internetowe

konto Inteligo. Pod koniec 2004 roku korzysta∏o z nie-

go ponad 380 tys. klientów. W 2004 roku klientom

konta Inteligo zaoferowano produkty kredytowe, takie

jak limit debetowy i kredyt Inteligo. Umo˝liwiono im za

poÊrednictwem Internetu zakup obligacji, funduszy

inwestycyjnych i ubezpieczeƒ.

Do oferty Banku systematycznie wprowadzano nowe,

niestandardowe produkty depozytowe, ∏àczàce gwa-

rantowane sta∏e oprocentowanie z mo˝liwoÊcià uzy-

skania dodatkowego zysku, wynikajàcego z wysoko-

The service offer covers the following: ordinary trans-

fers, transfers to pre-defined accounts, transfers to

the Social Security Agency (ZUS) and tax authorities,

definition of standing orders, term deposits, direct

debit and access to the account history.

The Internet Inteligo account noted further dynamic

growth. As at the end of 2004, more than 380,000

customers were using this type of account. In 2004

Inteligo account holders were offered credit products,

such as an overdraft facility and Inteligo loans.

Holders were enabled to purchase bonds, investment

funds and insurance via the Internet. 

The Bank’s offer was systematically extended with

new nonstandard deposit products, combining guar-

anteed fixed interest and the additional profit poten-

tial contingent on USD/PLN exchange rates or fixed-

interest subscription deposits.

Udział w rynku kart dla
klientów indywidualnych

(w %)

Share in the retail
card market

(in %)

pozosta∏e/other 8,1%
34,2% PKO BP

mBank 3,4%

BG˚ 3,4%

Kredyt Bank 5,3%

Citibank Handlowy 5,3%

BZ WBK 7,1%

ING Bank Âlàski 8,1%

Bank BPH 9,1% 16,0% Pekao SA



Raport Roczny 2004 Annual Report

Bankowość detaliczna

34

Êci kursu USD/PLN czy subskrybowane lokaty o sta-

∏ym oprocentowaniu. 

Po wejÊciu w ˝ycie ustawy o Indywidalnych Kontach

Emerytalnych Bank zaoferowa∏ klientom Rachunek

Lokacyjny IKE, charakteryzujàcy si´ atrakcyjnym opro-

centowaniem oraz brakiem op∏at za otwarcie i prowa-

dzenie konta emerytalnego.

Nastàpi∏a równie˝ modyfikacja obs∏ugi lokat termino-

wych w walutach wymienialnych, zapewniajàca

ujednolicenie obs∏ugi tych produktów z obs∏ugà stan-

dardowych lokat terminowych w walucie polskiej,

oraz modyfikacja funkcjonalnoÊci kredytu na zakup

papierów wartoÊciowych na rynku wtórnym.

W ofercie kredytów dla studentów na warunkach pre-

ferencyjnych rozszerzono grup´ potencjalnych kredy-

tobiorców o doktorantów oraz wyd∏u˝ono karencj´

w sp∏acie kredytów do dwóch lat od daty ukoƒczenia

studiów. JednoczeÊnie uatrakcyjniano ofert´ kredy-

tów konsumpcyjnych poprzez promocyjnà sprzeda˝

oraz wprowadzenie specjalnych produktów kredyto-

wych dla klientów bankowoÊci prywatnej. Do tego ce-

lu s∏u˝y∏a tak˝e promocja kart kredytowych ze zna-

kiem VISA. Stan kredytów konsumpcyjnych na koniec

2004 roku wyniós∏ 9,5 mld z∏ (bez po˝yczki hipotecznej

uj´tej w kredytach mieszkaniowych nowego portfela)

i w porównaniu do grudnia 2003 zwi´kszy∏ si´ o 1,7

mld z∏, tj. o 21,2%. Zapewni∏o to Bankowi 19,7% udzia-

∏ów w rynku kredytów. W ciàgu roku udzia∏ PKO BP

w rynku kredytów wzrós∏ o 1,3 pp.

Dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw podstawowym

rachunkiem oferowanym przez Bank jest rachunek

bie˝àcy typu PARTNER wraz z pakietem us∏ug skiero-

wanym do wybranych grup klientów: BIZNES PART-

NER, AGRO PARTNER oraz MEDYK PARTNER. 

Dzia∏ania prowadzone przez Bank na tym obszarze po-

lega∏y na wzbogaceniu oferty dla posiadaczy rachun-

After the Polish Act on Individual Retirement

Accounts (IRA) had come into force, the Bank

offered the IRA Deposit Account with attractive

interest rates and no charges for IRA opening and

handling.

Term deposits in convertible currencies were modi-

fied to standardise their service with typical term

deposits in the Polish currency. Furthermore,

changes were made in the functionality of loans for

the purchase of securities in the secondary market.

In respect of preferential student loans, a group of

prospective borrowers was extended by Ph.D. stu-

dents and the grace period was prolonged to two

years from the date of graduation.

Additionally, the consumer loan offerings were

enhanced by promotional sales, special loan prod-

ucts for private banking customers, as well as the

promotion of VISA credit cards. As at the end of

2004, the balance of consumer loans totalled PLN

9.5bn (excl. mortgage loans included in the ‘new

portfolio’ housing loans) and grew by PLN 1.7bn, i.e.

21.2%, as compared with December 2003. As a

result, the Bank’s share in the loan market amount-

ed to 19.7%, up by 1.3 p.p. over the year.

PKO BP’s basic product for SMEs is the PARTNER

current account with a package of services targeted

at selected customer groups: BIZNES PARTNER,

AGRO PARTNER and MEDYK PARTNER. 

Our initiatives in this segment focused on the exten-

sion of PARTNER account offerings by the PKO Euro

Biznes credit card, which is the first credit card on

the Polish market targeted at SME customers;

access to the account and conducting transactions

via PKO Inteligo electronic banking (via Internet and

over the phone); and attractive investment loans to

finance property projects. Other targeted groups
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ków bie˝àcych typu PARTNER o kart´ kredytowà PKO

Euro Biznes – pierwszà kartà kredytowà na rynku pol-

skim oferowanà klientom z segmentu ma∏ych i Êred-

nich przedsi´biorstw, mo˝liwoÊç dost´pu do rachun-

ków oraz przeprowadzania operacji za poÊrednictwem

us∏ug bankowoÊci elektronicznej PKO Inteligo (serwis

internetowy, serwis telefoniczny), mo˝liwoÊç udziela-

nia na atrakcyjnych warunkach kredytów inwestycyj-

nych przeznaczonych na finansowanie przedsi´wzi´ç

zwiàzanych z nieruchomoÊciami dla prowadzàcych

dzia∏alnoÊç gospodarczà oraz zestaw „Wspólny Cel”

przeznaczony dla organizacji niekomercyjnych.

W 2004 roku Bank nadal udziela∏ kredytów preferen-

cyjnych z dop∏atami do odsetek bankowych, w ramach

wspó∏pracy z Agencjà Restrukturyzacji i Modernizacji

Rolnictwa. Na koniec 2004 roku Bank prowadzi∏ 267,8

tys. rachunków bie˝àcych typu PARTNER, tj. o 3,7%

wi´cej ni˝ 2003 roku. 

W 2004 roku Bank utrzyma∏ pozycj´ lidera na rynku

kart bankowych dla klientów detalicznych, osiàgajàc

udzia∏ rynkowy na poziomie oko∏o 34% (taki sam, jak

w 2003 roku). Liczba wydanych kart przekroczy∏a

5,39 mln sztuk, w tym by∏o 356 tys. kart Inteligo

oraz 136 tys. kart debetowych i 13 tys. kart kredyto-

wych dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw. W sto-

sunku do 2003 roku liczba kart ogó∏em wzros∏a o 13%.

W zakresie dynamiki wydawania kart kredytowych

Bank uplasowa∏ si´ na pierwszym miejscu w Polsce.

W 2004 roku Bank rozszerzy∏ swojà ofert´ kartowà,

wydajàc karty kredytowe dla studentów – PKO Visa

Electron STUDENT (pierwsza na polskim rynku

przezroczysta karta) – oraz kart´ kredytowà dla ma∏ych

i Êrednich przedsi´biorstw. Karta PKO Euro Biznes

jest pierwszà na polskim rynku kartà kredytowà dla

tego segmentu klientów. Wydane zosta∏y równie˝

karty PKO Ekspres z nowà wizualizacjà – AURUM

i PLATINIUM dla klientów bankowoÊci prywatnej. 

included sole traders and the Wspólny Cel [Joint

Objective] package for non-profit organisations.

In 2004, in cooperation with the Agency for

Restructuring and Modernisation of Agriculture

(ARMR), the Bank continued to grant preferential

loans with subsidies to interest. As at the end of

2004, the Bank handled 267,800 PARTNER current

accounts; hence, up by 3.7% as compared with

2003.

In 2004, we consolidated our leading position on the

market of bank cards for retail customers and reached

a market share of ca. 34% (the same as in 2003). The

number of cards exceeded 5.39m units, including

356,000 Inteligo cards, 136,000 debit cards and

13,000 credit cards issued to SMEs. The total number

of cards increased by 13% in relation to the year

2003. The Bank ranked first in Poland as regards the

growth of credit card issuance.

Throughout the year we extended our card offerings

by credit cards for students, i.e. the PKO Visa Electron

STUDENT card (first transparent card on the Polish

market), and credit cards for SMEs. The PKO Euro

Biznes card is Poland’s first credit card for this seg-

ment. Furthermore, we issued PKO Ekspres cards

with new visualisation, i.e. AURUM and PLATINIUM,

for private banking customers. 
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Liczba operacji dokonanych przy u˝yciu kart klientów

detalicznych wynios∏a blisko 218 mln (wzrost o 21%),

z kolei ich wartoÊç osiàgn´∏a prawie 44 mld z∏ (wzrost

o 22%). Ârednia liczba operacji zrealizowanych

w 2004 roku na jednà kart´ wzros∏a z 40 do 43. Udzia∏

operacji bezgotówkowych wzrós∏ o 3 pp. z 20 do 23%

ogólnej liczby operacji, a dynamika wzrostu ich warto-

Êci by∏a wi´ksza ni˝ transakcji gotówkowych i wynio-

s∏a 34%. 

W 2004 roku w ramach umowy z Ministrem Skarbu

Paƒstwa kontynuowano wyp∏at´ rekompensat dla pra-

cowników sfery bud˝etowej, którym w II pó∏roczu

1991 roku i w I pó∏roczu 1992 roku nie zwaloryzowano

wynagrodzeƒ oraz dla emerytów i rencistów, którzy

w 1991 roku utracili wzrosty i dodatki do emerytur

i rent nale˝ne z tytu∏u pracy w szczególnych warun-

kach lub szczególnym charakterze. Kontynuowano

równie˝ wyp∏at´ Êwiadczeƒ dla ofiar pracy przymu-

sowej w III Rzeszy, powierzonà Bankowi przez

Fundacj´ „Polsko-Niemieckie Pojednanie”. 

The number of card transactions carried out by retail

customers reached nearly 218m (a 21% increase) and

their value totalled almost PLN 44bn (a 22% increase).

The average number of transactions per card

increased from 40 to 43 in 2004. The share of non-

cash transactions in total transactions grew by 3 p.p.,

i.e. from 20% to 23%. The value of non-cash transac-

tions increased at a faster pace than cash transactions

and amounted to 34%.

In 2004, at the request of the Ministry of the Treasury,

the Bank continued to pay out compensations to pub-

lic sector employees whose pay was not subject to

indexation in the 2nd half of 1991 and the 1st half of

1992, and to old-age and disability pensioners who in

1991 lost pension rises and supplements due for work

in special conditions or work of a specific nature. We

also continued to pay out benefits to victims of forced

labour in the Third Reich, a task which was commis-

sioned to the Bank by the Polsko-Niemieckie

Pojednanie Foundation.

Struktura kart
 PKO BP w 2004 roku

(w %)

PKO BP Card
Structure in 2004

(in %)

karty obcià˝eniowe 3%
charge cards

karty kredytowe 6%
credit cards

karty debetowe  91%
debit cards
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G∏ównym celem aktywnoÊci PKO BP w obszarze

finansowania nieruchomoÊci by∏o utrzymanie dominu-

jàcej pozycji rynkowej.

Finansowanie nieruchomoÊci w PKO BP jest realizo-

wane w dwóch portfelach. Pierwszy – to kredyty tzw.

nowego portfela, udzielane na zasadach komercyj-

nych, drugi – to tzw. stary portfel wierzytelnoÊci z ty-

tu∏u kredytów wspomaganych przez bud˝et paƒstwa,

udzielanych przez Bank spó∏dzielniom mieszkaniowym

i osobom fizycznym do 31 marca 1996 roku. 

Zad∏u˝enie ogó∏em z tytu∏u kredytów mieszkaniowych

starego portfela, obj´tych pomocà bud˝etu paƒstwa,

wynios∏o na koniec 2004 roku (razem ze skapitali-

zowanymi odsetkami) oko∏o 3,1 mld z∏, co oznacza, ˝e

w ciàgu roku nastàpi∏ spadek zad∏u˝enia o 323 mln z∏,

tj. o 9,5%.

Zasadniczym celem dzia∏aƒ Banku zwiàzanych z posia-

daniem w portfelu kredytowym kredytów obj´tych

pomocà bud˝etu paƒstwa by∏o utrzymanie bardzo

wysokiej ich sp∏acalnoÊci. Wynios∏a ona oko∏o 99%. 

Z kolei zad∏u˝enie z tytu∏u kredytów nowego portfela

wynios∏o na koniec 2004 roku 13,3 mld z∏. W ciàgu

roku zwi´kszy∏o si´ o 2 mld z∏.

Dominujàce znaczenie w tym portfelu odgrywa∏ kredyt

W¸ASNY KÑT. Zad∏u˝enie z jego tytu∏u wynios∏o na

koniec grudnia 2004 roku 10,8 mld z∏, stanowiàc oko∏o

81,1% wartoÊci nowego portfela mieszkaniowego. 

W ciàgu ca∏ego roku sprzeda˝ kredytów i po˝yczek no-

wego portfela osiàgn´∏a rekordowy poziom i wynios∏a

5,3 mld z∏, co oznacza, ˝e by∏a wy˝sza od sprzeda˝y

w 2003 roku o 20,5%.

W strukturze sprzeda˝y w 2004 roku dominowa∏a

sprzeda˝ kredytów W¸ASNY KÑT, stanowiàc 83%

In respect of property finance, the Bank’s primary

objective was to uphold its leading market position.

Our property finance business is divided into two port-

folios. The first one is the so-called new portfolio of

loans granted on commercial terms and conditions

while the second one is the so-called old debt portfo-

lio related to loans subsidised by the state govern-

ment and granted by the Bank to housing coopera-

tives and physical entities prior to 31 March 1996.

The total debt under the old portfolio housing loans

covered by the state assistance amounted to ca. PLN

3.1bn as at the end of 2004 (incl. capitalised interest),

which means that throughout the year the debt was

reduced by PLN 323m, i.e. by 9.5%.

Our main objective connected with the state-sub-

sidised loans in our loan portfolio was to maintain

their repayment at a very high level. It stood at ca.

99%.

As at the end of 2004, the debt under the new port-

folio loans totalled PLN 13.3bn; hence, it increased by

PLN 2bn over the year.

The major component of this portfolio was W¸ASNY

KÑT loans. The related debt amounted to PLN 10.8bn

as at the end of December 2004, i.e. it constituted ca.

81.1% of the new housing portfolio.

Throughout the year, the sale of new portfolio credits

and loans reached a record level, totalling PLN 5.3bn.

It means that it was 20.5% higher than sales in 2003.

In 2004, the sales structure was dominated by

W¸ASNY KÑT loans, which constituted 83% of total

sales. 

Finansowanie rynku 
nieruchomości

Hausing Loans
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sprzeda˝y ogó∏em. W ostatnich miesiàcach 2004 roku

coraz wi´kszà rol´ zaczyna∏y odgrywaç zabezpieczone

hipotecznie kredyty przeznaczone na cele niezwiàzane

bezpoÊrednio z realizacjà planów mieszkaniowych –

kredyt konsolidacyjny, pozwalajàcy na sp∏at´ innych

zobowiàzaƒ klienta, np. kredytu w rachunku bie˝àcym,

kredytu konsumpcyjnego itp. oraz po˝yczka hipotecz-

na na sfinansowanie dowolnego celu, zabezpieczona

hipotekà na nieruchomoÊci. 

W 2004 roku zauwa˝alnie wzrós∏ udzia∏ nowych kredy-

tów i po˝yczek nowego portfela, udzielanych w walu-

tach wymienialnych (g∏ównie we frankach szwajcar-

skich) – z poziomu 17,5% w 2003 roku do 39,1%

w 2004 roku. 

Lepszemu dostosowaniu oferty do potrzeb klientów

przyczyni∏o si´ wydzielenie w strukturze kredytu

W¸ASNY KÑT, w zale˝noÊci od celów kredytowania,

kredytów: W¸ASNY KÑT Hipoteczny, W¸ASNY KÑT

Biznes i W¸ASNY KÑT Lokatorski.

Wprowadzono tak˝e zmiany dotyczàce warunków

udzielania kredytów. Polega∏y one g∏ównie na wyd∏u-

The last months of 2004 revealed the growing signifi-

cance of mortgage-secured loans for purposes not

directly connected with housing plans, i.e. a consoli-

dation loan to repay other liabilities of the customer,

such as an overdraft facility, consumer loans, etc. and

mortgage loans for any purpose and secured with a

property mortgage.

The year 2004 witnessed a noticeable increase in the

share of new portfolio credits and loans granted in

convertible currencies (mainly in Swiss franks) from

17.5% in 2003 to 39.1% in 2004. It was possible to

adjust the product offering to customers’ needs

thanks to the division of the W¸ASNY KÑT loan,

depending on crediting purposes, into: W¸ASNY KÑT

Mortgage loans, W¸ASNY KÑT Business loans and

W¸ASNY KÑT Residential loans.

Some changes were also made in loan terms and con-

ditions. They consisted mainly in the extension of a

loan term to 30 years, introduction of an annuity

repayment schedule for housing loans and mortgage

loans in convertible currencies and the possibility to

Kredyty mieszkaniowe PKO BP
w latach 2002-2004

(w miliardach zł)

PKO BP housing loans
in 2002–2004

(PLN billion)

ogó∏em
total

16

12

8

4

0

nowy portfel
new portfolio

2003

3,67

2002 2004

3,39 3,06

8,26

11,34
13,31

11,93

14,73

16,38

stary portfel
old portfolio



˝eniu okresu kredytowania do 30 lat, wprowadzeniu

annuitetowej formu∏y sp∏aty dla kredytów mieszkanio-

wych i po˝yczek hipotecznych udzielanych w walu-

tach wymienialnych oraz wprowadzeniu mo˝liwoÊci

skredytowania wi´kszoÊci op∏at i kosztów ponoszo-

nych w zwiàzku z transakcjà mieszkaniowà.

Klienci instytucjonalni rynku mieszkaniowego (tj. spó∏-

dzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i de-

weloperzy) obj´ci sà specjalnà, kompleksowà obs∏u-

gà, obejmujàcà pe∏ny pakiet us∏ug oferowany tej

grupie klientów oraz cz∏onkom zarzàdów, a tak˝e np.

cz∏onkom spó∏dzielni mieszkaniowych czy wspólnot

mieszkaniowych. 

W ramach kredytu NOWY DOM oferowanego klien-

tom instytucjonalnym, w zale˝noÊci od celu kredyto-

wania, wydzielono kredyty: NOWY DOM Sprzeda˝,

NOWY DOM Wynajem, NOWY DOM Zakup oraz

NOWY DOM Remont. W rezultacie o 27,4% wzros∏y

Êrodki zdeponowane na rachunkach klientów instytu-

cjonalnych rynku mieszkaniowego, a szeÊciokrotnie

zwi´kszy∏a si´ liczba zawartych umów dotyczàcych

Systemu Wirtualnych Rachunków Kontrahenckich.

Tradycyjnà formà oszcz´dzania na w∏asne mieszkanie,

istniejàcà w ofercie PKO BP od ponad 50 lat, sà ksià-

˝eczki mieszkaniowe. Na koniec 2004 roku PKO BP

prowadzi∏ obs∏ug´ oko∏o 2,1 mln rachunków ksià˝e-

czek mieszkaniowych, na których zgromadzone by∏y

oszcz´dnoÊci w wysokoÊci  5,1 mld z∏. 

Oko∏o 45% stanowi∏y ksià˝eczki wystawione do 23

paêdziernika 1990 roku, obj´te premià gwarancyjnà

bud˝etu paƒstwa, zapewniajàcà realnà wartoÊç wk∏a-

du. Pozosta∏a cz´Êç to ksià˝eczki bez prawa do premii

gwarancyjnej. W 2004 roku za∏o˝ono ich 131 tys., co

∏àcznie z uaktywnieniem ksià˝eczek mieszkaniowych

z prawem do premii wyrazi∏o si´ we wzroÊcie depozy-

tów o ponad 1 mld z∏. 

credit most of the fees and costs related to housing

transactions.

Institutional customers of the housing market (i.e.

housing cooperatives, housing communities and

developers) are covered by the special full-service

offering which includes a complete package of ser-

vices for this group of customers, board members, as

well as members of housing cooperatives or commu-

nities. 

The NOWY DOM loan offerings addressed to institu-

tional customers were divided into four loan types

depending on the crediting purpose: NOWY DOM

Sale, NOWY DOM Lease, NOWY DOM Purchase and

NOWY DOM Repair. As a result, funds deposited on

accounts held by housing market institutional cus-

tomers increased by 27.4% and the number of agree-

ments for the Business Partner Virtual Account

System (SWRK) grew six times.

The traditional form of savings for purchasing one’s

own flat, which has been a part of PKO BP’s offering

for about 50 years, are housing plan passbooks. At the

end of 2004, Bank PKO BP managed nearly 2.1m

housing plan passbook accounts, with savings under

these passbooks amounting to over PLN 5.1bn.

About 45% of the passbooks were opened before 23

October 1990. Their holders are entitled to a guaran-

teed premium from the state budget and the recovery

of deposited funds. The remaining passbooks are not

entitled to a guaranteed premium. Throughout 2004,

131,000 new passbooks were opened and housing

plan passbooks entitling the holder to a state-funded

guaranteed premium were resumed. As a result, it

translated into a PLN 1bn growth in the deposits. 
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W 2004 roku PKO BP wyodr´bni∏o sieç oddzia∏ów kor-

poracyjnych, wyspecjalizowanà w obs∏udze przedsi´-

biorstw i samorzàdów terytorialnych. Dzi´ki temu zin-

dywidualizowano obs∏ug´ klientów korporacyjnych

przez ich imienne przypisanie do portfeli regionalnych

oddzia∏ów korporacyjnych, zamiejscowych zespo∏ów

doradców i doradców. 

Rozszerzaniu wspó∏pracy z aktualnymi klientami i po-

zyskiwaniu nowych s∏u˝y∏a oferowana przez Bank ob-

s∏uga transakcyjna oraz us∏ugi typu „cash manage-

ment”.

Stan depozytów klientów korporacyjnych, ∏àcznie

z ma∏ymi i Êrednimi przedsi´biorstwami, wyniós∏ na

koniec 2004 roku 12,1 mld z∏ i w stosunku do stanu

z poprzedniego roku zwi´kszy∏ si´ o 32,7%. Udzia∏

PKO BP w tym rynku wyniós∏ 8,6% i w stosunku do

poprzedniego roku wzrós∏ o 0,6 pp.

Wolumen kredytów udzielonych klientom korporacyj-

nym, ∏àcznie z ma∏ymi i Êrednimi przedsi´biorstwami,

wyniós∏ 15,2 mld z∏ i w porównaniu do 2003 roku

zmniejszy∏ si´ o 5,9%. Udzia∏ PKO BP w rynku kredy-

tów dla klientów korporacyjnych na koniec 2004 roku

wyniós∏ 9%.

W roku wejÊcia Polski do Unii Europejskiej PKO BP

przygotowa∏ specjalnà ofert´ dla beneficjentów pomo-

cy unijnej, jakà jest Program Europejski. Oferta, która

w sposób kompleksowy odpowiada potrzebom pro-

jektodawców, zwiàzanym zarówno z dost´pem do

êróde∏ finansowania, jak i us∏ug rozliczeniowych i do-

radczych, jest adresowana nie tylko do podmiotów

realizujàcych przedsi´wzi´cia i sk∏adajàcych wnioski

o dofinansowanie, ale tak˝e do wykonawców projek-

tów i dostawców us∏ug.

W 2004 roku zawarto 350 umów kredytowych na

przedsi´wzi´cia realizowane ze wspó∏finansowaniem

ze Êrodków funduszy pomocowych Unii Europejskiej

In 2004, the Bank established a network of corporate

branches specialising in corporate and local govern-

ment service. It enabled us to customise corporate

service by assigning each customer to the relevant

portfolio of regional corporate branches, off-site

teams of account managers and managers.

Thanks to the Bank’s transaction service and cash

management services, we extended our cooperation

with the existing customers and acquired prospective

customers.

At the end of 2004, corporate deposits, including

SMEs, amounted to PLN 12.1bn and grew by 32.7%

as compared with the previous year. Our market

share in this market was 8.6%, up by 0.6 p.p. over the

2003 figure.

The value of loans advanced to corporate customers,

including SMEs, was PLN 15.2bn and dropped by

5.9% in relation to the year 2003. The PKO BP share

in the corporate loan market was 9% as at the end of

2004.

In the year of Poland’s accession to the European

Union, PKO BP prepared the European Programme, a

special offer for EU aid beneficiaries. Our full-service

offer meets the initiators’ needs related to access to

financing sources, settlement and advisory services,

and is addressed not only to entities that implement

projects and submit funding applications, but also to

contractors and service providers.

Throughout 2004, the Bank entered into 350 loan

agreements related to EU-funded projects with a total

value of PLN 192.9m (it applies to both corporate cus-

tomers and SMEs).
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o wartoÊci 192,9 mln z∏ (dotyczy to zarówno klientów

korporacyjnych, jak i ma∏ych i Êrednich przedsi´-

biorstw).

Bank bra∏ równie˝ udzia∏ w finansowaniu dzia∏alnoÊci

inwestycyjnej oraz niedoborów bud˝etowych jedno-

stek samorzàdu terytorialnego, a tak˝e s∏u˝y∏ im

pomocà w pozyskiwaniu finansowania z funduszy

przedakcesyjnych Unii Europejskiej, jak równie˝

w przygotowaniu do efektywnego korzystania z fun-

duszy strukturalnych. 

Na koniec 2004 roku zaanga˝owanie PKO BP na rzecz

jednostek szczebla rzàdowego i samorzàdowego

spad∏o o blisko 0,42 mld z∏, tj. o 5,8% w stosunku do

poprzedniego roku. Kredyty udzielone jednostkom

szczebla samorzàdowego stanowi∏y 38,2% ogólnego

zaanga˝owania Banku w sektor bud˝etowy. Jedno-

czeÊnie depozyty jednostek bud˝etowych szczebla

rzàdowego i samorzàdowego wzros∏y o 2,3 mld z∏,

tj. o 77,7% w stosunku do 2003 roku.

Wspó∏praca PKO BP z krajowymi instytucjami finanso-

wymi przyczyni∏a si´ do zwi´kszenia aktywnoÊci na

rynku transakcji d∏u˝nymi papierami wartoÊciowymi.

W 2004 roku PKO BP wyraênie zwi´kszy∏ aktywnoÊç

zwiàzanà z wydawaniem kart bankowych dla klientów

korporacyjnych. W koƒcu grudnia 2004 roku obs∏ugi-

wanych by∏o prawie 49 tys. kart, czyli o 13% wi´cej

ni˝ rok wczeÊniej. W strukturze obs∏ugiwanych kart

najwi´kszy udzia∏ mia∏y karty debetowe PKO Visa

Business Electron – 80%. Natomiast karty obcià˝enio-

we PKO MC Business srebrne stanowi∏y 13%, a z∏ote

– 7% portfela.

JednoczeÊnie nastàpi∏ znaczny wzrost dokonywanych

przy ich u˝yciu transakcji. W 2004 roku kartami bizne-

sowymi PKO BP dokonano ∏àcznie oko∏o 2 mln trans-

akcji o ∏àcznej wartoÊci ponad 1,9 mld z∏. Stanowi∏o to

wzrost w stosunku do 2003 roku odpowiednio o 61%

i o 56%. 

The Bank took part in the financing of local govern-

ment units’ investment projects and budget deficits

and provided assistance in obtaining financing from

the pre-accession EU funds, as well as in the prepara-

tions for the effective use of the Structural Funds. 

As at the end of 2004, our exposure to state and local

public sector organisations fell by almost PLN 0.42bn,

i.e. by 5.8% as compared to the previous year. Loans

advanced to local public sector organisations accounted

for 38.2% of our total exposure to the public sector.

On the other hand, deposits made by state and local

budgetary units increased by PLN 2.3bn, up by 77.7%

over the 2003 figure.

The Bank’s cooperation with domestic financial insti-

tutions contributed to our growing activity in the mar-

ket of debt securities.

In 2004, PKO BP was considerably more actively

engaged in the issuance of bank cards for corporate

customers. At the end of December 2004, the Bank

handled almost 49,000 cards, i.e. up by 13% com-

pared with the previous year. PKO Visa Business

Electron debit cards had the largest share in the total

card portfolio, amounting to 80%. PKO MC Business

silver charge cards constituted 13% while golden

cards amounted to 7% of the portfolio.

A significant increase of transactions executed with

cards was also noted. In 2004 PKO BP business cards

were used in ca. 2m transactions, with a total value of

over PLN 1.9bn. This means a 61% and 56%

increase, respectively, compared with 2003.
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Polityka inwestycyjna PKO BP na rynku pieni´˝nym

by∏a dostosowywana do tendencji rynkowych.

W okresie wzrostu ryzyka stopy procentowej pole-

ga∏a ona na zajmowaniu pozycji w instrumentach

krótkoterminowych i stosowaniu na wi´kszà skal´

transakcji zabezpieczajàcych (wartoÊç otwartych po-

zycji netto w IRS wzros∏a na koniec wrzeÊnia do pra-

wie 12 mld z∏). W ostatnim kwartale 2004 roku

zwi´kszano natomiast wra˝liwoÊç na ryzyko stopy

procentowej, g∏ównie poprzez zakup instrumentów

o d∏u˝szym terminie zapadalnoÊci (pi´cio- i dziesi´-

cioletnie papiery wartoÊciowe). Zawierano równie˝

mniej transakcji zabezpieczajàcych.

W ciàgu ca∏ego roku dywersyfikowano portfel akty-

wów skarbowych poprzez zakup skarbowych

i nieskarbowych papierów wartoÊciowych nomi-

nowanych w walutach obcych.

W celu zapewnieniu d∏ugoterminowego finansowa-

nia w CHF zwi´kszono w ubieg∏ym roku poziom

zaanga˝owania strukturalnego w tej walucie o 0,6

mld CHF – do 1 mld CHF.

Rozwijajàc transakcje z klientami niebankowymi

w 2004 roku rozszerzono ofert´ w obszarze d∏u˝-

nych papierów wartoÊciowych i transakcji pochod-

nych, w rezultacie czego dynamika obrotów z klien-

tami niebankowymi wynios∏a 110%. Podj´to

równie˝ dzia∏ania umo˝liwiajàce sprzeda˝ instrumen-

tów strukturyzowanych z wbudowanymi opcjami

walutowymi.

Dzi´ki wdro˝eniu zmian restrukturyzacyjnych i tech-

nologicznych we wszystkich oddzia∏ach Banku

sfinalizowano implementacj´ systemu autodealingo-

wego, ∏àczàcego online sieç placówek z Departa-

mentem Skarbu.

PKO BP’s money market investment policy was

adjusted in accordance with market trends. When the

interest rate risk was growing, the Bank invested in

short-term instruments and applied hedging transac-

tions on a greater scale (the value of net open posi-

tions in IRSs increased to almost PLN 12bn as at the

end of September). In the last quarter of 2004, the

Bank increased its sensitivity to the interest rate risk,

mainly by purchasing instruments of a longer duration

(5- and 10-year securities). We also entered into fewer

hedging transactions.

Throughout 2004, our portfolio of treasury assets was

diversified by purchasing treasury and non-treasury

securities denominated in foreign currencies.

In order to ensure long-term financing in CHF, we

increased our structural exposure in this currency by

CHF 0.6bn, i.e. to CHF 1bn, in the last year.

With a view to develop transactions with non-bank

customers in 2004, we extended our offerings of debt

securities and derivative transactions, which resulted

in the 110% dynamics of turnovers with non-bank

customers. Furthermore, the Bank took efforts to

enable the sale of structured instruments with built-in

currency options.

Thanks to the restructuring and technological

changes, it was possible to install the autodealing sys-

tem in all the Bank branches to connect online our

branch network with the Department of Treasury.
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Bankowy Dom Maklerski PKO BP umocni∏ w 2004 ro-

ku swojà pozycj´ na rynku kapita∏owym. Sprzyja∏ temu

wyraêny wzrost koniunktury na rynku – g∏ówne indek-

sy gie∏dowe wzros∏y przeci´tnie o 26,3%, a roczne ob-

roty na GPW wzros∏y o 17% do poziomu 136 mld z∏.

BDM PKO BP osiàgnà∏ znaczàcy wzrost udzia∏ów na

rynku wtórnym wszystkich typów instrumentów.

Udzia∏ w obrotach na rynku akcji wyniós∏ 6,1%, co

oznacza wzrost w porównaniu do 2003 roku o 2,6 pp.

Udzia∏ w obrotach na rynku obligacji wyniós∏ 28,8%

(wzrost o 16,3 pp.). Udzia∏ w obrotach na rynku kon-

traktów terminowych wyniós∏ 5,1% (wzrost o 0,2 pp.),

a udzia∏ w obrotach na rynku opcji indeksowych wy-

niós∏ 6,0% (wzrost o 0,6 pp.).

Przyczyni∏o si´ to do osiàgni´cia w 2004 roku wyniku

finansowego brutto w wysokoÊci 57,0 mln z∏, czyli po-

nad dwukrotnie wy˝szego od wyniku finansowego

w 2003 roku.

Na koniec 2004 roku liczba rachunków (inwestycyj-

nych i rejestrowych ∏àcznie) prowadzonych przez

BDM PKO BP wynios∏a ponad 362 tys. W porównaniu

do stanu z koƒca grudnia 2003 roku liczba rachunków

zwi´kszy∏a si´ o oko∏o 112 tys. 

WartoÊç aktywów klientów na rachunkach inwestycyj-

nych i rejestrowych na koniec 2004 roku osiàgn´∏a po-

ziom 13,5 mld z∏, co oznacza wzrost o 167% w sto-

sunku do 2003 roku.

Na wzrost pozycji BDM PKO BP na rynku kapita∏owym

(poza wzrostem udzia∏ów w obrotach gie∏dy oraz

obs∏ugà emisji obligacji skarbowych) istotny wp∏yw

mia∏y:

● obs∏uga emisji na rynku pierwotnym i wprowadza-

nie spó∏ek do obrotu gie∏dowego;

● wzrost aktywnoÊci animatora rynku i animatora

emitenta oraz restrukturyzacja portfela animatora;

● wysoka pozycja na rynku pod wzgl´dem liczby

wydanych rekomendacji.

The BDM PKO BP brokerage house strengthened its

position on the capital market in 2004. It was facili-

tated by the upturn in the market: the chief stock

exchange indices grew by 26.3% on average and the

annual trading volume on the Stock Exchange

increased to PLN 136bn, up by 17%.

BDM PKO BP considerably increased its secondary

market shares for all types of instruments. Its share in

the equity market trading volume amounted to 6.1%,

which means a 2.6 p.p. increase compared with 2003.

The share in the bond market trading volume was

28.8% (a 16.3 p.p. increase). Our share in the financial

futures market was 5.1% (growth by 0.2 p.p) while

the share in the trading volume of index option market

amounted to 6.0% (a 0.6 p.p. increase).

As a result, BDM PKO BP generated the pre-tax prof-

it of PLN 57m in 2004, i.e. a twofold increase over the

2003 figure.

As at the end of 2004, the number of accounts (the

total of investment and register accounts) maintained

by BDM PKO BP amounted to over 362,000.

Compared with the end of December 2003, the num-

ber of accounts increased by about 112,000.

The value of BDM PKO BP customers’ assets held in

investment and register accounts reached PLN

13.5bn as at the end of 2004, up by 167% in relation

to the year 2003.

Our growing position in the capital market (excl. the

increase of shares in the stock exchange trading vol-

ume and the arrangement of treasury bond issue) was

materially affected by:

● issue arrangement in the primary market and the

floating of companies on the stock exchange;

● growing activity as a market maker and the

issuer’s market maker; restructuring of the mar-

ket maker’s portfolio;

● our top market position in respect of the number

of recommendations issued.
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W roku wstàpienia Polski do Unii Europejskiej

szczególnego znaczenia nabra∏y programy zwiàzane

z wykorzystaniem pomocy unijnej dla polskich przed-

si´biorców.

Na podstawie zawartej 21 lutego 2003 roku Umowy

Po˝yczki z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwo-

ju na finansowanie ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw

– klientów PKO BP – w formie kredytów inwestycyj-

nych i obrotowych Bank uczestniczy∏ w programie

Loan Window w ramach UE/EBRD SME Finance Faci-

lity. Do 31 grudnia 2004 roku podpisano 1 368 umów

kredytowych na ∏àcznà kwot´ 24,7 mln euro, z czego

uruchomiono 1 340 kredytów na ∏àcznà kwot´ 24,4

mln euro, zaÊ saldo kredytów czynnych (1 262 kredy-

ty) wynosi∏o 19,4 mln euro. Wspó∏praca z EBOR obej-

mowa∏a tak˝e dzia∏ania majàce na celu usprawnienie

procesu kredytowania ma∏ych i Êrednich przedsi´-

biorstw w PKO BP – w tym doradztwo.

Kolejna umowa z mi´dzynarodowà instytucjà finan-

sowà zosta∏a zawarta 29 kwietnia 2004 roku pomi´dzy

Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) jako kre-

dytodawcà a PKO BP jako kredytobiorcà. Jej przed-

miotem jest udzielenie przez EBI na rzecz PKO BP kre-

dytu w dowolnej walucie wymienialnej w wysokoÊci

równej 100 mln euro. Kredyt ma zostaç przeznaczony

na dalszà dzia∏alnoÊç kredytowà w zakresie finanso-

wania ma∏ych i Êrednich projektów inwestycyjnych

zwiàzanych z dziedzinà energii, ochronà zdrowia i Êro-

dowiska, rozwojem infrastruktury oraz przemys∏u. 

W ramach wspó∏pracy z bankami zagranicznymi 

PKO BP utrzymuje u korespondentów 29 rachunków

nostro w 12 walutach oraz prowadzi w swoich

ksi´gach 30 rachunków loro w trzech walutach na

rzecz banków zagranicznych.

Programmes involving EU support for Polish entrepre-

neurs gained special importance in the year of

Poland’s accession to the European Union.

Pursuant to the Loan Agreement of 21 February 2003

with the European Bank for Reconstruction and

Development to finance our SME customers through

investment and working-capital loans, the Bank partic-

ipated in the Loan Window Programme under the EU

UE/EBRD SME Finance Facility. Till 31 December

2004, the Bank entered into 1,368 loan agreements to

a total of EUR 24.7m, of which 1,340 loans were

advanced for a total of EUR 24.4m while the balance of

active loans (1,262 loans) amounted to EUR 19.4m. Our

cooperation with the EBRD also included actions aimed

at improving the SME crediting process in PKO BP,

including advisory services.

Another agreement with an international financial

institution was entered into on 29th April 2004 by and

between the European Investment Bank (EIB) as a

lender and PKO BP as a borrower. Under this agree-

ment EIB agreed to grant a loan to PKO BP in any

convertible currency at an amount equivalent to EUR

100m. The Bank will allocate the loan to provide the

financing of small and medium investment projects in

the field of energy, health care, environment, infra-

structure development and industry. 

In our cooperation with foreign banks, we maintain 29

nostro accounts at correspondent banks in 12 foreign

currencies and run 30 loro accounts in our books in

three currencies on behalf of foreign banks.
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Oceny ratingowe przyznane PKO BP wg stanu z 31.12.2004 r.

FITCH RATINGS
Ocena wsparcia

STANDARD AND POOR’S
D∏ugookresowa ocena 

zobowiàzaƒ w walucie krajowej

MOODY’S INVESTORS SERVICE LTD.
D∏ugookresowa ocena depozytów

Krótkookresowa ocena depozytów

Si∏a finansowa

CAPITAL INTELLIGENCE
D∏ugookresowa ocena zobowiàzaƒ 

w walucie zagranicznej 

Krótkookresowa ocena zobowiàzaƒ 

w walucie zagranicznej

Si∏a w skali krajowej

Ocena wsparcia 

Perspektywa utrzymania oceny

Skala ocen od najwy˝szej: 1, 2, 3, 4, 5 

Skala ocen od najwy˝szej: AAA, AA, A, BBB, BB,

B, CCC, CC, z mo˝liwoÊcià dodania znaku „+” lub

„–”; „pi” na koƒcu oceny oznacza ocen´ przyz-

nanà wy∏àcznie na bazie informacji o banku

podanych do wiadomoÊci publicznej (public infor-

mation)

Skala ocen od najwy˝szej: Aaa, Aa, A, Baa, Ba,

Caa, Ca, C, z mo˝liwoÊcià dodania numerycznych

modyfikatorów: 1, 2, 3 (ocena najwy˝sza – 1,

ocena najni˝sza – 3)

Skala ocen od najwy˝szej: Prime-1, Prime-2,

Prime-3, Not Prime

Skala ocen od najwy˝szej: A, B, C, D, E, 

z mo˝liwoÊcià dodania „+” lub „–”

Skala ocen od najwy˝szej: AAA, AA, A, BBB, BB,

B, C, D, z mo˝liwoÊcià dodania znaku „+” lub „–” 

Skala ocen od najwy˝szej: A1, A2, A3, B, C, D

Skala ocen od najwy˝szej: AAA, AA, A, BBB, BB,

B, C, D, z mo˝liwoÊcià dodania znaku „+” lub „–” 

Skala ocen od najwy˝szej: 1, 2, 3, 4, 5

2 

BBBpi

A2 z perspektywà 

stabilnà

Prime-1 

z perspektywà 

stabilnà

D + z perspektywà

pozytywnà

BBB + 

A2

BB +

1

Stabilna
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PKO BP’s ratings as at 31 December 2004

FITCH RATINGS
Support rating

STANDARD AND POOR’S
Long-term local-currency 

liabilities rating

MOODY’S INVESTORS SERVICE LTD.
Long-term deposit rating

Short-term deposit rating

Financial strength

CAPITAL INTELLIGENCE
Long-term foreign-currency

liabilities rating

Short-term foreign-currency

liabilities rating

Domestic strength

Support rating

Outlook

Rating scale (from the top down): 1, 2, 3, 4, 5 

Rating scale (from the top down): AAA, AA,

A, BBB, BB, B, CCC, CC, with the possibility 

to add a ”+” or ”–” sign; the final ”pi” marks 

a rating based exclusively on public information

Rating scale (from the top down): Aaa, Aa,

A, Baa, Ba, Caa, Ca, C, with the possibility 

to add numerical modifiers (from the top

down): 1, 2, 3 

Rating scale (from the top down): Prime-1, 

Prime-2, Prime-3, Not Prime

Rating scale (from the top down): A, B, C, D, E,

with the possibility to add a ”+” or ”–” sign

Rating scale (from the top down): AAA, AA, A,

BBB, BB, B, C, D, with the possibility to add 

a”+” or ”–” sign 

Rating scale (from the top down): A1, A2, A3,

B, C, D

Rating scale (from the top down): AAA, AA, A,

BBB, BB, B, C, D, with the possibility to add 

a ”+” or ”–” sign 

Rating scale (from the top down): 1, 2, 3, 4, 5

2 

BBBpi

A2 

Stable outlook

Prime-1 

Stable outlook

D + 

Positive outlook

BBB + 

A2

BB +

1

Stable



Oceny ratingowe dla PKO BP przyznajà obecnie czte-

ry agencje: Moody’s, Standard & Poor’s, Capital Intel-

ligence oraz Fitch Ratings. Sà to oceny przyznawane

nieodp∏atnie na podstawie dost´pnych publikowanych

informacji, w tym przede wszystkim raportów rocz-

nych oraz informacji o Banku udost´pnianych podczas

bezpoÊrednich kontaktów przedstawicieli agencji

z PKO BP.

W 2004 roku oceny ratingowe PKO BP zmieni∏y: 

● Moody’s – podnios∏a ocen´ si∏y finansowej 

16 kwietnia 2004 roku z D do D+;

● Standard & Poor’s – 25 sierpnia 2004 roku pod-

wy˝szy∏a ocen´ d∏ugookresowà z BBpi do BBBpi.

Wzrost ocen ratingowych Banku ograniczony jest pu-

∏apem ocen przyznawanych przez agencje polskiej

gospodarce, tzw. country ceiling.

W ramach oferowania klientom kart p∏atniczych PKO

BP wspó∏pracuje aktywnie z mi´dzynarodowymi orga-

nizacjami p∏atniczymi Visa i MasterCard. Wspó∏praca

ta dotyczy wielu obszarów, m.in. zwiàzanych z wy-

dawnictwem kart, ich autoryzacjà i rozliczaniem,

sprzeda˝à produktów, a tak˝e podejmowaniem dzia∏aƒ

zwiàzanych z zapewnieniem wi´kszego bezpieczeƒ-

stwa na rynku kart p∏atniczych. Ponadto Bank wspól-

nie z organizacjà Diners Club wydaje presti˝owe karty

dla najwy˝szego segmentu klientów.

PKO BP has been rated by four rating agencies:

Moody’s, Standard & Poor’s, Capital Intelligence and

Fitch Ratings. These ratings are granted free of charge

based on available published information, including

primarily annual reports and information obtained by

the agencies during direct contacts with the bank.

In 2004, the PKO BP ratings were adjusted by: 

● Moody’s that increased the rating of financial

strength from D do D+ on 16 April 2004;

● Standard & Poor’s that raised the long-term rating

from BBpi to BBBpi on 25 August 2004.

The increase in the Bank’s ratings is limited by

Poland’s country ceiling applied by rating agencies.

To support our offer of payment cards, we cooperate

with the international Visa and MasterCard organisa-

tions. The cooperation includes the issuance, authori-

sation and settlement of cards, sale of products, as

well as joint actions aimed to enhance the security of

card transactions. Moreover, in cooperation with the

Diners Club organisation, we issue prestigious cards

for top-segment customers.
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Uzupe∏nieniem oferty Banku jest szeroka gama us∏ug

finansowych oraz innych, Êwiadczonych przez pozo-

sta∏e podmioty Grupy Kapita∏owej PKO Banku Polskie-

go i jednostki wspó∏zale˝ne, b´dàce spó∏kami handlo-

wymi.

The Bank’s offer is supplemented with a wide range

of financial services and other services provided by

the remaining entities within the PKO Bank Polski

Capital Group and other related units that are com-

mercial companies. 
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Grupa Kapitałowa PKO BP
PKO Bank Polski Capital Group

Organisational Structure of the PKO BP GroupStruktura organizacyjna Grupy PKO BP

PKO Bank Polski

Wspó∏zale˝ne
Jointly controlled entities

Stowarzyszone
Associates

37,03% Kolej Gondolowa
Jaworzyna Krynicka
Sp. z o.o.

Zale˝ne
Subsidiaries

100,00% Bankowy Fundusz
Leasingowy S.A.

100,00% Centrum Elektronicznych
Us∏ug P∏atniczych
eService  S.A.

100,00% Centrum Finansowe
Pu∏awska Sp. z o.o.

100,00% Dom Maklerski BROKER S.A.

66,651% Kredyt Bank (Ukraina) S.A.

50,00% PKO/Credit Suisse Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A

35,40% Wawel Hotel Development
Sp. z o.o.

% – okreÊla procentowy udzia∏ Banku w g∏osach na Zgromadzeniu Wspólników lub Walnym Zgromadzeniu Spó∏ki
% – percentage of votes held by the Bank at the Annual General Meeting

100,00% Przedsi´biorstwo Informatyki 
Bankowej „Elbank”
(w likwidacji) (under liquidation)

65,00% International Trade Center
Sp. z o.o. (w likwidacji)
(under liquidation)

33,33% Poznaƒski Fundusz
Por´czeƒ Kredytowych
Sp. z o.o.

32,50% Hotel Jan III Sobieski
Sp. z o.o.

25,0001% Bank Pocztowy S.A.

23,52% EKOGIPS S.A.
(w upad∏oÊci)
(in bankruptcy)

22,31% Agencja Inwestycyjna
CORP S.A.

100,00% PKO Inwestycje Sp. z o.o.

100,00% Inteligo Financial Services S.A.

100,00% Powszechne Towarzystwo
Emerytalne BANKOWY S.A.

51,00% Fort Mokotów  Sp. z o.o.

51,00% Wilanów Investments  Sp. z o.o.

80,00% Sonet Hungary Kft
(w likwidacji) (under liquidation)

100,00% Finanse Agent Transferowy
Sp. z o.o.

100,00% PKO Towarzystwo Finansowe 
Sp. z o.o. (w likwidacji)
(under liquidation)





Presti˝ marki PKO Banku Polskiego jest zobowiàza-

niem do patronowania zarówno przedsi´wzi´ciom kul-

turalnym, edukacyjnym i sportowym w skali ogólno-

polskiej, jak i kampaniom spo∏ecznym oraz licznym

inicjatywom instytucji i spo∏ecznoÊci lokalnych. 

Dzia∏alnoÊç Banku w zakresie sponsoringu i darowizn

ukierunkowana by∏a na wspieranie kultury, sportu, ra-

towanie ˝ycia i zdrowia oraz szeroko poj´tà edukacj´.

Zrealizowano ponad 700 przedsi´wzi´ç sponsorskich

oraz udzielono ponad 900 darowizn.

W 2004 kontynuowano d∏ugofalowy program PKO

Bank Polski Kulturze Narodowej, w ramach którego

Bank objà∏ mecenatem m.in. muzea narodowe i filhar-

monie w ca∏ej Polsce, Teatr Narodowy, Bibliotek´

Narodowà, dofinansowa∏ dzia∏alnoÊç Fundacji Opera

i sponsorowa∏ Festiwal Muzyczny Polskiego Radia

„Pary˝anie”, Festiwal Piosenki Aktorskiej oraz Mi´-

dzynarodowy Festiwal Chopinowski w Dusznikach

Zdroju. Mi´dzy innymi dzi´ki darowiznom PKO BP

Biblioteka Narodowa mog∏a wykonaç prace konserwa-

torskie bezcennych autografów C. K. Norwida.

Bank uczestniczy∏ równie˝ w zakupie autografu 4 Etiu-

dy op. 10 Fryderyka Chopina, który by∏ wystawiony

w Domu Aukcyjnym Sotheby’s. Zakupione dzie∏o zo-

sta∏o przekazane w darze Muzeum Fryderyka Chopina

w Warszawie.

Given the prestige of PKO BP’s brand, we feel oblig-

ed to sponsor Poland-wide cultural and sports events,

educational projects, social campaigns and various ini-

tiatives of local institutions and communities.

The Bank’s sponsoring and donation activity was

focused on supporting culture and sports, saving life

and health, and broadly understood education. We

were involved in more than 700 sponsoring events

and granted over 900 donations.

Throughout the year the Bank continued its long-term

PKO Bank Polski for National Culture programme.

Under the programme we provided patronage for

national museums and philharmonics all over Poland,

the National Theatre, the National Library, among oth-

ers. We also sponsored the Opera Foundation, the

Parisians Polish Radio Music Festival, Actors’ Singing

Contest and International Chopin Festival in Duszniki

Zdrój. Thanks, among others, to our financial support,

the National Library was able to perform conservation

work on invaluable manuscripts by Cyprian Kamil

Norwid.

The Bank was also involved in the purchase of

Fryderyk Chopin’s manuscript of Etude No. 4 Op. 10

in the Sotheby action house. The manuscript was

presented as a gift to the Fryderyk Chopin Museum

in Warsaw.
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W 2004 roku PKO Bank Polski objà∏ mecenatem ob-

chody jubileuszu stulecia Akademii Sztuk Pi´knych

w Warszawie. Punktami kulminacyjnymi uroczystoÊci

by∏y trzy wielkie wystawy prezentujàce dorobek arty-

styczny studentów i profesorów ASP. 

W roku olimpijskim w ramach programu PKO Bank

Polski Reprezentacji Olimpijskiej kontynuowano

dzia∏ania zwiàzane ze sponsorowaniem polskiego

ruchu olimpijskiego w latach 2002-2006 i olimpijskiej

reprezentacji florecistek. Realizowany w ciàgu ca∏ego

roku Program Olimpijski PKO Banku Polskiego, obej-

mujàcy m.in. konkurs na plakat popularyzjàcy igrzyska,

olimpijski serwis internetowy, promocj´ limitowanej

serii kart kredytowych, sponsorowanie telewizyjnych

wiadomoÊci sportowych podczas Olimpiady, sponso-

rowanie plenerowych imprez „Olimpijskiego Lata

z Radiem” oraz konkursu sportowego w Programie

III Polskiego Radia, a na koniec sponsorowanie 70.

Plebiscytu na Najlepszego Sportowca Polski, zosta∏

uznany przez specjalistów za najbardziej konsekwent-

ny przyk∏ad wykorzystania sponsoringu do celów pro-

mocji marki i oferowanego produktu.

Trzeci kreatywny program sponsorski – PKO Bank

Polski Blisko Ciebie – umacnia wi´zi Banku ze spo-

∏ecznoÊciami lokalnymi i regionalnymi, Êrodowiskami

akademickimi i oÊwiatowymi.

Od lat Bank wspó∏pracuje z wy˝szymi uczelniami w or-

ganizacji konferencji i sympozjów, wa˝nych z nauko-

wego, gospodarczego i spo∏ecznego punktu widzenia.

W 2004 roku PKO BP ufundowa∏ stypendia dla m∏o-

dych naukowców w ramach IV edycji akcji „Zostaƒcie

z nami” prowadzonej przez tygodnik „Polityka“.

In 2004 PKO BP assumed the patronage of the

Centenary Celebrations in the Warsaw Academy of

Fine Arts. The climax of the celebrations consisted in

three large-scale exhibitions showing the artistic

achievements of the Academy’s students and profes-

sors.

During the Olympic year the Bank continued its

involvement in the sponsoring of the Polish

Olympians in 2002-2006 and the Polish women’s foil

varsity team, under the PKO Bank Polski for the

Polish Olympian Team programme. Implemented

throughout the year, the PKO BP Olympic Programme

included the Olympic poster contest, Olympic web

site, promotion of limited edition credit cards, spon-

soring of TV sports news during the Olympic Games,

sponsoring of the Olympic Year with the Radio out-

door events, the sports contest in the Polish Radio’s

Program III, and finally the sponsoring of 70th

Poland’s Best Athlete Poll. Our Programme was

recognised by experts as the most consistent exam-

ple of how to utilise sponsoring for the purposes of

brand and product promotion.

The third creative sponsoring programme called PKO

Bank Polski Close to You fosters the Bank’s relation-

ship with local and regional communities, as well as

academic and educational circles.

For years the Bank has cooperated with higher educa-

tion institutions in organising conferences and sym-

posia that are significant from a scientific, economic

or social point of view. In 2004, PKO BP endowed

scholarships for young scientists under the 4th edition

of Stay with Us Campaign organised by the Polityka

weekly.
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Pod koniec roku biblioteki stu szkó∏ w ma∏ych miejsco-

woÊciach zosta∏y obdarowane czterdziestotomowà

kolekcjà arcydzie∏ XX wieku.

Pomoc finansowà Banku otrzyma∏y szpitale, fundacje

oraz stowarzyszenia zajmujàce si´ ratowaniem ˝ycia

i zdrowia. Przeznaczono je na zakup ponad 40 urzà-

dzeƒ medycznych, jednej karetki i dwóch samocho-

dów do przewozu osób niepe∏nosprawnych oraz

leczenie i rehabilitacj´ dzieci i m∏odzie˝y.

Kolejny rok Bank wspiera∏ Fundacj´ Rozwoju Kardio-

chirurgii, realizujàcà program budowy Polskiego

Sztucznego Serca.

W ca∏ym kraju Bank otacza opiekà kilkadziesiàt rodzin-

nych domów dziecka, wspierajàc je finansowo, a tak-

˝e przekazujàc wychowankom pomoc rzeczowà:

odzie˝, przybory szkolne, zabawki lub finansujàc letni

i zimowy wypoczynek dzieci.

At the end of 2004, libraries in one hundred small-

town schools were given a 40-volume collection of

20th-century masterpieces.

We provided financial support to hospitals, founda-

tions and associations involved in health and life sav-

ing. It was used to purchase 40 medical devices, one

ambulance and two handicap transport vehicles, as

well as the treatment and rehabilitation of children and

youth.

The Bank supported the Cardiac Surgery Develop-

ment Foundation (FRK) for another year by its involve-

ment in the project to build a Polish Artificial Heart.

We provide support to a few dozen family-type chil-

dren’s homes all over Poland, both in terms of finan-

cial and non-financial aid, including clothes, school

equipment, toys, as well as summer and winter holi-

days for children.
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W 2004 roku PKO BP przyznano liczne nagrody i wy-

ró˝nienia, z których najwa˝niejsze to:

● Nagroda Gospodarcza Prezydenta Rzeczpo-

spolitej Polskiej w kategorii „Instytucja finanso-

wa” za wyniki finansowe uzyskane w 2003 roku,

plasujàce Bank na pozycji lidera w polskim syste-

mie bankowym, a tak˝e w uznaniu dla dzia∏alnoÊci

sponsorskiej i charytatywnej oraz dzi´ki pozytyw-

nym opiniom Paƒstwowej Inspekcji Pracy;

● Bankowy Dom Maklerski PKO BP otrzyma∏ dwie

nagrody Prezesa Zarzàdu Gie∏dy Papierów

WartoÊciowych za wprowadzenie na gie∏d´

w 2004 roku najwi´kszej liczby nowych spó∏ek

oraz za najwi´kszà aktywnoÊç w roli animatora na

rynku ma∏ych spó∏ek;

● BANK PRZYJAZNY dla PRZEDSI¢BIORCÓW –

god∏o promocyjne w kategorii banków komercyj-

nych za konsekwentny rozwój metodologii budo-

wania oferty dla ma∏ego i Êredniego biznesu;

● ALICJA – nagroda miesi´cznika „Twój Styl” za

kart´ affinity Inteligo Visa Electron z Sercem;

● ROCK AWARD 2003 – dwie srebrne nagrody

przyznane przez MasterCard International za naj-

wi´ksze osiàgni´cia w rozwoju kart kredytowych

i w rozwoju nowych produktów kartowych;

● Pracodawca Roku 2003 – nagroda przyznana

przez AIESEC Polska;

● Bankowy Mened˝er roku 2003 – nagroda przy-

znana prezesowi Zarzàdu Banku w plebiscycie

„Gazety Bankowej”;

In 2004, PKO BP received numerous awards and dis-

tinctions. Some of the more important ones are listed

below.

● The Business Award by the President of the

Republic of Poland in the Financial Institution

category for the 2003 financial results which

enable the Bank to be the leader of the Polish

banking sector and as a recognition of its spon-

soring and charity work, thanks to positive opin-

ions issued by the State Labour Inspection (PIP);

● The BDM PKO BP brokerage house received two

awards from the President of the Stock

Exchange Management Board for the floating of

the largest number of new companies on the

Stock Exchange in 2004 and for the most active

role of a market maker for small enterprises.

● ENTREPRENEUR-FRIENDLY BANK: the promo-

tional emblem in the commercial bank category

for the consistent development of SME offer

methodology;

● ALICJA: the award given by the Twój Styl maga-

zine for the Inteligo Visa Electron z Sercem affini-

ty card;

● ROCK AWARD 2003: two silver awards granted

by MasterCard International for the unparalleled

achievements in the development of credit cards

and new card products;

● Employer of the Year 2003: the award bestowed

by AIESEC Polska;

● Bank Manager of the Year 2003: the award won

by the President of PKO BP Management Board

in the Gazeta Bankowa contest;
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● MEDAL EUROPEJSKI – tytu∏ przyznany przez

BCC dla us∏ugi „Organizacja emisji obligacji komu-

nalnych”;

● wyró˝nienie dla Programu Eurpejskiego w kate-

gorii „najlepszy produkt finansowy roku”

w konkursie Portfel 2004 dwutygodnika

„BusinessWeek“;

● EUROPRODUKT – tytu∏ przyznany w kategorii

„us∏uga” dla kredytu wielowalutowego i w kate-

gorii „produkt” dla karty Inteligo Visa Electron

z Sercem, Superkredytu, B∏´kitnej karty kredyto-

wej, partnerskiej karty kredytowej PKO VITAY

i zestawu dla organizacji non profit „Wspólny

Cel”;

● Diament do Z∏otej Statuetki Lidera Polskiego

Biznesu, przyznany przez BCC za utrzymanie

wysokiej pozycji rynkowej w kolejnym roku

dzia∏alnoÊci. PKO Bank Polski otrzyma∏ Diament

po raz drugi;

● I miejsce w rankingu „Gazety Bankowej“ „Naj-

lepsze Banki 2004” w grupie du˝ych banków –

jury doceni∏o bardzo dobre wyniki finansowe

Banku w ostatnich latach, plasujàce PKO BP na

pozycji niekwestionowanego lidera w sektorze

bankowym;

● STUDENCKI BANK ROKU – po raz kolejny Bank

zwyci´˝y∏ w kategorii „studencki bank” w plebi-

scycie na najlepsze produkty dla studentów, orga-

nizowanym przez platform´ mediowà POINT

GROUP;

● wyró˝nienia w IV Olimpiadzie Us∏ug Banko-

wych, organizowanej przez Instytut Badania Opi-

nii i Rynku PENTOR (fina∏ podczas X Polskiego

Forum Kapita∏owo-Finansowego TWOJE PIENIÑ-

DZE). Bank otrzyma∏ trzecie miejsce za SUPER-

KONTO oraz drugie miejsce za konto Inteligo;

● EUROPEAN MEDAL: awarded by the Business

Centre Club for the Organisation of Municipal

Bond Issue service;

● Award for the European Programme in the Best

Financial Product of the Year category of the 2004

Wallet contest organised by the BusinessWeek

biweekly;

● EUROPRODUCT: the title awarded in the Service

category for a multi-currency loan and in the

Product category for the Inteligo Visa Electron z

Sercem Card, Superkredit, B∏´kitna credit card,

PKO VITAY partner credit card and the Joint

Objective package for non-profit organisations;

● Diamond to the Golden Statuette of the Polish

Business Leader, granted by the Business

Centre Club for the maintenance of top market

position in the next business year. PKO BP was

awarded the Diamond for the second time;

● 1st place in the Best Banks 2004 ranking by

Gazeta Bankowa, in the group of large banks; the

jury honoured the Bank’s excellent performance

in the last few years, thanks to which PKO BP is

the uncontested leader of the banking sector;

● STUDENT BANK OF THE YEAR: once again the

Bank won in the Best Student Bank category of

the Contest for the Best Student Products organ-

ized by the POINT GROUP media platform;

● Distinctions in the Fourth Contest of Banking

Services organized by the PENTOR Institute of

Opinion Polls and Market Research (the finals dur-

ing the 10th YOUR MONEY Polish Capital and

Finance Forum). The Bank won the third place for

its SUPERKONTO account and the second place

for its Inteligo account;
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● NAJLEPSZY BANK – tytu∏ przyznany w ankiecie

czytelniczej „Gazety Prawnej“ – „Najlepsi w 15-

-leciu 1989–2004”;

● Grand Prix za kart´ kredytowà PKO Visa Electron

STUDENT (pierwsza przezroczysta karta na pol-

skim rynku) oraz tytu∏ najlepszego bankowego

wydawcy kart na targach „Karta 2004”; 

● nagroda przewodniczàcego Rady Wydawców

Kart Bankowych za kart´ PKO Euro Biznes dla

ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw;

● MECENAS SPORTU – honorowy tytu∏ przyznany

przez redakcj´ „Przeglàdu Sportowego“ za dzia∏a-

nia Banku w obszarze sponsoringu sportowego.

● THE BEST BANK: the title awarded by Gazeta

Prawna readers in The Best in 15 Years 1989-

2004 poll;

● Grand Prix of the 2004 Karta Fair for the PKO

Visa Electron STUDENT credit card (Poland’s first

transparent card) and the title of The Best Bank

Card Issuer; 

● Award by the President of the Council of Bank

Card Issuers (RWKB) for the PKO Euro Biznes

card for SMEs;

● PATRON OF SPORT: the honorary title awarded

by the Przeglàd Sportowy editorial board for the

Bank’s sport sponsoring.
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Kasa, operacje z Bankiem Centralnym
D∏u˝ne papiery wartoÊciowe uprawnione do redyskontowania 
w Banku Centralnym 
Nale˝noÊci od sektora finansowego
1. W rachunku bie˝àcym

2. Terminowe

Nale˝noÊci od sektora niefinansowego
1. W rachunku bie˝àcym

2. Terminowe

Nale˝noÊci od sektora bud˝etowego
1. W rachunku bie˝àcym

2. Terminowe

Nale˝noÊci z tytu∏u zakupionych papierów wartoÊciowych 
z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu
D∏u˝ne papiery wartoÊciowe
Udzia∏y lub akcje w jednostkach zale˝nych 
Udzia∏y lub akcje w jednostkach wspó∏zale˝nych
Udzia∏y lub akcje w jednostkach stowarzyszonych
Udzia∏y lub akcje w innych jednostkach
Pozosta∏e papiery wartoÊciowe i inne aktywa finansowe
WartoÊci niematerialne i prawne, w tym:
– wartoÊç firmy

Rzeczowe aktywa trwa∏e
Inne aktywa
1. Przej´te aktywa –  do zbycia

2. Pozosta∏e

Rozliczenia mi´dzyokresowe 
1. Aktywa z tytu∏u odroczonego podatku dochodowego

2. Pozosta∏e rozliczenia mi´dzyokresowe

AKTYWA RAZEM

I.
II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.
VIII.
IX.
X.

XI.
XII.

XIII.

XIV.
XV.

XVI. 
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Bilans na dzień 31.12.2004 r. i 31.12.2003 r. (w tys. zł)

Aktywa 31.12.2004 31.12.2003 

3 490 505  

–  
13 775 659

1 735 212 

12 040 447 

34 358 833 
5 782 048 

28 576 785 

6 852 229 
19 811 

6 832 418 

–  
24 139 519 

479 535 
43 040 

135 595 
464 489 

1 365 456 
384 045

–  
1 939 016 

473 551
–  

473 551 

30 320
–  

30 320 

87 931 792 

3 807 487 

–
8 554 860

911 407 

7 643 453 

31 035 282 
5 562 220 

25 473 062 

7 243 182 
24 413 

7 218 769 

283 713 
29 587 425 

301 379 
44 119 

214 
386 712 
261 453 
263 323 

–

2 063 015 
566 571 

–

566 571 

29 604 
–

29 604 

84 428 339 



I.
II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.
VIII.
IX.

X.

XI.
XII.

XIII.
XIV.
XV.

XVI.
XVII.

XVIII.
XIX. 
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Zobowiàzania wobec Banku Centralnego
Zobowiàzania wobec sektora finansowego
1. W rachunku bie˝àcym

2. Terminowe

Zobowiàzania wobec sektora niefinansowego
1. Rachunki oszcz´dnoÊciowe, w tym: 

a) bie˝àce

b) terminowe

2. Pozosta∏e, w tym:

a) bie˝àce

b) terminowe

Zobowiàzania wobec sektora bud˝etowego
1. Bie˝àce

2. Terminowe

Zobowiàzania z tytu∏u sprzedanych papierów wartoÊciowych 
z udzielonym przyrzeczeniem odkupu
Zobowiàzania z tytu∏u emisji d∏u˝nych papierów wartoÊciowych
1. Krótkoterminowe

2. D∏ugoterminowe

Inne zobowiàzania z tytu∏u instrumentów finansowych
Fundusze specjalne i inne zobowiàzania
Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrze˝one
1. Rozliczenia mi´dzyokresowe kosztów

2. Ujemna wartoÊç firmy

3. Pozosta∏e przychody przysz∏ych okresów oraz zastrze˝one

Rezerwy
1. Rezerwa z tytu∏u odroczonego podatku dochodowego

2. Pozosta∏e rezerwy

a) krótkoterminowe

b) d∏ugoterminowe

Zobowiàzania podporzàdkowane
Kapita∏ zak∏adowy
Nale˝ne wp∏aty na kapita∏ zak∏adowy (wielkoÊç ujemna) 
Akcje w∏asne (wielkoÊç ujemna)
Kapita∏ zapasowy
Kapita∏ z aktualizacji wyceny 
Pozosta∏e kapita∏y rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubieg∏ych
Zysk (strata) netto 
PASYWA RAZEM

Wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci (w %)
WartoÊç ksi´gowa 
Liczba akcji
WartoÊç ksi´gowa na jednà akcj´ (w z∏)
Rozwodniona liczba akcji 
Rozwodniona wartoÊç ksi´gowa  na jednà akcj´ (w z∏)

Bilans na dzień 31.12.2004 r. i 31.12.2003 r. (w tys. zł)

Pasywa 31.12.2004 31.12.2003

144 
911 042 
367 782 

543 260 

67 096 094 
25 693 499 

2 118 110 

23 575 389 

41 402 595 

19 506 157 

21 896 438 

5 369 539 
2 501 028 

2 868 511 

– 
– 
– 

–

793 739 
1 012 943 
3 274 936 

151 406 

16 

3 123 514 

1 402 821 
530 302 

872 519 

26 809 

845 710 

–
1 000 000 

– 
– 

2 804 731 
378 288 

2 370 000 
6 450 

1 511 065 
87 931 792 

16,77
8 070 534

1 000 000 000 
8,07 

1 000 000 000 
8,07 

–
1 098 505 

37 738 

1 060 767 

68 374 173 
29 527 874 

2 528 782 

26 999 092 

38 846 299 

18 758 236 

20 088 063 

3 178 790 
1 772 258 

1 406 532 

–

–
–

–

226 407 
879 804 

2 968 367 
110 356 

18 

2 857 993 

1 303 158 
443 597 

859 561 

24 707 

834 854 

–
1 000 000 

–
–

1 783 827 
220 664 

2 160 000 
41 938 

1 192 706 
84 428 339 

16,51 
6 399 135

1 000 000 000 
6,40 

1 000 000 000 
6,40 



Zobowiàzania warunkowe udzielone i otrzymane
1. Zobowiàzania udzielone:

a) finansowe

b) gwarancyjne

2. Zobowiàzania otrzymane:

a) finansowe

b) gwarancyjne

Zobowiàzania zwiàzane z realizacjà operacji kupna/sprzeda˝y
Pozosta∏e (z tytu∏u)
– zobowiàzania nieodwo∏alne

– otrzymane zabezpieczenia

POZYCJE POZABILANSOWE RAZEM

I.

II.
III.
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Pozycje pozabilansowe na dzień 31.12.2004 r. i 31.12.2003 r. (w tys. zł)

Pozycje pozabilansowe 31.12.2004 31.12.2003 

12 292 273 
7 148 458 

6 290 493 

857 965 

5 143 815 

714 887 

4 428 928 

170 088 351 
12 368 143 
9 504 544 

2 863 599 

194 748 767 

19 206 832 
14 317 584 

13 926 208 

391 376 

4 889 248 

84 906 

4 804 342 

70 103 906 
3 077 641 

97 355 

2 980 286 

92 388 379



I.

II.

III.
IV.

V.

VI.
VII.

VIII.
IX.
X.

XI.
XII.

XIII.
XIV.

XV.

XVI. 

XVII.
XVIII.
XIX.

XX.
XXI.

XXII.
XXIII.

XXIV.
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Przychody z tytu∏u odsetek

Koszty odsetek

Wynik z tytu∏u odsetek (I–II)
Przychody z tytu∏u prowizji

Koszty prowizji

Wynik z tytu∏u prowizji (IV–V) 
Przychody z udzia∏ów lub akcji, pozosta∏ych papierów
wartoÊciowych i innych instrumentów finansowych, 
o zmiennej kwocie dochodu 
1. Od jednostek zale˝nych

2. Od jednostek wspó∏zale˝nych

3. Od jednostek stowarzyszonych

4. Od innych jednostek

Wynik operacji finansowych
Wynik z pozycji wymiany
Wynik dzia∏alnoÊci bankowej
Pozosta∏e przychody operacyjne
Pozosta∏e koszty operacyjne
Koszty dzia∏ania banku
Amortyzacja Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci 
niematerialnych i prawnych
Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartoÊci
1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe

2. Aktualizacja wartoÊci aktywów finansowych

Rozwiàzanie rezerw i aktualizacja wartoÊci
1. Rozwiàzanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe

2. Aktualizacja wartoÊci aktywów finansowych

Ró˝nica wartoÊci rezerw i aktualizacji (XV– XVI)
Wynik dzia∏alnoÊci operacyjnej 
Wynik operacji nadzwyczajnych
1. Zyski nadzwyczajne

2. Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto
Podatek dochodowy
1. Cz´Êç bie˝àca

2. Cz´Êç odroczona

Pozosta∏e obowiàzkowe zmniejszenia zysku (zwi´kszenia straty)
Udzia∏ w zyskach (stratach) netto jednostek 
podporzàdkowanych wycenianych metodà praw w∏asnoÊci
Zysk (strata) netto

Zysk (strata) netto (zanualizowany)
Ârednia wa˝ona liczba akcji zwyk∏ych 
Zysk (strata) na jednà akcj´ zwyk∏à (w z∏)
Ârednia wa˝ona rozwodniona liczba akcji zwyk∏ych
Rozwodniony zysk (strata) na jednà akcj´ zwyk∏à (w z∏)

Rachunek zysków i strat za okresy kończące się 31.12.2004 r. i 31.12.2003 r. (w tys. zł)

Rachunek zysków i strat 01.01 – 31.12.2004 01.01. – 31.12.2003 

5 244 964 

(1 654 658)

3 590 306 
1 865 208 

(284 153)

1 581 055 

3 396 
–

–

–

3 396 

(185 363)
434 934 

5 424 328 
242 812 

(145 004)
(3 173 840)

(471 396)
(1 023 983)
(1 022 973)

(1 010)

949 803 
949 155 

648 

(74 180)
1 802 720 

229 
902 

(673)

1 802 949 
(350 330)
(303 972)

(46 358)

–

58 446 
1 511 065 

1 511 065 
1 000 000 000 

1,51
1 000 000 000 

1,51

5 099 542 

(1 667 171)

3 432 371 
1 606 340 

(231 250)

1 375 090 

4 401 
–

–

–

4 401 

59 897 
532 164 

5 403 923 
238 076 

(135 687)
(3 098 482)

(468 448)
(1 372 427)
(1 369 971)

(2 456)

1 092 630 
1 088 882 

3 748 

(279 797)
1 659 585 

401 
739 

(338)

1 659 986 
(416 180)
(552 446)

136 266 

–

(51 100)
1 192 706 

1 192 706 
1 000 000 000 

1,19
1 000 000 000 

1,19



Kapita∏ w∏asny na poczàtek okresu (BO)
a) zmiany przyj´tych zasad (polityki) rachunkowoÊci

– w tym dotyczàce spó∏ek podporzàdkowanych

b) korekty b∏´dów podstawowych

Kapita∏ w∏asny na poczàtek okresu  (BO), po uzgodnieniu 
do danych porównywalnych
1. Kapita∏ zak∏adowy na poczàtek okresu

1.1. Zmiany kapita∏u zak∏adowego

a) zwi´kszenia (z tytu∏u)

– emisji akcji 

– dokapitalizowania w formie aportu niepieni´˝nego

b) zmniejszenia (z tytu∏u)

– umorzenia

1.2. Kapita∏ zak∏adowy na koniec okresu
2. Nale˝ne wp∏aty na kapita∏ zak∏adowy na poczàtek okresu

2.1. Zmiana nale˝nych wp∏at na kapita∏ zak∏adowy

a) zwi´kszenia (z tytu∏u)

b) zmniejszenia (z tytu∏u)

2.2. Nale˝ne wp∏aty na kapita∏ zak∏adowy na koniec okresu
3. Akcje w∏asne na poczàtek okresu
a) zwi´kszenia (z tytu∏u)

b) zmniejszenia (z tytu∏u)

3. 1. Akcje w∏asne na koniec okresu
4. Kapita∏ zapasowy na poczàtek okresu

4.1. Zmiany stanu kapita∏u zapasowego

a) zwi´kszenia (z tytu∏u)

– zasilenia kapita∏u zapasowego aportem

– zasilenia kapita∏u zapasowego funduszem na dzia∏alnoÊç maklerskà

– podzia∏ zysku z lat ubieg∏ych

– podzia∏u zysku 

– zbycia Êrodków trwa∏ych

b) zmniejszenia (z tytu∏u)

– pokrycia straty

4.2. Kapita∏ zapasowy na koniec okresu
5. Kapita∏ z aktualizacji wyceny na poczàtek okresu

5.1. Zmiany kapita∏u z aktualizacji wyceny

a) zwi´kszenia (z tytu∏u)

– skutków wyceny odnoszonej na kapita∏ z aktualizacji wyceny

b) zmniejszenia (z tytu∏u)

– skutki wyceny odnoszonej w kapita∏ z aktualizacji

– zbycia, likwidacji Êrodków trwa∏ych

5.2. Kapita∏ z aktualizacji wyceny  na koniec okresu
6. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na poczàtek okresu

6.1. Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego

a) zwi´kszenia (z tytu∏u)

– odpisu z zysku na fundusz ogólnego ryzyka bankowego

b) zmniejszenia (z tytu∏u)

– przeksi´gowania
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Zestawienie zmian w kapitale własnym za okresy kończące się 31.12.2004 r. i 31.12.2003 r. (w tys. zł)

Zestawienie zmian w kapitale w∏asnym 01.01 – 31.12.2004 01.01. – 31.12.2003 

6 392 685 
6 450 

1 724 

–

6 399 135 
1 000 000 

–

–

–

–

–

–

1 000 000 
–

–

–

–

–

–

–

–

–

1 783 827 
1 020 904 

1 020 904 

–

–

–

1 017 994 

2 910 

–

–

2 804 731 
220 664 
157 624 

160 534 

160 534 

(2 910)

(2 910)

378 288 
800 000 
200 000 

200 000 

200 000 

–

–

5 480 419 
41 938 

–

–

5 522 357 
1 000 000

–

–

–

–

–

–

1 000 000 
–

–

–

–

–

–

–

–

–

806 579 
977 248 

977 248 

–

–

136 701 

838 092 

2 455 

–

–

1 783 827 
539 047 

(318 383)

–

–

(318 383)

(315 928)

(2 455)

220 664 
597 000 
203 000 

203 000 

203 000 

–

–

I.

I.a.
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6.2.  Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu
7. Inne pozosta∏e kapita∏y rezerwowe na poczàtek okresu

7.1. Zmiany innych pozosta∏ych kapita∏ów rezerwowych

a) zwi´kszenia (z tytu∏u)

– odpisu z zysku 

– przeniesienia funduszu na dzia∏alnoÊç maklerskà z funduszu 

specjalnego

b) zmniejszenia (z tytu∏u)

– zasilenia kapita∏u zapasowego funduszem na dzia∏alnoÊç 

maklerskà

7.2.  Inne pozosta∏e kapita∏y rezerwowe na koniec okresu
8. Zysk (strata) z lat ubieg∏ych na poczàtek okresu

8.1. Zysk z lat ubieg∏ych na poczàtek okresu
a) zmiany przyj´tych zasad (polityki) rachunkowoÊci

– w tym dotyczàce spó∏ek podporzàdkowanych

b) korekty b∏´dów podstawowych

8.2. Zysk z lat ubieg∏ych na poczàtek okresu, po uzgodnieniu 
do danych porównywalnych

8.3. Zmiana zysku z lat ubieg∏ych
a) zwi´kszenia 

b) zmniejszenia (z tytu∏u)

– odpis z zysku na kapita∏ zapasowy

– odpis z zysku na kapita∏ rezerwowy

– odpis z zysku na fundusz ogólnego ryzyka

– przeniesienie zysku z lat ubieg∏ych na kapita∏ zapasowy

– odpis z zysku na Zak∏adowy Fundusz Âwiadczeƒ Socjalnych

– pozosta∏e

8.4. Zysk z lat ubieg∏ych na koniec okresu
8.5. Strata z lat ubieg∏ych na poczàtek okresu

a) zmiany przyj´tych zasad (polityki) rachunkowoÊci

b) korekty b∏´dów podstawowych

8.6. Strata z lat ubieg∏ych na poczàtek okresu, po uzgodnieniu 
do danych porównywalnych

8.7. Zmiana straty z lat ubieg∏ych
a) zwi´kszenia 

b) zmniejszenia 

8.8. Strata z lat ubieg∏ych na koniec okresu
8.9. Zysk (strata) z lat ubieg∏ych na koniec okresu

9. Wynik netto
a) zysk netto

b) strata netto

Kapita∏ w∏asny na koniec okresu (BZ )
Kapita∏ w∏asny po uwzgl´dnieniu proponowanego podzia∏u 
zysku (pokrycia straty)

Zestawienie zmian w kapitale własnym za okresy kończące się 31.12.2004 r. i 31.12.2003 r. (w tys. zł)

01.01 – 31.12.2004 01.01. – 31.12.2003 

1 000 000 
1 360 000 

10 000 

10 000 

10 000 

–

–

–

1 370 000 
1 228 194 
1 228 194 

6 450 

1 724 

–

1 234 644 
(1 228 194)

–

(1 228 194)

(1 017 994)

(10 000)

(200 000)

–

(200)

–

6 450 
–

–

– 

–

–

–

–

–

6 450 
1 511 065 
1 511 065 

–

8 070 534 

7 070 334 

800 000 
1 350 000 

10 000 

10 000 

10 000 

–

–

– 

1 360 000 
1 187 793 
1 187 793 

41 938 

–

–

1 229 731 
(1 187 793)

–

(1 187 793)

(838 092)

(10 000)

(203 000)

(136 701)

–

41 938 
–

–

–

–

–

–

–

–

41 938 
1 192 706 
1 192 706 

–

6 399 135 

6 398 935 

II.
III.



Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych z dzia∏alnoÊci operacyjnej  
– metoda poÊrednia
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem:

1. Udzia∏ w (zyskach) stratach netto jednostek 

podporzàdkowanych wycenianych metodà praw w∏asnoÊci

2. Amortyzacja 

3. (Zyski) straty z tytu∏u ró˝nic kursowych

4. Odsetki i udzia∏y w zyskach (dywidendy)

5. (Zysk) strata z dzia∏alnoÊci inwestycyjnej

6. Zmiany stanu rezerw

7. Zmiana stanu d∏u˝nych papierów wartoÊciowych

8. Zmiana stanu nale˝noÊci od sektora finansowego

9. Zmiana stanu nale˝noÊci od sektora niefinansowego i sektora 

bud˝etowego

10. Zmiana stanu nale˝noÊci z tytu∏u zakupionych papierów

wartoÊciowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

11. Zmiana stanu udzia∏ów lub akcji, pozosta∏ych papierów 

wartoÊciowych i innych aktywów finansowych

12. Zmiana stanu zobowiàzaƒ wobec sektora finansowego

13. Zmiana stanu zobowiàzaƒ wobec sektora niefinansowego 

i sektora bud˝etowego

14. Zmiana stanu zobowiàzaƒ z tytu∏u sprzedanych papierów 

wartoÊciowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu

15. Zmiana stanu zobowiàzaƒ z tytu∏u papierów wartoÊciowych

16. Zmiana stanu innych zobowiàzaƒ

17. Zmiana stanu rozliczeƒ mi´dzyokresowych

18. Zmiana stanu przychodów przysz∏ych okresów i zastrze˝onych

19. Inne korekty

III. Przep∏ywy pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci operacyjnej (I+/–II) 

Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych z dzia∏alnoÊci inwestycyjnej
I. Wp∏ywy

1. Zbycie udzia∏ów lub akcji w jednostkach zale˝nych

2. Zbycie udzia∏ów lub akcji w jednostkach wspó∏zale˝nych

3. Zbycie udzia∏ów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych 

4. Zbycie udzia∏ów lub akcji w innych jednostkach, pozosta∏ych 

papierów wartoÊciowych i innych aktywów finansowych 

5. Zbycie wartoÊci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 

aktywów trwa∏ych

6. Zbycie inwestycji w nieruchomoÊci oraz wartoÊci niematerialne 

i prawne

7. Inne wp∏ywy inwestycyjne
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Rachunek przepływów pieniężnych za okresy kończące się 31.12.2004 r. i 31.12.2003 r. (w tys. zł)

Rachunek przep∏ywów pieni´˝nych 01.01 – 31.12.2004 01.01. – 31.12.2003 

1 511 065 
(2 708 313)

(58 446)

471 396 

–

(455 008)

41 551 

(70 973)

3 294 738 

(4 395 291)

(2 804 012)

283 713 

(1 078 390)

(259 465)

912 670 

–

–

128 146 

40 332 

265 521 

975 205 

(1 197 248)

2 496 874 
–

–

200 

2 021 501 

20 165 

–

455 008

1 192 706 
(7 700 115)

(51 100)

468 448 

–

(447 237)

(19 610)

44 138 

(8 349 949)

2 822 959 

(5 446 544) 

262 248 

332 250 

(149 311)

1 410 403 

–

–

47 029 

4 634 

418 391 

850 936 

(6 507 409)

6 351 469 
–

–

–

5 884 622 

19 610 

–

447 237

A.

B.
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II. Wydatki 
1. Nabycie udzia∏ów lub akcji w jednostkach zale˝nych

2. Nabycie udzia∏ów lub akcji w jednostkach wspó∏zale˝nych

3. Nabycie udzia∏ów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych 

4. Nabycie udzia∏ów lub akcji w innych jednostkach, pozosta∏ych 

papierów wartoÊciowych i innych aktywów finansowych

5. Nabycie wartoÊci niematerialnych i prawnych oraz 

rzeczowych aktywów trwa∏ych

6. Inwestycje w nieruchomoÊci oraz wartoÊci niematerialne 

i prawne

7. Inne wydatki inwestycyjne

III. Przep∏ywy pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci inwestycyjnej (I–II)

Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych z dzia∏alnoÊci finansowej
I. Wp∏ywy

1. Zaciàgni´cie d∏ugoterminowych kredytów od innych banków

2. Zaciàgni´cie d∏ugoterminowych po˝yczek od innych ni˝ banki 

podmiotów sektora finansowego

3. Emisja d∏u˝nych papierów wartoÊciowych

4. Zwi´kszenie stanu zobowiàzaƒ podporzàdkowanych

5. Wp∏ywy netto z emisji akcji i dop∏at do kapita∏u

6. Inne wp∏ywy finansowe

II. Wydatki
1. Sp∏aty d∏ugoterminowych kredytów na rzecz innych banków

2. Sp∏aty d∏ugoterminowych po˝yczek na rzecz innych ni˝ banki 

podmiotów sektora finansowego

3. Wykup d∏u˝nych papierów wartoÊciowych

4. Z tytu∏u innych zobowiàzaƒ finansowych

5. P∏atnoÊci zobowiàzaƒ z tytu∏u umów leasingu finansowego

6. Zmniejszenie stanu zobowiàzaƒ podporzàdkowanych

7. Dywidendy i inne wyp∏aty na rzecz w∏aÊcicieli

8. Inne, ni˝ wyp∏aty na rzecz w∏aÊcicieli, wydatki z tytu∏u 

podzia∏u zysku

9. Nabycie akcji w∏asnych

10. Inne wydatki finansowe

III. Przep∏ywy pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci finansowej (I–II)

Przep∏ywy pieni´˝ne netto, razem (A.III+/–B.III+/–C.III)
Bilansowa zmiana stanu Êrodków pieni´˝nych, w tym:
– zmiana stanu Êrodków pieni´˝nych z tytu∏u ró˝nic kursowych

Ârodki pieni´˝ne na poczàtek okresu
Ârodki pieni´˝ne na koniec okresu (F+/– D), w tym:
– o ograniczonej mo˝liwoÊci dysponowania

Rachunek przepływów pieniężnych za okresy kończące się 31.12.2004 r. i 31.12.2003 r. (w tys. zł)

01.01 – 31.12.2004 01.01. – 31.12.2003 

(863 489)
(137 589)

–

(146 500)

(1 004) 

(578 396)

–

–

1 633 385 

72 144 
72 144 

–

–

–

–

–

(1 458)
(1 147)

(311)

70 686 

506 823 

506 823 

4 718 894 
5 225 717

(514 698)
(165 303)

–

(4 600)

(234)

(344 561)

–

–

5 836 771 

59 746 
9 434 

50 312 

–

–

–

–

(458 730)
–

(458 730)

–

–

–

–

–

–

–

–

(398 984)

(1 069 622)

(1 069 622)

5 788 516 
4 718 894

C.

D.
E.

F.
G.



W dniu 29 marca 2005 roku wydaliÊmy opini´ bez zastrze˝eƒ na temat sprawozdania finansowego za rok obrotowy

zakoƒczony dnia 31 grudnia 2004 roku, jak to zaprezentowano poni˝ej:

Dla Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszcz´dnoÊci Banku Polskiego Spó∏ki Akcyjnej

1. PrzeprowadziliÊmy badanie za∏àczonego sprawozdania finansowego za rok zakoƒczony dnia 31 grudnia 2004

roku (format SAB-R) Powszechnej Kasy Oszcz´dnoÊci Banku Polskiego Spó∏ki Akcyjnej („Bank”) z siedzibà 

w Warszawie, przy ulicy Pu∏awskiej 15, obejmujàcego:

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

• bilans sporzàdzony na dzieƒ 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum´

87.931.792 tysiàce z∏otych,

• wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci,

• zestawienie pozycji pozabilansowych, które na dzieƒ 31 grudnia 2004 roku wykazuje sum´ 194.748.767

tysi´cy z∏otych,

• rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku wykazujàcy

zysk netto w wysokoÊci 1.511.065 tysi´cy z∏otych,

• zestawienie zmian w kapitale w∏asnym za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku

wykazujàce zwi´kszenie stanu kapita∏u w∏asnego o kwot´ 1.671.399 tysi´cy z∏otych,

• rachunek przep∏ywów pieni´˝nych za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku

wykazujàcy zwi´kszenie stanu Êrodków pieni´˝nych netto o kwot´ 506.823 tysiàce z∏otych, oraz

• dodatkowe informacje i objaÊnienia.

Format za∏àczonego sprawozdania finansowego za rok zakoƒczony dnia 31 grudnia 2004 roku („za∏àczone spra-

wozdanie finansowe”) wynika z Rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 16 paêdziernika 2001 roku w sprawie

informacji bie˝àcych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÊciowych (Dz. U. nr 139,

poz. 1569, z póêniejszymi zmianami) („Rozporzàdzenie w sprawie informacji bie˝àcych i okresowych”). 

2. Za rzetelnoÊç, prawid∏owoÊç i jasnoÊç za∏àczonego sprawozdania finansowego, jak równie˝ za prawid∏owoÊç

ksiàg rachunkowych odpowiada Zarzàd Banku. Naszym zadaniem by∏o zbadanie za∏àczonego sprawozdania

finansowego i wyra˝enie, na podstawie badania, opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe jest, we wszystkich

istotnych aspektach, rzetelne, prawid∏owe i jasne oraz czy ksi´gi rachunkowe stanowiàce podstaw´ jego

sporzàdzenia sà prowadzone, we wszystkich istotnych aspektach, w sposób prawid∏owy.

3. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliÊmy stosownie do obowiàzujàcych w Polsce postanowieƒ:

• rozdzia∏u 7 ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 roku o rachunkowoÊci („ustawa o rachunkowoÊci”),

• norm wykonywania zawodu bieg∏ego rewidenta wydanych przez Krajowà Rad´ Bieg∏ych Rewidentów,

w taki sposób, aby uzyskaç racjonalnà pewnoÊç czy sprawozdanie to nie zawiera istotnych nieprawid∏owoÊci. 

W szczególnoÊci, badanie obejmowa∏o sprawdzenie - w du˝ej mierze metodà wyrywkowà – dokumentacji,

z której wynikajà kwoty i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowa∏o równie˝ ocen´

poprawnoÊci przyj´tych i stosowanych przez Zarzàd zasad rachunkowoÊci i znaczàcych szacunków dokonanych

przez Zarzàd, jak i ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego. Uwa˝amy, ˝e przeprowadzone przez nas

badanie dostarczy∏o nam wystarczajàcych podstaw do wyra˝enia opinii o sprawozdaniu finansowym trak-

towanym jako ca∏oÊç.
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4. Sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy zakoƒczony dnia 31 grudnia 2003 roku sporzàdzone w for-

macie zgodnym z ustawà o rachunkowoÊci by∏o przedmiotem naszego badania i z datà 14 kwietnia 2004 roku

wydaliÊmy opini´ bez zastrze˝eƒ o tym sprawozdaniu finansowym. Dane finansowe pochodzàce ze sprawozda-

nia finansowego za rok zakoƒczony dnia 31 grudnia 2003 roku przedstawione dla celów porównywalnych 

w za∏àczonym sprawozdaniu finansowym zosta∏y przekszta∏cone do formatu wynikajàcego z Rozporzàdzenia 

w sprawie informacji bie˝àcych i okresowych.

5. Naszym zdaniem, za∏àczone sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:

• przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego dzia∏alnoÊci gospo-

darczej za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, jak te˝ sytuacji majàtkowej 

i finansowej badanego Banku na dzieƒ 31 grudnia 2004 roku;

• sporzàdzone zosta∏o zgodnie z zasadami rachunkowoÊci okreÊlonymi w powo∏anej wy˝ej ustawie 

o rachunkowoÊci i wydanymi na jej podstawie przepisami, na podstawie prawid∏owo prowadzonych 

ksiàg rachunkowych;

• jest zgodne z powo∏anà wy˝ej ustawà o rachunkowoÊci i wydanymi na jej podstawie przepisami 

i postanowieniami statutu Banku wp∏ywajàcymi na jego treÊç.

6. ZapoznaliÊmy si´ ze sprawozdaniem Zarzàdu na temat dzia∏alnoÊci Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2004

roku do dnia 31 grudnia 2004 roku oraz zasad sporzàdzania rocznego sprawozdania finansowego 

(„sprawozdanie z dzia∏alnoÊci”) i uznaliÊmy, ˝e informacje pochodzàce z za∏àczonego sprawozdania 

finansowego sà z nim zgodne. Informacje zawarte w sprawozdaniu z dzia∏alnoÊci uwzgl´dniajà 

odpowiednie postanowienia rozporzàdzenia w sprawie informacji bie˝àcych i okresowych.”

Naszym zdaniem, informacje przedstawione w publikowanej, skróconej wersji sprawozdania finansowego na

stronach od 64 do 71 niniejszego raportu rocznego sà we wszystkich istotnych aspektach przedstawione

poprawnie w odniesieniu do wy˝ej wymienionego zbadanego sprawozdania finansowego, na którego podstawie

powsta∏y. Sprawozdanie finansowe, które by∏o przedmiotem naszego badania, zawiera noty, które nie zosta∏y 

w ca∏oÊci przedstawione w za∏àczonym skróconym sprawozdaniu finansowym. Uzyskanie pe∏nych i rzetelnych 

informacji na temat Banku na dzieƒ 31 grudnia 2004 roku oraz wyników prowadzonej przez Bank dzia∏alnoÊci za

okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku wymaga zapoznania si´ z pe∏nà wersjà sprawoz-

daƒ finansowych zawierajàcà wszystkie ujawnienia wymagane przez ustaw´ o rachunkowoÊci i przepisy wydane 

na jej podstawie. 

w imieniu

Ernst & Young Audit Sp. z o.o. 

ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

nr ewidencyjny 130

Dominik Januszewski Tomasz Bieske

Bieg∏y rewident Nr 9707/7255 Bieg∏y rewident Nr 9291/6975

Warszawa, dnia 6 maja 2005 roku
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Cash and balances with the Central Bank
Debt securities eligible for rediscounting in the Central Bank
Amounts due from the financial sector
1. Current

2. Term

Amounts due from the non-financial sector
1. Current

2. Term

Amounts due from the public sector
1. Current

2. Term

Reverse repo transactions
Debt securities
Investments in subsidiaries 
Investments in joint-ventures 
Investments in associates
Shares in other entities
Other securities and financial assets
Intangible assets, including:
– goodwill

Tangible fixed assets
Other assets
1. Assets acquired for sale

2. Other 

Prepayments and accrued income 
1. Deferred tax asset

2. Other prepayments and accrued income

TOTAL ASSETS

I.
II.

III.

IV.

V.

VI.
VII.

VIII.
IX.
X.

XI.
XII.

XIII.

XIV.
XV.

XVI. 
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Balance Sheet (PLN ’000)

Assets 31.12.2004 31.12.2003 

3 490 505  
–  

13 775 659
1 735 212 

12 040 447 

34 358 833 
5 782 048 

28 576 785 

6 852 229 
19 811 

6 832 418 

–  
24 139 519 

479 535 
43 040 

135 595 
464 489 

1 365 456 
384 045

–  
1 939 016 

473 551
–  

473 551 

30 320
–  

30 320 

87 931 792 

3 807 487 
–

8 554 860
911 407 

7 643 453 

31 035 282 
5 562 220 

25 473 062 

7 243 182 
24 413 

7 218 769 

283 713 
29 587 425 

301 379 
44 119 

214 
386 712 
261 453 
263 323 

–

2 063 015 
566 571 

–

566 571 

29 604 
–

29 604 

84 428 339 

Translation of the financial statements of Powszechna Kasa Oszcz´dnoÊci Bank Polski Spó∏ka Akcyjna for the year
ended 31 December 2004. 
The only binding version is the originally issued Polish version of the financial statements.



I.
II.

III.

IV.

V.
VI.

VII.
VIII.
IX.

X.

XI.
XII.

XIII.
XIV.
XV.

XVI.
XVII.

XVIII.
XIX. 
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Amounts due to the Central Bank
Amounts due to the financial sector
1. Current

2. Term

Amounts due to non-financial sector
1. Savings accounts, including:

a) current

b) term

2. Other, including:

a) current

b) term

Amounts due to the public sector
1. Current

2. Term

Repo transactions
Liabilities arising from securities issued
1. Short-term

2. Long-term

Other liabilities arising from financial instruments
Special funds and other liabilities
Accruals and deferred income
1. Accruals

2. Negative goodwill

3. Other deferred and suspended income

Provisions
1. Provision for deferred tax

2. Other provisions

a) short-term

b) long-term

Subordinated liabilities
Share capital
Unpaid share capital (negative value)
Own share capital (negative value) 
Reserve capital
Revaluation reserve
Other reserve capital
Retained earnings (loss) from previous years
Net profit (loss)  
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Capital adequacy ratio (in %)
Net book value
Number of shares
Net book value per share (in PLN)
Diluted number of shares
Diluted net book value per share (in PLN)

Balance Sheet (PLN ’000)

Liabilities and Equity 31.12.2004 31.12.2003

144 
911 042 
367 782 

543 260 

67 096 094 
25 693 499 

2 118 110 

23 575 389 

41 402 595 

19 506 157 

21 896 438 

5 369 539 
2 501 028 

2 868 511 

– 
– 
– 

–

793 739 
1 012 943 
3 274 936 

151 406 

16 

3 123 514 

1 402 821 
530 302 

872 519 

26 809 

845 710 

–
1 000 000 

– 
– 

2 804 731 
378 288 

2 370 000 
6 450 

1 511 065 
87 931 792 

16.77
8 070 534

1 000 000 000 
8.07 

1 000 000 000 
8.07 

–
1 098 505 

37 738 

1 060 767 

68 374 173 
29 527 874 

2 528 782 

26 999 092 

38 846 299 

18 758 236 

20 088 063 

3 178 790 
1 772 258 

1 406 532 

–

–
–

–

226 407 
879 804 

2 968 367 
110 356 

18 

2 857 993 

1 303 158 
443 597 

859 561 

24 707 

834 854 

–
1 000 000 

–
–

1 783 827 
220 664 

2 160 000 
41 938 

1 192 706 
84 428 339 

16.51 
6 399 135

1 000 000 000 
6.40 

1 000 000 000 
6.40 



Contingent liabilities granted and received
1. Liabilities granted:

a) financial

b) guarantees

2. Liabilities received:

a) financial

b) guarantees

Liabilities arising from purchase/sale transactions
Other, by title:
- irrevocable liabilities

- collaterals received

TOTAL OFF-BALANCE SHEET ITEMS

I.

II.
III.
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Off-Balance Sheet Items (PLN ’000)

Off-Balance Sheet Items 31.12.2004 31.12.2003 

12 292 273 
7 148 458 

6 290 493 

857 965 

5 143 815 

714 887 

4 428 928 

170 088 351 
12 368 143 
9 504 544 

2 863 599 

194 748 767 

19 206 832 
14 317 584 

13 926 208 

391 376 

4 889 248 

84 906 

4 804 342 

70 103 906 
3 077 641 

97 355 

2 980 286 

92 388 379



I.

II.

III.
IV.

V.

VI.
VII.

VIII.
IX.
X.

XI.
XII.

XIII.
XIV.

XV.

XVI. 

XVII.
XVIII.
XIX.

XX.
XXI.

XXII.
XXIII.

XXIV.
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Interest income
Interest expense
Net interest income (I-II) 
Fees and commission income
Fees and commission expense
Net Fees and commission income (IV-V) 
Income from shares and other variable income securities and 
financial instruments
1. From subsidiaries

2. From joint-ventures

3. From associates

4. From other companies

Result from financial operations
Foreign exchange result
Result from banking activities
Other operating income
Other operating expense
Overhead costs
Depreciation of tangible assets and amortization of intangible
assets
Provisions created and revaluation
1. Creation of specific provisions and provisions for general 

banking risk

2. Revaluation of financial assets

Provisions released and revaluation
1. Release of specific provisions and provisions for general 

banking risk

2. Revaluation of financial assets

Change in provisions value and revaluation (XV+ XVI)
Operating result
Net extraordinary gains (losses)
1. Extraordinary gains

2. Extraordinary losses

Gross profit (loss)
Taxation
1. Current part

2. Deferred part

Other obligatory charges against profit
Share in net profit (loss) of companies valued under the equity 
pick-up method
Net profit (loss)

Net profit (loss) annualized
Weighted average number of ordinary shares
Net profit (loss) per ordinary share (in PLN)
Weighted average predicted number of ordinary shares
Diluted profit (loss) per ordinary share (in PLN)

Profit and Loss Account (PLN ’000)

Profit and Loss Account 01.01 – 31.12.2004 01.01. – 31.12.2003 

5 244 964 

(1 654 658)

3 590 306 
1 865 208 

(284 153)

1 581 055 

3 396 
–

–

–

3 396 

(185 363)
434 934 

5 424 328 
242 812 

(145 004)
(3 173 840)

(471 396)

(1 023 983)

(1 022 973)

(1 010)

949 803 

949 155 

648 

(74 180)
1 802 720 

229 
902 

(673)

1 802 949 
(350 330)
(303 972)

(46 358)

–
58 446 

1 511 065 

1 511 065 
1 000 000 000 

1.51
1 000 000 000 

1.51

5 099 542 

(1 667 171)

3 432 371 
1 606 340 

(231 250)

1 375 090 

4 401 
–

–

–

4 401 

59 897 
532 164 

5 403 923 
238 076 

(135 687)
(3 098 482)

(468 448)

(1 372 427)

(1 369 971)

(2 456)

1 092 630 

1 088 882 

3 748 

(279 797)
1 659 585 

401 
739 

(338)

1 659 986 
(416 180)
(552 446)

136 266 

–
(51 100)

1 192 706 

1 192 706 
1 000 000 000 

1.19
1 000 000 000 

1.19



Shareholders’ equity at the beginning of the period
a) adjustments due to changes in accounting policies

– in which reffered to subsidiaries

b) adjustments due to fundamental errors

Adjusted shareholders’ equity at the beginning of the period
1. Share capital at the beginning of the period

1.1. Changes in share capital
a) increase (by title)

– issue of shares

– in-kind contribution

b) decrease (by title)

– write-offs

1.2. Share capital at the end of the period
2. Unpaid share capital at the beginning of the period

2.1. Changes in unpaid share capital

a) increase (by title)

b) decrease (by title)

2.2. Unpaid share capital at the end of the period
3. Own shares at the beginning of the period
a) increase (by title)

b) decrease (by title)

3.1. Own shares at the end of the period
4. Reserve capital at the beginning of the period

4.1. Changes in reserve capital
a) increase (by title)

– increase of reserve capital by in-kind contribution

– increase of reserve capital by fund for brokerage activity

– appropriation of retained profit from previous years

– appropriation of net profit

– sales of fixed assets

b) decrease (by title)

– covering of losses

4.2. Reserve capital at the end of the period
5. Revaluation reserve at the beginning of the period

5.1. Changes in revaluation reserve
a) increase (by title)

– revaluation charged to revaluation reserve

b) decrease (by title)

– revaluation charged to revaluation reserve

– sales, liquidation of fixed assets

5.2. Revaluation reserve at the end of the period
6. General banking risk fund at the beginning of the period

6.1. Changes in general banking risk fund
a) increase (by title)

– appropriation of net profit

b) decrease (by title)

– transfers
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Statement of Changes in Shareholders’ Equity (PLN ’000)

Statement of Changes in Shareholders’ Equity 01.01 – 31.12.2004 01.01. – 31.12.2003 

6 392 685 
6 450 

1 724 

–

6 399 135 
1 000 000 

–

–

–

–

–

–

1 000 000 
–

–

–

–

–

–

–

–

–

1 783 827 
1 020 904 
1 020 904 

–

–

–

1 017 994 

2 910 

–

–

2 804 731 
220 664 
157 624 
160 534 

160 534 

(2 910)

(2 910)

378 288 
800 000 
200 000
200 000 

200 000 

–

–

5 480 419 
41 938 

–

–

5 522 357 
1 000 000

–

–

–

–

–

–

1 000 000 
–

–

–

–

–

–

–

–

–

806 579 
977 248 
977 248 

–

–

136 701 

838 092 

2 455 

–

–

1 783 827 
539 047 

(318 383)
–

–

(318 383)

(315 928)

(2 455)

220 664 
597 000 
203 000 
203 000 

203 000 

–

–

I.

I.a.
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6.2. General banking risk fund at the end of the period
7. Other reserve capital at the beginning of the period

7.1. Changes in other reserve capital
a) increase (by title)

– appropriation of net profit

– transfer of fund for brokerage activity from special purpose fund

b) decrease (by title)

– increase of reserve capital by fund for brokerage activity

7.2.  Other reserve capital at the end of the period
8. Retained earnings (loss) from previous years at the beginning

of the period
8.1. Retained earnings at the beginning of the period

a) adjustments due to changes in accounting policies

– in which reffered to subsidiaries

b) adjustments due to fundamental errors

8.2. Adjusted retained earnings from previous years at the
beginning of the period

8.3. Change in retained earnings
a) increase (by title)

b) decrease (by title)

– appropriation of profit to reserve capital

– appropriation of profit to other reserve capital

– appropriation of profit to general banking risk fund

– transfer of retained profit to reserve capital

– appropriation of profit to ZFÂS (Company’s Social Benefits Fund)

– other

8.4. Retained earnings from previous years at the end 
of the period

8.5. Retained loss from previous years at the beginning 
of the period
a) adjustments due to changes in accounting policies

b) adjustments due to fundamental errors

8.6. Adjusted retained loss from previous years at the 
beginning of the period

8.7. Change in retained loss
a) increase (by title)

b) decrease (by title)

8.8. Retained loss from previous years at the end of the period
8.9. Retained earnings (loss) from previous years at the end 

of the period
9. Net result

a) net profit

b) net loss

Shareholders’ equity at the end of the period
Shareholders’ equity after proposed profit appropriation 
(covering of loss)

Statement of Changes in Shareholders’ Equity (PLN ’000)

01.01 – 31.12.2004 01.01. – 31.12.2003 

1 000 000 
1 360 000 

10 000
10 000 

10 000 

–

–

–

1 370 000 

1 228 194 
1 228 194 

6 450 

1 724 

–

1 234 644 
(1 228 194)

–

(1 228 194)

(1 017 994)

(10 000)

(200 000)

–

(200)

–

6 450 

–

–

– 

–

–

–

–

–

6 450 
1 511 065 
1 511 065 

–

8 070 534 
7 070 334 

800 000 
1 350 000 

10 000 
10 000 

10 000 

–

–

–

1 360 000 

1 187 793  
1 187 793 

41 938 

–

–

1 229 731 
(1 187 793)

–

(1 187 793)

(838 092)

(10 000)

(203 000)

(136 701)

–

41 938 

–

–

–

–

–

–

–

–

41 938  
1 192 706 
1 192 706 

–

6 399 135 
6 398 935 

II.
III.



Cash flow from operating activities
I. Net profit (loss)
II. Total adjustments:

1. Share in profit (loss) of  companies valued under the equity 

pick-up method

2. Depreciation and amortization

3. Foreign exchange differences

4. Interest and share in profits (dividends)

5. Profit/loss from investing activities

6. Change in provisions

7. Change in debt securities

8. Change in amounts due from the financial sector

9. Change in amounts due from the non-financial and the public

sector

10. Change in receivables from reverse repo transactions

11. Change in shares, other securities and other financial assets

12. Change in amounts due to the financial sector

13. Change in amounts due to the non-financial and the public 

sector

14. Change in liabilities arising from repo transactions

15. Change in liabilities arising from securities issued

16. Change in other liabilities

17. Change in prepayments and accruals

18. Change in deferred and suspended income

19. Other adjustments

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

Cash flow from investing activities
I. Inflows

1. Sale of investments in subsidiaries

2. Sale of investments in joint-ventures

3. Sale of investments in associates

4. Sale of shares in other entities, other securities 

and other financial assets

5. Sale of intangible and tangible fixed assets

6. Sale of real estate and intangible assets investments

7. Other investment inflows
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Statement of Cash Flow (PLN ’000)

Statement of Cash Flow 01.01 – 31.12.2004 01.01. – 31.12.2003 

1 511 065 
(2 708 313)

(58 446)

471 396 

–

(455 008)

41 551 

(70 973)

3 294 738 

(4 395 291)

(2 804 012)

283 713 

(1 078 390)

(259 465)

912 670 

–

–

128 146 

40 332 

265 521 

975 205 

(1 197 248)

2 496 874 
–

–

200 

2 021 501 

20 165 

–

455 008

1 192 706 
(7 700 115)

(51 100)

468 448 

–

(447 237)

(19 610)

44 138 

(8 349 949)

2 822 959 

(5 446 544) 

262 248 

332 250 

(149 311)

1 410 403 

–

–

47 029 

4 634 

418 391 

850 936 

(6 507 409)

6 351 469 
–

–

–

5 884 622 

19 610 

–

447 237

A.

B.
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II. Outflows 
1. Purchase of investments in subsidiaries

2. Purchase of investments in joint-ventures 

3. Purchase of investments in associates

4. Purchase of shares in other entities, other securities and other

financial assets

5. Purchase of intangible and tangible fixed assets

6. Investments in real estate and intangible assets 

7. Other investment outflows

III. Net cash flow from investing activities  (I + II)

Cash flow from financing activities
I. Inflows

1. Long-term loans received from other banks

2. Long-term loans received from other than banks institutions

from the financial sector

3. Issuance of debt securities  

4. Increase in subordinated liabilities

5. Proceeds from share issuance and contributions to capital

6. Other financial inflows

II. Outflows
1. Repayments of long-term loans from other banks

2. Repayments of long-term loans from other than banks 

institutions from the financial sector

3. Redemption of debt securities

4. Repayment of other financial liabilities

5. Repayment of liabilities under finance lease agreements

6. Decrease in subordinated liabilities

7. Dividends and other amounts paid to shareholders

8. Outflows from profit appropriation other than payments 

to shareholders 

9. Purchase of own shares

10. Other financial outflows

III. Net cash flow from financing activities (I + II)

Total net cash flow (A.III+B.III+C.III)
Balance sheet net change in cash and cash equivalents, including:
– change due to foreign exchange differences

Cash and cash equivalents at the beginning of the period
Cash and cash equivalents at the end of the period (F+ D), 
including:
– of limited transferability

Statement of Cash Flow (PLN ’000)

01.01 – 31.12.2004 01.01. – 31.12.2003 

(863 489)
(137 589)

–

(146 500)

(1 004) 

(578 396)

–

–

1 633 385 

72 144 
72 144 

–

–

–

–

–

(1 458)
(1 147)

(311)

70 686 

506 823 
506 823 

4 718 894 
5 225 717

(514 698)
(165 303)

–

(4 600)

(234)

(344 561)

–

–

5 836 771 

59 746 
9 434 

50 312 

–

–

–

–

(458 730)
–

(458 730)

–

–

–

–

–

–

–

(398 984)

(1 069 622)
(1 069 622)

5 788 516 
4 718 894

C.

D.
E.

F.
G.
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We issued previously an unqualified audit opinion dated 29 March 2005 on the financial statements for the year

ended 31 December 2004 as presented below:

To the Supervisory Board of Powszechna Kasa Oszcz´dnoÊci Bank Polski Spó∏ka Akcyjna

1. We have audited the attached financial statements for the year ended 31 December 2004 (format SAB-R) of

Powszechna Kasa Oszcz´dnoÊci Bank Polski Spó∏ka Akcyjna (the ”Bank”) located at Warsaw, Pu∏awska 15

Street, including:

• the introduction to the financial statements,

• the balance sheet as at 31 December 2004 with total assets amounting to 87,931,792 thousand zlotys,

• capital adequacy ratio,

• off-balance sheet items as at 31 December 2004 amounting to 194,748,767 thousand zlotys, 

• the profit and loss account for the period from 1 January 2004 to 31 December 2004 with a net profit

amounting to 1,511,065 thousand zlotys,

• the statement of changes in shareholders’ equity for the period from 1 January 2004 to 31 December

2004 with a net increase in shareholders’ equity amounting to 1,671,399 thousand zlotys,

• the cash flow statement for the period from 1 January 2004 to 31 December 2004 with a net cash inflow

amounting to 506,823 thousand zlotys, and

• the additional notes and explanations.

The format of the attached financial statements for the year ended 31 December 2004 (”the attached finan-

cial statements”) is prescribed by the Decree of the Council of Ministers dated 16 October 2001 on current

and periodic information provided by issuers of securities (Journal of Law No. 139, item 1569 with further

amendments) (”Decree on current and periodic information”).

2. The truth and fairness of the attached financial statements and the proper maintenance of the accounting

records are the responsibility of the Bank’s Management Board. Our responsibility was to audit the attached

financial statements and to express an opinion whether, based on our audit, these financial statements are,

in all material respects, true and fair and whether the accounting records that form the basis for their prepa-

ration are, in all material respects properly maintained.

3. We conducted our audit of the financial statements in accordance with the following regulations being in

force in Poland:

• chapter 7 of the Accounting Act, dated 29 September 1994 (the ”Accounting Act”),

• the auditing standards issued by the National Chamber of Auditors,

in order to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free of material misstatement.

In particular, the audit included examining, to a large extent on a test basis, documentation supporting the

amounts and disclosures in the financial statements. The audit also included assessing the accounting princi-

ples adopted and used and significant estimates made by the Management, as well as evaluating the overall

presentation of financial statements. We believe our audit has provided a reasonable basis to express our

opinion on the financial statements treated as a whole.

Independent Auditors’ Opinion

Translation of auditors' opinion originally issued in Polish. 

The only binding version is the Polish original that should be referred to in matters of interpretation. 
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4. The financial statements for the year ended 31 December 2003 prepared in accordance with the format pre-

scribed by the Accounting Act were subject to our audit and we issued an unqualified opinion dated 14 April

2004 on these financial statements. Financial data derived from the financial statements for the year ended

31 December 2003 presented for comparison purposes in the attached financial statements were converted

to the format prescribed by the Decree on current and periodic information.

5. In our opinion, the attached financial statements, in all material respects:

• present truly and fairly all information material for the assessment of the results of the Bank’s operations

for the period from 1 January 2004 to 31 December 2004, as well as its financial position as at 31

December 2004;

• have been prepared in accordance with the accounting principles specified in the Accounting Act referred

to above and regulations issued based on that Act, and based on properly maintained accounting records;

• are in accordance with the Accounting Act referred to above and regulations issued based on that Act

and the Bank’s articles of association that affect their content.

6. We have read the Report by the Management Board on the Company’s Activities for the period from 1

January 2004 to 31 December 2004 and the Rules for Preparing Annual Financial Statements (the ”Directors’

Report”) and concluded that the information derived from the attached financial statements reconciles with

the financial statements. The information included in the Directors’ Report corresponds with appropriate pro-

visions prescribed by the Decree on current and periodic information.”

In our opinion the information presented in the published, condensed financial statements on pages 74 to 81 

of this annual report is in all material respects fairly stated in relation to the financial statements from which it has

been derived. The financial statements that were audited by us include notes that were not fully presented in the

attached condensed financial statements. In order for the reader to obtain a true and fair view of the state of affairs

of the Bank as at 31 December 2004 and the results of its operations for the period from 1 January 2004 to 31

December 2004, the reader must review the full financial statements in their entirety including all supporting

schedules and statutory disclosures as required by the Accounting Act and the regulations based thereof.

on behalf of

Ernst & Young Audit Sp. z o.o.

Emilii Plater 53 Street, 00-113 Warsaw

Identification No. 130

(–) (–)

Dominik Januszewski Tomasz Bieske

Certified Auditor No 9707/7255 Certified Auditor No 9291/6975

Warsaw, 6 May 2005
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