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1. Działalność PKO Banku Polskiego S.A. i Grupy Kapitałowej Banku PKO Banku Polskiego S.A. 

Grupa Kapitałowa Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej prowadzi działalność na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poprzez podmioty zależne: na terytorium Ukrainy, Szwecji i Irlandii, a także 
w poprzez oddziały za granicą: Oddział w Republice Federalnej Niemiec, Oddział w Republice Czeskiej i Oddział 
w Republice Słowackiej. 
 
Powszechna Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dalej: PKO Bank Polski S.A.) jako jednostka 
dominująca jest uniwersalnym bankiem depozytowo-kredytowym obsługującym osoby fizyczne, prawne oraz inne 
podmioty będące osobami krajowymi i zagranicznymi. Bank może posiadać wartości dewizowe i dokonywać obrotu 
tymi wartościami, jak również wykonywać operacje walutowe i dewizowe oraz otwierać i posiadać rachunki bankowe 
w bankach za granicą, a także lokować środki dewizowe na tych rachunkach. 
 
Zgodnie z Cedułą Giełdową PKO Bank Polski S.A. zaklasyfikowany jest do makrosektora „Finanse”, sektor „Banki”. 
 
Poprzez podmioty zależne Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego S.A. oferuje kredyty hipoteczne, świadczy 
specjalistyczne usługi finansowe w zakresie leasingu, faktoringu, windykacji, funduszy inwestycyjnych, funduszy 
emerytalnych i ubezpieczeń oraz świadczy usługi zarządzania flotą pojazdów, agenta transferowego, dostarczania 
rozwiązań technologicznych, outsourcingu specjalistów IT i wsparcia w zakresie prowadzenia działalności przez inne 
podmioty, zarządza nieruchomościami. 

 

2. Skład Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. (stan na 30 września 2020 roku zgodnie z danymi 
podanymi przez PKO Bank Polski S.A. do publicznej wiadomości) 
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3. Zakres działalności podmiotów Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. 

NAZWA PODMIOTÓW 

ZALEŻNYCH  

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 

PKO BANK  HIPOTECZNY 

S.A. 

Spółka specjalizuje się w udzielaniu mieszkaniowych kredytów hipotecznych dla klientów 
indywidualnych, jak również nabywa wierzytelności z tytułu takich kredytów od Banku. Spółka 
emituje listy zastawne (w PLN i w walucie), które stanowią jedno z głównych źródeł 
długoterminowego finansowania kredytów zabezpieczonych nieruchomościami w Grupie 
PKO Banku Polskiego S.A.  

PKO TOWARZYSTWO 

FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 

S.A. 

(PKO TFI S.A.) 

Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest tworzenie i zarzadzanie funduszami 
inwestycyjnymi, a także zarzadzanie portfelami klientów, w skład których wchodzi jeden lub 
większa liczba instrumentów finansowych. Spółka oferuje również specjalistyczne programy 
inwestycyjne oraz prowadzi pracownicze programy emerytalne (PPE) i pracownicze plany 
kapitałowe (PPK). 
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PKO LEASING S.A. Spółka wraz z podmiotami zależnymi oferuje usługi w zakresie leasingu i pożyczek. Spółki oferują 
leasing finansowy i operacyjny: samochodów osobowych, dostawczych, pojazdów ciężarowych, 
maszyn, urządzeń, linii technologicznych, sprzętu medycznego, sprzętu i oprogramowania 
informatycznego (IT).  W ofercie znajduje się usługa zarządzania flotą pojazdów.  

Ponadto spółki Grupy PKO Leasing S.A. świadczą wyspecjalizowane usługi w zakresie wynajmu 
samochodów osobowych, sprzedaży pojazdów mechanicznych oraz obsługi i naprawy pojazdów 
mechanicznych, tworzenia produktów i programów ubezpieczeniowych, a także zajmują się 
aktywna sprzedażą pozostałych poleasingowych przedmiotów. 

W Grupie Kapitałowej PKO Leasing S.A. znajdują się również dwie spółki celowe z siedzibą 
w Irlandii powołane na potrzeby sekurytyzacji wierzytelności leasingowych (w tym w stosunku do 
jednej prowadzone są działania operacyjne związane z likwidacją).  

W skład Grupy wchodzi także spółka PKO Faktoring S.A., która świadczy usługi faktoringu 
krajowego i eksportowego z przejęciem ryzyka i bez przejęcia ryzyka, faktoringu odwrotnego oraz 
usługę programu faktoringowego dla dostawców. 

PKO BP BANKOWY 

PTE S.A. 

Przedmiotem działalności spółki jest tworzenie i zarządzanie otwartym i dobrowolnym funduszem 
emerytalnym oraz ich reprezentowanie wobec osób trzecich.  Spółka zarządza PKO BP Bankowym 
Otwartym Funduszem Emerytalnym (OFE) oraz PKO Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym 
(DFE), w ramach którego oferowane jest Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) i Indywidualne 
Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). 

PKO BP FINAT  

SP. Z O.O. 

PKO BP Finat sp. z o.o. świadczy kompleksowe usługi dla firm z sektora finansowego – m.in.: w 
zakresie dostarczania rozwiązań technologicznych, usług agenta transferowego oraz księgowości 
funduszy i spółek oraz obsługi ubezpieczeń grupowych dedykowanych do produktów dostępnych 
w PKO Banku Polskim S.A. W ofercie spółki są również takie usługi jak: outsourcingu 
kompetencyjnym specjalistów IT, zespołów projektowych oraz procesów informatycznych, usługi 
dodatkowe takie jak doładowania telefonów i sprzedaż kart podarunkowych, narzędzia 
marketingowe oparte na innowacyjnych technologiach. Na podstawie zezwolenia KNF spółka 
świadczy również usługi w charakterze krajowej instytucji płatniczej. Od 2019 roku spółka 
prowadzi System Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).  

PKO ŻYCIE TOWARZYSTWO 

UBEZPIECZEŃ S.A. 

(PKO ŻYCIE TU S.A.) 

Przedmiotem działalności spółki jest działalność ubezpieczeniowa w zakresie działu I ubezpieczeń – 
ubezpieczenia na życie. Rzeczowy zakres działalności spółki obejmuje polisy we wszystkich 
grupach, które mieszczą się w przedmiocie licencji KNF (1, 2, 3, 4, 5 Działu I). Spółka oferuje 
szeroką gamę produktów ubezpieczeniowych. Koncentruje się na ubezpieczaniu życia i zdrowia 
swoich klientów. Posiada w ofercie produkty samodzielne, jak również stanowiące uzupełnienie 
produktów bankowych oferowanych przez Bank. 

Przedmiotem działalności spółki Ubezpieczeniowe Usługi Finansowe sp. z o.o. – spółki zależnej od 
PKO Życie TU S.A. - jest świadczenie usług pomocniczych.  

PKO TOWARZYSTWO 

UBEZPIECZEŃ S.A.  

(PKO TU S.A.) 

Przedmiotem działalności spółki jest działalność ubezpieczeniowa w zakresie działu II ubezpieczeń – 
pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe. Rzeczowy zakres działalności 
spółki obejmuje polisy we wszystkich grupach, które mieszczą się w przedmiocie licencji KNF (1, 2, 
3, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Działu II). 

PKO TU S.A. koncentruje się na ubezpieczaniu ryzyka utraty dochodu, następstw nieszczęśliwych 
wypadków i choroby oraz ubezpieczaniu nieruchomości dla pożyczkobiorców i osób zaciągających 
kredyty hipoteczne. Spółka oferuje szeroką gamę produktów ubezpieczeniowych skierowanych do 
klientów Banku oraz innych podmiotów w Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. 

PKO FINANCE AB Spółka prowadzi działalność polegającą na emitowaniu dłużnych papierów wartościowych na 
rynkach zagranicznych oraz na udzielaniu pożyczek i czynnościach z tym związanych. W toku 
dotychczasowej działalności spółki pożyczki były udzielane na rzecz PKO Banku Polskiego S.A oraz 
na rzecz PKO Leasing Sverige AB (spółka zależna od PKO Leasing S.A.).  

KREDOBANK SA KREDOBANK SA jest bankiem uniwersalnym, ukierunkowanym na obsługę klientów detalicznych 
oraz klientów małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność głównie w zachodniej 
części Ukrainy i w Kijowie. Jednocześnie dąży do pozyskania klientów korporacyjnych o wysokiej 
wiarygodności kredytowej. 

Spółka oferuje usługi w zakresie między innymi: prowadzenia rachunków osób fizycznych 
i podmiotów gospodarczych, gromadzenia depozytów, udzielania kredytów, poręczeń i gwarancji, 
leasingu, obrotu czekowego i wekslowego, operacji na rynku walutowym, a także operacji na rynku 
papierów wartościowych.  

Przedmiotem działalności spółki Finansowa Kompania „Idea Kapitał” Sp. z o.o. – spółki zależnej od 
KREDOBANK SA - jest obsługa prawna nabytych roszczeń pieniężnych z tytułu umów 
kredytowych. 
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MERKURY - FIZ AN Przedmiotem działalności funduszu jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze 
niepublicznego proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych. Fundusz jest zarządzany przez 
PKO TFI S.A. Fundusz prowadzi działalność inwestycyjną poprzez spółki zależne, których 
przedmiotem działalności jest kupno i sprzedaż nieruchomości na rachunek własny oraz 
zarządzanie nieruchomościami. 

NEPTUN - FIZAN Przedmiotem działalności funduszu jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze 
niepublicznego proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych. Fundusz jest zarządzany przez 
PKO TFI SA. PKO Bank Polski S.A. na rzecz funduszu sukcesywnie zbywa akcje i udziały spółek, 
których działalność nie jest komplementarna do oferty usług finansowych Banku. 

W skład aktywów funduszu wchodzi spółka Bankowe Towarzystwo Kapitałowe S.A. (nadzór nad 
podmiotami zależnymi oraz usługi sprawozdawczo-księgowe) wraz ze swoimi spółkami zależnymi 
z siedzibą na Ukrainie: Finansową Kompanią „Prywatne Inwestycje” sp. z o.o. (usługi finansowe) 
oraz „Inter-Risk Ukraina” Spółką z dodatkową odpowiedzialnością (działalność windykacyjna), 
spółka „CENTRUM HAFFNERA” sp. z o.o. wraz ze swoją spółką zależną -„Sopot Zdrój” sp. z o.o. 
(zarządzanie nieruchomością), Qualia sp. z o.o. (obsługa posprzedażowa działalności 
deweloperskiej) oraz Sarnia Dolina sp. z o.o. (działalność deweloperska). 

PKO VC – FIZAN 

 

Przedmiotem działalności funduszu jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze 
niepublicznego proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych. Fundusz jest zarządzany przez 
PKO TFI S.A. Fundusz działa poprzez wydzielone subfundusze: Finansowy i Strategiczny.  

Fundusz realizuje politykę właściwą dla funduszy typu venture capital i inwestuje w podmioty 
oferujące technologiczne innowacje finansowe w obszarach: bankowym i okołobankowym oraz 
w inne innowacyjne rozwiązania dla przedsiębiorstw. 


