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Rok 2002 by³ dla Banku Handlowego w Warszawie 
SA okresem kontynuacji intensywnych prac zwi¹za-
nych z integracj¹ ze strukturami najwiêkszego holdin-
gu finansowego na œwiecie, Citigroup. W wyniku tych 
dzia³añ uda³o siê nam ju¿ zrealizowaæ wiêkszoœæ 
celów integracyjnych nakreœlonych po nabyciu wiê-
kszoœciowego pakietu akcji Banku przez Citigroup    
w 2000 roku i po³¹czeniu z Citibank (Poland) w mar-
cu 2001 roku.

Najwa¿niejszym wydarzeniem 2002 roku by³o osi¹-
gniêcie pe³nej integracji technologicznej po³¹czonego 
Banku. Dokonaliœmy jej poprzez wdro¿enie g³ównego 
systemu informatycznego bankowoœci komercyjnej     
i inwestycyjnej FlexCube, który zast¹pi³ systemy 
IBIS/AS i IBBS, u¿ytkowane poprzednio w Banku 
Handlowym i Citibank (Poland). Nowy system nale¿y 
do najnowoczeœniejszych tego typu rozwi¹zañ infor-
matycznych wykorzystywanych obecnie w polskiej 
bankowoœci, a o jego wysokiej funkcjonalnoœci  œwiad-
czy fakt, i¿ Citibank zdecydowa³ o wdro¿eniu Flex-
Cube w swoich jednostkach w Europie, krajach Azji   
i Pacyfiku oraz grupy rynków wschodz¹cych.

W listopadzie Bank przyj¹³ nowy znak towarowy 
„citibank handlowy” - wspólny dla jednostek banko-
woœci komercyjnej i inwestycyjnej oraz bankowoœci 
detalicznej, dotychczas funkcjonuj¹cych pod oddziel-
nymi markami Banku Handlowego i Citibanku. Ca³a 
sieæ oddzia³ów, zarówno korporacyjnych jak i deta-
licznych, zostanie oznaczona wspólnym logo uzupe³-

nionym o statutow¹ nazwê Banku, a zmiana oznako-
wañ bêdzie wprowadzana sukcesywnie do koñca 2003 
roku. Decyzja ta z jednej strony zamyka pewien etap 
w historii naszej instytucji, z drugiej jednak strony po-
winna wp³yn¹æ na wzrost rozpoznawalnoœci Banku 
oraz umocnienie jego to¿samoœci jako elementu stru-
ktury Citigroup. Ponadto, ujednolicenie marki w pe³ni 
odzwierciedla strategiê Banku jako instytucji oferuj¹-
cej pod jednym dachem pe³en wybór produktów 
finansowych dla wszystkich grup klientów i umo¿liwi 
nam wykorzystanie synergii marketingowych pomiê-
dzy czêœci¹ korporacyjn¹ i detaliczn¹ naszej instytucji.

W zgodnej opinii ogó³u bankowców rok 2002 nale¿a³ 
do najtrudniejszych dla sektora od pocz¹tku transfor-
macji polskiej gospodarki na prze³omie lat 80-90. 
Przychody z dzia³alnoœci znajdowa³y siê pod siln¹ 
presj¹ ze strony malej¹cych stóp procentowych oraz 
ograniczenia wzrostu podstawowych wolumenów biz-
nesowych, takich jak kredyty i depozyty. G³ównym 
czynnikiem, który zadecydowa³ o spadku zysków sek-
tora, by³ jednak dotkliwy wzrost ryzyka kredytowego - 
w przypadku kredytów dla przedsiêbiorstw zwi¹zany 
z nisk¹ rentownoœci¹ dzia³alnoœci, stratami finanso-
wymi lub wrêcz upad³oœciami podmiotów gospo-
darczych, w przypadku kredytów detalicznych spowo-
dowany przez wzrost bezrobocia i spowolnienie tem-
pa wzrostu przeciêtnej p³acy realnej. W efekcie banki 
zosta³y zmuszone do poniesienia najwiêkszych od lat 
kosztów tworzenia rezerw celowych na nale¿noœci 
zagro¿one.
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Z uwagi na wysoki poziom kapita³ów w³asnych oraz 
proporcjonalnie wysokie zaanga¿owanie kredytowe    
w sektor niefinansowych podmiotów gospodarczych, 
Bank Handlowy w Warszawie SA by³ szczególnie na-
ra¿ony na oddzia³ywanie wy¿ej wymienionych czynni-
ków. Du¿y udzia³ kapita³ów w³asnych w pasywach 
Banku ogranicza³ mo¿liwoœæ neutralizacji wp³ywu ob-
ni¿ek stóp procentowych na wielkoœæ przychodów 
odsetkowych netto, a portfel zaanga¿owañ wobec 
przedsiêbiorstw charakteryzowa³a wiêksza ni¿ w przy-
padku zaanga¿owañ wobec osób prywatnych podat-
noœæ na pogorszenie jakoœci - co jest zjawiskiem no-
towanym w ca³ym sektorze bankowym. Ponadto, bar-
dzo trudna sytuacja kilku firm dzia³aj¹cych na rynku 
us³ug budowlanych, zwi¹zana zreszt¹ z ogóln¹ zapaœ-
ci¹ ekonomiczn¹ tej bran¿y, zmusi³a nas do istotnej 
korekty wartoœci bilansowej posiadanych udzia³ów    
w tych podmiotach.

W odpowiedzi na utrzymuj¹c¹ siê presjê na wynik 
finansowy ze strony przychodów z dzia³alnoœci oraz 
kosztów rezerw Bank podejmowa³ liczne dzia³ania, 
maj¹ce na celu neutralizacjê lub ograniczenie tych nie-
korzystnych tendencji. Szczególny nacisk zosta³ po³o-
¿ony na proces dostosowania kosztowego. W efekcie 
intensywnej restrukturyzacji i racjonalizacji poszcze-
gólnych grup kosztów oraz zdyscyplinowania bie-
¿¹cych wydatków uda³o siê nam utrzymaæ w ryzach 
dynamikê kosztów operacyjnych. Zdo³aliœmy m.in. 
przywróciæ zasadê dyscyplinuj¹c¹ koszty zatrudnienia 
poprzez ograniczenie ich poziomu do wysokoœci do-
chodów z prowizji i op³at. 

Z pocz¹tkiem 2002 roku rozpoczê³a dzia³alnoœæ wy-
dzielona jednostka organizacyjna Banku odpowie-
dzialna za zarz¹dzanie portfelem nale¿noœci zagro¿o-
nych od du¿ych przedsiêbiorstw. Do jej g³ównych 
zadañ nale¿y wczesne wykrywanie i podejmowanie 
odpowiednich œrodków zaradczych wobec poten-
cjalnych Ÿróde³ strat kredytowych. Realizacja tej misji     
w niektórych przypadkach wymaga³a aktywnego og-
raniczenia zaanga¿owañ kredytowych wobec konkret-
nych bran¿ i przedsiêbiorstw. Bywa³o, ¿e tego rodzaju 
decyzje spotyka³y siê z nieprzychylnymi opiniami ze 
strony komentatorów zewnêtrznych, ale ich podjêcie 
by³o zawsze podyktowane wzglêdami bezpieczeñstwa 
finansowego Banku, a tym samym depozytów powie-
rzonych mu przez Klientów. To dziêki podobnym 
dzia³aniom uda³o nam siê unikn¹æ powa¿niejszych 
strat kredytowych w zwi¹zku z upad³oœci¹ Stoczni 
Szczeciñskiej S.A., tak dotkliw¹ w skutkach dla kilku 
innych banków.

Obok prowadzenia dzia³añ integracyjnych i restruktu-

ryzacyjnych nie zaniedbywaliœmy realizacji projektów 
prorozwojowych, wœród których priorytetowe znacze-
nie mia³a dalsza rozbudowa oferty produktowej oraz 
akwizycja nowych klientów.

Przedmiotem naszej szczególnej dumy jest komplek-
sowa i zaawansowana technologicznie oferta w obsza-
rze bankowoœci transakcyjnej. Rdzeñ tej oferty stano-
wi paleta wyrafinowanych us³ug bankowoœci elektro-
nicznej i internetowej, wœród których wiod¹c¹ rolê 
odgrywaj¹ stale doskonalone systemy SpeedCollect     
i CitiDirect. W 2002 roku jako pierwszy bank w 
Polsce wprowadziliœmy Przedp³acone Karty P³atnicze 
Visa Electron (pre-paid cards) oraz Sieæ Obs³ugi P³at-
noœci Unikasa, umo¿liwiaj¹c¹ klientom realizacjê p³at-
noœci za rachunki bezpoœrednio w kasach ponad 100 
placówek handlowych.

Miniony rok by³ pomyœlny dla Sektora Bankowoœci 
Detalicznej, który osi¹gn¹³ dobre wyniki w biznesie 
kart kredytowych. W koñcu roku nasza instytucja 
obs³ugiwa³a 426 tys. aktywnych kart kredytowych, tj. 
o 13% wiêcej ni¿ rok wczeœniej - co druga karta kre-
dytowa w Polsce zosta³a wydana przez Bank Handlo-
wy w Warszawie SA. Wa¿nym osi¹gniêciem na polu 
bankowoœci detalicznej by³ przesz³o dwukrotny 
wzrost liczby klientów korzystaj¹cych z internetowego 
systemu Citibank Online. W koñcu roku liczba zare-
jestrowanych u¿ytkowników tego systemu wynosi³a 
86 tys., co stawia³o nas na drugiej pozycji w gronie 
banków oferuj¹cych dostêp internetowy jako dodatek 
do oferty tradycyjnych us³ug bankowych. W kwietniu 
2002 roku Citibank Online wysun¹³ siê na pozycjê 
g³ównego kana³u obs³ugi klientów detalicznych Ban-
ku. Jakoœæ naszej oferty bankowoœci internetowej - tak 
dla klientów detalicznych, jaki i przedsiêbiorstw - zys-
ka³a tak¿e uznanie niezale¿nych ekspertów presti¿o-
wego magazynu „Global Finance”, który przyzna³ 
naszej instytucji tytu³ „Best Internet Bank in Poland 
2002”.

Rok 2002 by³ bez w¹tpienia okresem sukcesów naszej 
oferty w obszarze bankowoœci inwestycyjnej. Spó³ka 
Handlowy Zarz¹dzanie Aktywami S.A. („HanZA”) 
uzyska³a doskona³e rezultaty zarz¹dzania: wszystkie 
strategie zarz¹dzania aktywami klientów pobi³y odpo-
wiadaj¹ce im stopy odniesienia (tzw. benchmarki).    
W opisywanym okresie aktywa objête zarz¹dzaniem    
i doradztwem HanZA podwoi³y siê i w koñcu 2002 
roku wynios³y 2,4 mld z³. W tym samym czasie Towa-
rzystwo Funduszy Inwestycyjnych Banku Handlo-
wego S.A. („TFI BH”) odnotowa³o wzrost aktywów 
powierzonych w zarz¹dzanie o 94% do kwoty 783 
mln z³. Liczba funduszy inwestycyjnych prowa-
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dzonych przez spó³kê wzros³a z 5 do 8. Osi¹gniêcie 
tak dobrych wyników by³o mo¿liwe dziêki efektywnej 
wspó³pracy z Sektorem Bankowoœci Detalicznej, 
który sta³ sie g³ównym kana³em dystrybucji us³ug 
HanZA i jednostek uczestnictwa funduszy TFI BH. 
Wspó³praca ta stanowi wzorcowy przyk³ad wykorzys-
tania mo¿liwoœci prowadzenia sprzeda¿y wi¹zanej 
(cross-selling) przez jednostki Grupy Kapita³owej 
Banku. 

W 2002 roku zestaw linii biznesowych Banku Handlo-
wego powiêkszy³ siê o markê CitiFinancial, pod któr¹ 
rozpoczêliœmy œwiadczenie us³ug po¿yczkowych dla 
osób prywatnych o ni¿szych dochodach. W koñcu 
roku CitiFinancial dysponowa³a czterema placówka-
mi, a plany rozwoju marki przewiduj¹ rozbudowê sie-
ci na skalê ogólnopolsk¹. W minionym roku podjê-
liœmy tak¿e wspó³pracê z CitiInsurance Towarzystwo 
Ubezpieczeñ na ¯ycie S.A., co by³o wynikiem wdro-
¿enia strategii bancassurance Citigroup dla Polski. 
Obecnie produkty CitiInsurance oferowane s¹ za poœ-
rednictwem kana³ów dystrybucji Sektora Bankowoœci 
Detalicznej i CitiFinancial.

Bank Handlowy w Warszawie SA to dzisiaj zupe³nie 
inny bank ni¿ ten, którym kierowa³em przez ostatnie 
dwanaœcie lat. Patrz¹c z perspektywy prawie dwóch 
lat, które minê³y od po³¹czenia z Citibank (Poland) 
S.A., widaæ wyraŸnie jak wielkie przemiany dokona³y 
siê w tym czasie w naszej instytucji. Dziêki wytê¿onej 
pracy zespo³u ludzi staliœmy siê dobrze wkompono-
wan¹ czêœci¹ wielkiego konglomeratu finansowego. 
Jestem g³êboko przekonany, ¿e z fazy integracji z Citi-
group wychodzimy wzmocnieni i lepiej przygotowani 
do skutecznego konkurowania na wspó³czesnym ryn-
ku finansowym.

Obecnie jesteœmy drugim bankiem w Polsce pod 
wzglêdem wielkoœci kapita³ów w³asnych i czwartym 
pod wzglêdem wielkoœci sumy bilansowej. Jesteœmy 

bankiem pierwszego wyboru dla du¿ych przedsiê-
biorstw oraz preferowanym partnerem dla œrednich 
firm. Pracujemy nad rozbudow¹ naszej obecnoœci na 
rynku obs³ugi ma³ych przedsiêbiorstw. Utrzymujemy 
czo³ow¹ pozycjê na rynku operacji skarbowych, zaj-
mujemy pierwsze miejsce na rynku emisji d³u¿nych 
papierów wartoœciowych przedsiêbiorstw, rozliczamy 
najwiêkszy wolumen transakcji handlu zagranicznego, 
kontrolujemy po³owê rynku kart kredytowych. Nasze 
spó³ki strategiczne œwiadcz¹ce us³ugi leasingowe, ma-
klerskie i bankowoœci inwestycyjnej nale¿¹ do licz¹-
cych siê podmiotów w swoich segmentach rynku fi-
nansowego.

Przed nami nowe wyzwania. Chcemy ustabilizowaæ 
nowe struktury i rozwi¹zania wdro¿one w trakcie in-
tegracji tak, aby poprawiæ ich skutecznoœæ i niezawod-
noœæ, a tym samym podnieœæ jakoœæ naszych us³ug. 
O¿ywienie gospodarcze, które - jak s¹dzê - powoli za-
znacza siê w naszym kraju, zweryfikuje trafnoœæ wy-
boru modelu grupy finansowej, wed³ug którego prze-
kszta³caliœmy w ostatnich latach nasz¹ instytucjê. 
G³ównym kryterium tej weryfikacji bêdzie zdolnoœæ 
do powiêkszenia skali operacji i zwiêkszenia przycho-
dów z dzia³alnoœci. W imieniu kierownictwa Banku 
pragnê Pañstwa zapewniæ, ¿e do³o¿ymy wszelkich sta-
rañ, aby tym wyzwaniom sprostaæ. Nasz potencja³     
z pewnoœci¹ predystynuje nas do odgrywania wiod¹cej 
roli w polskim sektorze bankowym z korzyœci¹ dla na-
szych Akcjonariuszy i Klientów.

Szanowni Akcjonariusze, w imieniu Zarz¹du Banku 
Handlowego w Warszawie SA dziêkujê Wam za zau-
fanie, którym obdarzyliœcie nasz¹ instytucjê. 

T¹ drog¹ chcia³bym tak¿e wyraziæ moj¹ wdziêcznoœæ  
i uznanie dla Pracowników Banku i spó³ek Grupy 
Kapita³owej za wytê¿on¹ i skuteczn¹ pracê. Naszym 
Klientom dziêkujê za wspó³pracê i ¿yczê satysfakcji   
z korzystania z naszych us³ug w przysz³oœci. 
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W 2002 roku polsk¹ gospodarkê cechowa³a stagna-
cja, bêd¹ca efektem bardzo powolnego ustêpowania 
zjawisk recesyjnych w kraju i zagranic¹. W rezultacie 
tempo wzrostu polskiej gospodarki by³o niewiele 
wy¿sze od osi¹gniêtego w poprzednim roku. Pro-
dukt krajowy brutto wzrós³ w ujêciu realnym o 1,3% 
w porównaniu z 1,0% w 2001 roku. W II pó³roczu 
tempo aktywnoœci gospodarczej wyraŸnie przyspie-
szy³o - w III i IV kw. PKB wzrós³ o 1,6% i o 2,1%  
w ujêciu rocznym w porównaniu  z 0,4% i 0,8% w I  
i II kw., co mo¿na uznaæ za symptom prze³amania 
tendencji stagnacyjnych.

Podobnie, jak w 2001 roku, o powolnym tempie 
wzrostu zadecydowa³ przede wszystkim spadek in-
westycji. Akumulacja brutto obni¿y³a siê o 7,3%,     
w zbli¿onym tempie zmniejszy³y siê nak³ady na 
œrodki trwa³e. Wobec ujemnej dynamiki inwestycji 
g³ównymi Ÿród³ami podtrzymania wzrostu gospo-
darczego w 2002 roku by³y konsumpcja i eksport. 
Konsumpcja ogó³em wzros³a o 2,9%, w tym kon-
sumpcja indywidualna o 3,3% wobec odpowiednio 
1,7% i 2,0% w 2001 roku.

Zjawiska recesyjne w przemyœle zosta³y zahamowane 
dopiero w II pó³roczu. W I pó³roczu dynamika 
produkcji przemys³owej by³a nadal ujemna (-1,0%  
w ujêciu rocznym), natomiast od III kwarta³u tempo 
produkcji by³o dodatnie, a dziêki przyspieszeniu      
w IV kwartale wzrost produkcji przemys³owej wy-
niós³ w 2002 roku 1,5% w ujêciu rocznym, g³ównie 
dziêki dynamiczniej rosn¹cej produkcji przemys³u 
przetwórczego (wzrost o 2,1%). Nadal trwa³a zapaœæ 
w budownictwie; spadek produkcji w tym sektorze 
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wynosz¹cy 10,5% by³ zbli¿ony do ubieg³orocznego.

Powolne tempo wzrostu gospodarczego w po³¹cze-
niu ze zmianami demograficznymi nie pozwoli³y na 
zmniejszenie skali bezrobocia. Stopa rejestrowanego 
bezrobocia ros³a jednak wolniej ni¿ w 2001 roku -   
w grudniu 2002 roku wynios³a 18,1%, o 0,6% wiêcej 
ni¿ przed rokiem. Liczba zarejestrowanych bezro-
botnych wzros³a o blisko 102 tysi¹ce osób do 3,2 
mln. Stopa bezrobocia obliczona w wyniku Badania 
Aktywnoœci Ekonomicznej Ludnoœci (BAEL), które 
opiera siê na metodologii Miêdzynarodowej 
Organizacji Pracy (ILO) oraz Eurostatu, wynios³a   
w koñcu 2002 roku 19,7% w porównaniu z 18,5%   
w koñcu 2001 roku. Prowadzone nadal procesy re-
strukturyzacyjne w przemyœle wp³ynê³y na g³êbszy 
ni¿ w 2001 roku spadek zatrudnienia w sektorze 
przedsiêbiorstw. 

Mimo s³abej koniunktury w krajach Unii Europej-
skiej - zw³aszcza w Niemczech, gdzie wzrost PKB   
w 2002 roku wyniós³ zaledwie 0,2% - tempo obro-
tów handlu zagranicznego zwiêkszy³o siê w porów-
naniu z poprzednim rokiem. Eksport w ujêciu p³at-
niczym wzrós³ o 9.0% (7,1% w 2001 roku), a import 
o 3,2% (1,3% w 2001 roku) w przeliczeniu dola-
rowym. By³ to czêœciowo efekt zmian kursowych 
(silnej deprecjacji dolara w 2002 roku), ale tak¿e 
wzrostu konkurencyjnoœci polskiego wywozu w na-
stêpstwie restrukturyzacji polskiej gospodarki w la-
tach 90-tych.

Wy¿sza dynamika eksportu ni¿ importu umo¿liwi³a 
zredukowanie ujemnego salda bilansu handlowego    
i w konsekwencji - zmniejszenie deficytu na rachun-
ku bie¿¹cym o 466 mln USD do 6,7 mld USD czyli 
do 3,6% PKB z 3,9% w 2001 roku. Pogorszy³a siê 
natomiast struktura finansowania tego deficytu; o ile 
w 2001 roku by³ on w 97% sfinansowany nap³ywem 
zagranicznych inwestycji bezpoœrednich, to w 2002 
roku, wskutek wolniejszego nap³ywu tych inwestycji 
- w efekcie s³abego tempa wzrostu i zdecydowanego 
ograniczenia skali prywatyzacji - ich udzia³ zmniej-
szy³ siê do 57%.   

Oficjalne aktywa rezerwowe wzros³y w 2002 roku    
o 3,2 mld USD w porównaniu z 2001 rokiem, 
osi¹gaj¹c na koniec roku 29,8 mld USD. Wielkoœæ 
rezerw by³a 7,4 - razy wy¿sza od œredniej miesiêcznej 
wartoœci importu w 2002 roku, czyli utrzymywa³a siê 
na bardzo bezpiecznym poziomie.

W 2002 roku nast¹pi³ zdecydowany spadek presji 
inflacyjnej. WskaŸnik wzrostu cen towarów i us³ug 
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konsumpcyjnych (CPI) obni¿y³ siê do 0,8% w ujêciu 
grudzieñ do grudnia z 3,6% w 2001 roku czyli zde-
cydowanie poni¿ej zrewidowanego celu inflacyjnego 
banku centralnego (2-4%). Œrednioroczny wzrost 
cen konsumpcyjnych wyniós³ 1,9% w porównaniu   
z 5,5% w 2001 roku. Ceny produkcji przemys³owej 
(PPI) wzros³y o 2,2% grudzieñ do grudnia, a œre-
dniorocznie o 1,0% wobec odpowiednio 1,6% i mi-
nus 0,3% w poprzednim roku. O spadku tempa 
inflacji zadecydowa³y pozytywne szoki poda¿owe 
(paliwa, ¿ywnoœæ) oraz niska presja popytowa. Ogra-
niczaniu tempa inflacji sprzyja³a tak¿e niska presja 
p³acowa. Roczne tempo przyrostu œredniej p³acy 
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flacji  by³ nadal wysoki, zw³aszcza w II pó³roczu,    
w porównaniu z innymi gospodarkami wschodz¹-
cymi o porównywalnym ryzyku inwestycyjnym, co  
w po³¹czeniu z pomyœlnym sfinalizowaniem nego-
cjacji akcesyjnych, przybli¿aj¹cym termin przyjêcia 
Polski do Unii Europejskiej, przyczyni³o siê do 
silnego nap³ywu zagranicznego kapita³u portfelowe-
go na polski rynek finansowy, zw³aszcza na rynek 
papierów d³u¿nych.

Konsekwencj¹ obni¿ek stóp podstawowych oraz 
utrzymuj¹cych siê oczekiwañ na kolejne ich redukcje 
by³y spadki stóp na rynku miêdzybankowym. Zni¿ki 
stawek WIBOR wynios³y od blisko 6 pkt. proc.       
w przypadku najkrótszych stóp (O/N, T/N) do 4,5 

brutto w sektorze przedsiêbiorstw wynios³o w 2002 
nominalnie 3,4% czyli ok. 1,5% w ujêciu realnym. 
Zmiany agregatów monetarnych w 2002 roku nie 
stanowi³y czynnika presji inflacyjnej. Poda¿ pieni¹-
dza mierzona agregatem M3 obni¿y³a siê o 2,3% 
(wed³ug agregatu M2 o 1,6%).

Produkt krajowy brutto (wzrost realny) 

    Spo¿ycie indywidualne

    Nak³ady brutto na œrodki trwa³e

Produkcja sprzedana przemys³u (wzrost realny)

Rentownoœæ obrotu netto w sektorze przedsiêbiorstw

Stopa bezrobocia (grudzieñ)

Inflacja 

    Wzrost cen towarów i us³ug konsumpcyjnych (CPI)

    Wzrost cen produkcji sprzedanej przemys³u (PPI)

Deficyt bud¿etowy

Deficyt obrotów bie¿¹cych

Eksport towarów 

Import towarów

Saldo bilansu handlowego

Saldo bilansu obrotów bie¿¹cych

1,3

3,3

(7,2)

1,5

(0,2)

18,1

100,8

102,2

5,1

3,6

32 945

43 297

(10 352)

 (6 700)

w % 

Grudzieñ/grudzieñ

w % PKB

w mln USD

1,0

2,0

(8,8)

(0,1)

 

(0,3)

17,4

103,6

101,6

4,3

3,9

30 275

41 950

(11 675)

 (7 166)

4,0

2,7

2,7

6,7

 0,7

15,1

108,5

105,7

2,2

6,0

28 255

41 423

(13 168)

 (9 952)

0,3

1,3

(1,6)

1,6

(0,9)

0,7

2,8

0,6

0,8

(0,3)

   8,8%

   3,2%

(11,3)%

 (6,5)%

Podstawowe wskaŸniki makroekonomiczne

2002 2001 2000 Zmiana
2002/2001

% zmiana w stosunku do roku poprzedniego

Rynek pieniê¿ny i walutowy

W warunkach silnego spadku napiêæ inflacyjnych 
oraz s³abego tempa wzrostu gospodarczego Naro-
dowy Bank Polski („NBP”) kontynuowa³ cykl ³ago-
dzenia polityki pieniê¿nej. W 2002 roku Rada 
Polityki Pieniê¿nej siedmiokrotnie obni¿a³a podsta-
wowe stopy procentowe; ³¹czna redukcja wynios³a 
od 4,75 punktów procentowych (w przypadku stopy 
referencyjnej) do 6,75 pkt. proc. (w przypadku stopy 
kredytu lombardowego). Na koniec 2002 roku stopa 
kredytu lombardowego wynosi³a 8,75%, kredytu 
redyskontowego 7,50%, a stopa 28-dniowych opera-
cji otwartego rynku (tzw. referencyjna) 6,75%.

Mimo znacznej redukcji stóp nominalnych ich realny 
poziom - wskutek zdecydowanego spadku stopy in-

Bud¿et by³ w 2002 roku pod kontrol¹. Deficyt bu-
d¿etu centralnego osi¹gn¹³ 39,1 mld z³ czyli 97,8% 
planu. W relacji do PKB deficyt wzrós³ do 5,1%       
z 4,3% w 2001 roku. Deficyt sektora finansów pu-
blicznych zwiêkszy³ siê szacunkowo do 6,7% z 5,0% 
w 2001 roku.   
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2002 roku pod wp³ywem fali zagranicznych 
inwestycji portfelowych dyskontuj¹cych bliskie 
cz³onkostwo Polski w Unii Europejskiej. 

stopa referencyjna NBP

stopa lombardowa NBP

bony skarbowe 52-tyg.

%

Wzrost realny rok/rok, 3-mies. œrednie ruchome

2001 2002

Stopy procentowe i inflacja

WIBOR 1M

inflacja

PLN/USD PLN/EUR

2001 2002

Kursy walutowe

pkt. proc. w przypadku stopy rocznej. Na poziom 
stóp rynkowych wp³ywa³y ponadto prowadzone 
przez bank centralny operacje otwartego rynku, ma-
j¹ce w warunkach utrzymuj¹cej siê nadp³ynnoœci 
sektora bankowego charakter absorbuj¹cy. G³ówn¹ 
ich form¹ by³y operacje podstawowe, czyli przepro-
wadzane regularnie raz w tygodniu przetargi na 28-
dniowe bony pieniê¿ne NBP. W 2002 roku nast¹pi³ 
znaczny spadek salda tych operacji (wartoœæ sprze-
danych bonów pieniê¿nych wynios³a 140,5 mld z³ 
wobec 204,5 mld z³ w 2001 roku), co wskazuje na 
zmniejszanie siê skali operacyjnej nadp³ynnoœci 
sektora. Oprócz operacji podstawowych NBP pro-
wadzi³ tak¿e operacje strukturalne, czyli bezwarun-
kow¹ sprzeda¿ skonwertowanych obligacji skarbo-
wych w celu d³ugoterminowej regulacji poziomu 
p³ynnoœci sektora bankowego. W 2002 roku wartoœæ 
oferowanych bankom obligacji wynios³a 14 mld z³ 
wobec 15,6 mld z³ w 2001 roku.

Podobnie, jak w 2001 roku, relatywnie wysoki 
poziom realnych stóp procentowych oraz oczekiwa-
nia na obni¿ki stóp podstawowych by³y g³ównymi 
przyczynami wyj¹tkowo du¿ego zainteresowania 
rynkiem papierów d³u¿nych w 2002 roku. W osta-
tnich miesi¹cach roku zainteresowanie to dodatkowo 
wzros³o pod wp³ywem oczekiwañ na konwergencjê, 
zwi¹zanych z coraz bli¿sz¹ perspektyw¹ przyjêcia 
Polski do UE. W konsekwencji popyt na bony skar-
bowe na rynku pierwotnym osi¹gn¹³ rekordowy 
poziom - 145,8 mld z³ - i by³ przeciêtnie ponad 3-
krotnie wy¿szy od wartoœci oferowanych bonów, co 
doprowadzi³o do wzrostu ich cen i spadku rentow-
noœci. Dochodowoœæ dominuj¹cych w poda¿y bo-
nów rocznych obni¿y³a siê w 2002 roku o ponad 5 
pkt. proc. Silny spadkowy trend rentownoœci 
utrzymywa³ siê równie¿ na rynku wtórnym bonów    
i na rynku obligacji skarbowych.

O sytuacji na polskim rynku walutowym w 2002 
roku zadecydowa³y przep³ywy kapita³u zagraniczne-
go, w szczególnoœci nap³yw kapita³u portfelowego 
na rynek papierów d³u¿nych. W efekcie œredni no-
minalny kurs z³otego do dolara - 4,0795 PLN/USD 
- by³ zbli¿ony do poziomu z poprzedniego roku 
(4,0939 PLN/USD). Œredni kurs z³otego do euro 
wzrós³ do 3,8557 PLN/EUR z 3,6685 PLN/EUR, 
z³oty os³abi³ siê zatem nominalnie do euro o 5% 
pod wp³ywem aprecjacji euro do dolara na zagra-
nicznych rynkach walutowych w 2002 roku o blisko 
6%. G³êbsze os³abienie z³otego mia³o miejsce na 
pocz¹tku lipca pod wp³ywem nieoczekiwanej dymisji 
ministra finansów Marka Belki. Aprecjacja z³otego 
zaznaczy³a siê szczególnie silnie w ostatnim kwartale 
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os³abienie nadziei na rych³¹ poprawê koniunktury 
gospodarczej w kraju i na œwiecie. Pod wp³ywem 
publikacji optymistycznych danych makroekono-
micznych, w tym zw³aszcza dotycz¹cych wzrostu 
produkcji przemys³owej i sprzeda¿y detalicznej,      
w ostatnich miesi¹cach roku na gie³dê powróci³a 
hossa.

W rezultacie g³ówny indeks gie³dy, WIG, wzrós³      
z 13.922 pkt. w koñcu 2001 roku do 14.367 pkt.      
w koñcu 2002 roku, tj. o 3,2%. By³o to mo¿liwe 
dziêki wysokiej dynamice notowañ akcji spó³ek z se-
ktora spo¿ywczego i bankowego, czego wyrazem by³ 
wzrost subindeksów sektorowych WIG-SPO¯YW   
i WIG-BANKI odpowiednio o 29,4% i 17,8%.        
Z kolei najwiêkszy spadek cen akcji, przeciêtnie       
o 33,4%, odnotowa³y spó³ki z sektora telekomuni-
kacyjnego.

Rok 2002 by³ drugim z rzêdu, w którym gie³da od-
notowa³a powa¿ny spadek obrotów. £¹czna wartoœæ 
transakcji, które w 2002 roku zawarto na rynku akcji, 
wynios³a 67,5 mld z³ wobec 84,5 mln z³ w 2001 roku 
(spadek o 20,1%). Jednoczeœnie wyst¹pi³ wzrost 
koncentracji obrotów akcjami. Udzia³ czo³owych 10 
spó³ek pod wzglêdem p³ynnoœci w ³¹cznych obro-
tach na rynku akcji zwiêkszy³ siê z 73,2% w 2001 
roku do 79,8% w 2002 roku. Do najbardziej p³yn-
nych papierów nale¿a³y akcje TP S.A. (20,7%), 
Pekao S.A. (15,6%) oraz PKN Orlen S.A. (15,2% 
udzia³ w obrotach). Obroty na rynku obligacji spad³y 
z 5,2 mld z³ w 2001 roku do 4,1 mld z³ w 2002 roku.

W trakcie 2002 roku liczba notowanych spó³ek 
zmniejszy³a siê z 230 do 216, przy czym parkiet 
opuœci³o 18 spó³ek, a 4 spó³ki zadebiutowa³y. £¹cz-
na kapitalizacja spó³ek gie³dowych w koñcu 2002 
roku wynios³a 110,6 mld z³ i by³a o 7,0% wiêksza ni¿ 
rok wczeœniej. Najwiêkszy udzia³ w kapitalizacji gie³-
dy mia³y banki (47,7% wg stanu na koniec 2002 ro-
ku) oraz spó³ki telekomunikacyjne (16,4%).

Rok 2002 by³ bardzo trudny dla biur maklerskich, 
które w zwi¹zku z malej¹cymi obrotami gie³dowymi 
odczuwa³y siln¹ presjê na spadek przychodów          
z dzia³alnoœci. Biura zmuszone zosta³y do g³êbokich 
redukcji kosztów, a kilka instytucji zosta³o przejêtych 
przez silniejsze podmioty. W efekcie liczba brokerów 
zmniejszy³a siê z 30 do 24.

Rynek kapita³owy

Rok 2002 nie by³ pomyœlny dla inwestorów gie³do-
wych. Obiecuj¹cy trend wzrostowy cen akcji noto-
wanych na Warszawskiej Gie³dzie Papierów Wartoœ-
ciowych („WGPW”), który rozbudowa³ siê w IV 
kwartale 2001 roku na fali oczekiwañ na o¿ywienie 
gospodarcze, w I po³owie 2002 roku uleg³ wyraŸ-
nemu zahamowaniu, aby w III kwartale przerodziæ 
siê w bessê. Zadecydowa³y o tym g³ównie s³abe 
wyniki finansowe spó³ek gie³dowych oraz ogólne 

Gospodarka polska
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1998 1999 2000 2001 2002

Sektor bankowy

Rok 2002 by³ wyj¹tkowo trudnym okresem dla sek-
tora bankowego. Zysk netto wypracowany przez 
banki wyniós³ niewiele ponad 2.7 mld z³ i by³ o 38% 
ni¿szy ni¿ w 2001 roku, zaœ trzy banki komercyjne 
nale¿¹ce do pierwszej „10” pod wzglêdem wielkoœci 
aktywów og³osi³y straty netto o ³¹cznej wartoœci 1,1 
mld z³. Spadek rentownoœci sektora bankowego by³ 
przede wszystkim efektem wzrostu kosztów rezerw 
celowych zwi¹zanego z pogorszeniem jakoœci akty-
wów, a zw³aszcza nale¿noœci od przedsiêbiorstw.      
W tym kontekœcie szczególnie dotkliwe konsekwen-
cje dla sektora mia³a upad³oœæ Stoczni Szczeciñskiej 
S.A., wiod¹cej spó³ki holdingu stoczniowego, wobec 
którego zaanga¿owanie kredytowe banków wynosi³o 
ok. 1,4 mld z³. £¹czna wartoœæ odpisów netto na 
rezerwy celowe oraz aktualizacjê maj¹tku finansowe-
go w 2002 roku wynios³a 6,1 mld z³ (wzrost o 21%   
w porównaniu z 2001 rokiem), z czego 0.8 mld z³ 
stanowi³ koszt rezerw na zaanga¿owania wobec 
Stoczni Szczeciñskiej. W koñcu 2002 roku udzia³ na-
le¿noœci zagro¿onych w portfelu kredytowym brutto 
banków komercyjnych wyniós³ 21,4% (wobec 18,6% 
w koñcu 2001 roku), a udzia³ nale¿noœci zagro¿o-
nych w portfelu kredytów dla podmiotów gospo-
darczych i gospodarstw domowych wyniós³ odpo-
wiednio 25% i 15%.

Presja na mar¿ê odsetkow¹, bêd¹ca pochodn¹ obni-
¿ek stóp procentowych i wzrostu udzia³u nale¿noœci 
nieobs³ugiwanych, a tak¿e niedostateczny wzrost 
wolumenów biznesowych sprawi³y, ¿e wynik dzia³al-
noœci bankowej (29,0 mld z³) nie odbiega³ od osi¹-
gniêtego w 2001 roku. Stagnacji przychodów nie uda-
³o siê w pe³ni zneutralizowaæ poprzez dostosowanie 
kosztów dzia³ania, które wzros³y o 3%.

W 2002 roku wyst¹pi³ silny spadek sk³onnoœci do 
oszczêdzania wœród osób prywatnych, który znalaz³ 
odbicie w spadku depozytów tej grupy klientów o 6,8 
mld z³, tj 3,2% (w porównaniu z wzrostem o 12,1%  
w 2001 roku). By³ to g³ównie efekt malej¹cej atrak-
cyjnoœci lokat bankowych - w zwi¹zku z obni¿kami 
oprocentowania oraz wprowadzeniem pod koniec 
2001 roku podatku od zysków z lokat bankowych -    
a tak¿e d¹¿enia konsumentów do utrzymania dotych-
czasowego poziomu wydatków w sytuacji rosn¹cego 
bezrobocia i niskiego tempa wzrostu p³ac. Ponadto, 
czynniki te pobudzi³y równie¿ wzrost udzia³u depo-
zytów a'vista oraz przep³yw czêœci œrodków w stronê 
alternatywnych instrumentów oszczêdnoœciowych lub 

inwestycyjnych (np. fundusze inwestycyjne). Aby z³a-
godziæ negatywny wp³yw spadku sk³onnoœci do osz-
czêdzania na wielkoœæ bazy funduszowej, pod koniec 
2002 roku kilka banków zaoferowa³o klientom w³asne 
obligacje. Wed³ug stanu na 31 grudnia 2002 roku 
wartoœæ tych papierów znajduj¹cych siê w posiadaniu 

(wzrost w skali rocznej)
Dynamika wolumenów biznesowych sektora bankowego

Kredyty dla osób prywatnych

Depozyty osób prywatnych

Kredyty dla podmiotów gospodarczych

Depozyty podmiotów gospodarczych
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krajowych podmiotów niebankowych wynios³a 1,78 
mld z³ (wzrost o 1,54 mld z³ lub 658% w porównaniu 
z koñcem 2001 roku). Wzrost kredytów dla osób pry-
watnych w 2002 roku utrzyma³ siê na poziomie zbli-
¿onym do ubieg³orocznego i wyniós³ 14,2%.

Ograniczenie inwestycji, brak poprawy rentownoœci 
firm (a tym samym ich zdolnoœci kredytowej) oraz za-
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ostrzenie polityki kredytowej banków w odpowiedzi 
na rosn¹c¹ pulê z³ych d³ugów przyczyni³y siê do dal-
szego spowolnienia akcji kredytowej na rzecz pod-
miotów gospodarczych. Kredyty dla tej grupy klien-

tów wzros³y w 2002 roku zaledwie o 0,8% wobec 
5,3% w 2001 roku. Depozyty przedsiêbiorstw spad³y 
o 1,4%, ale by³ to raczej efekt przejœciowego silnego 
wzrostu tych depozytów w grudniu 2001 roku.
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1roku . Pod wzglêdem wysokoœci zysku netto w 2002 
roku Bank zaj¹³ czwarte miejsce w sektorze ban-
kowym. Wzrost wyniku finansowego netto Banku              

Syntetyczne dane finansowe za ostatnie lata

Podstawowe dane

Syntetyczne dane finansowe za ostatnie lata

200220012000

Suma bilansowa

Kapita³ w³asny*

Kredyty**

Depozyty**

Wynik na dzia³alnoœci bankowej

Wynik finansowy netto

Zysk na jedn¹ akcjê zwyk³¹ lub obligacjê zamienn¹ (w z³)

Dywidenda na jedn¹ akcjê zwyk³¹ lub obligacjê zamienn¹ (w z³)

Stopa wyp³aty dywidendy

Wspó³czynnik wyp³acalnoœci

17 020,1

2 040,8

8 546,9

5 460,9

1 353,3

577,5

6,21 

1,40 

22,51%

12,7%

17 744,4

2 557,8

9 292,7

7 084,0

1 191,8

301,5

3,24 

1,00 

30,84%

13,7%

19 159,9

2 758,4

10 208,8

8 733,9

1 330,9

472,5

5,08 

2,00 

39,37%

14,5%

21 002,5

3 034,8

10 054,1

10 166,3

1 555,3

204,7

1,57 

1,00 

63,83%

15,6%

33 150,4

5 742,1

14 200,0

17 370,1

2 074,5

163,6

1,25 

1,25 

99,81%

21,2%

32 181,6

5 726,4

13 540,4

16 699,3

2 099,4

242,7

1,86 

1,85

99,60%

18,5%

199919981997mln z³

*   Z wy³¹czeniem zysku netto bie¿¹cego okresu. 
** Sektor niefinansowy i bud¿etowy.

Wyniki finansowe Banku w 2002 roku

W 2002 roku Bank Handlowy w Warszawie SA 
(„Bank”) wypracowa³ zysk netto w wysokoœci 242,7 
mln z³, tj. o 79,1 mln z³ lub 48,3% wiêkszy ni¿ w 2001 

Rachunek zysków i strat

18

Podstawowe dane
Banku

 bilansowe
i wyniki finansowe  
Handlowego w Warszawie SA

1. Rachunek zysków i strat Banku za 2001 rok nie obejmuje rachunku zysków i strat Citibank (Poland) S.A. za okres styczeñ - luty 2001 roku, czyli przed po³¹czeniem 
Banku Handlowego w Warszawie SA i Citibank (Poland) S.A., co uniemo¿liwia bezpoœredni¹ porównywalnoœæ wyników finansowych po³¹czonego Banku w latach 
2001 i 2002. Wynik finansowy Citibank (Poland) S.A. za styczeñ - luty 2001 roku uczestniczy³ w rozliczeniu po³¹czenia metod¹ nabycia



Podstawowe dane

Rachunek zysków i strat

%tys. z³
2001

Przychody z tytu³u odsetek

Koszty z tytu³u odsetek

Wynik z tytu³u odsetek

Wynik z tytu³u prowizji

Przychody z udzia³ów lub akcji, pozosta³ych papierów wartoœciowych
i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu

Wynik operacji finansowych

Wynik z pozycji wymiany

Wynik dzia³alnoœci bankowej

Pozosta³e przychody operacyjne

Pozosta³e koszty operacyjne

Koszty dzia³ania banku

Amortyzacja œrodków trwa³ych oraz wartoœci niematerialnych i prawnych

Amortyzacja wartoœci firmy

Ró¿nica wartoœci rezerw i aktualizacji

Wynik dzia³alnoœci operacyjnej 

Wynik operacji nadzwyczajnych

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Udzia³ w zyskach (stratach) netto jednostek podporz¹dkowanych
wycenianych metod¹ praw w³asnoœci

Zysk netto

1 780 798

(1 095 028)

685 770

503 806

7 933

388 900

512 981

2 099 390

68 043

(39 048)

(1 088 173)

(162 770)

(72 445)

(444 021)

360 976

1

360 977

(125 580)

7 292

242 689

2 701 174

(1 961 540)

739 634

484 646

50 436

16 322

783 468

2 074 506

80 192

(30 321)

(1 051 475)

(160 903)

(60 371)

(503 811)

347 817

13

347 830

(184 194)

-

163 636

(920 376)

866 512

(53 864)

19 160

(42 503)

372 578

(270 487)

24 884

(12 149)

(8 727)

(36 698)

(1 867)

(12 074)

59 790

13 159

(12)

13 147

58 614

7 292

79 053

(34,1%)

(44,2%)

(7,3%)

4,0%

(84,3%)

2282,7%

(34,5%)

1,2%

(15,1%)

28,8%

3,5%

1,2%

20,0%

(11,9%)

3,8%

(96,0%)

3,8%

(31,8%)

---

48,3%

2002
w tys. z³

Zmiana

w 2002 roku by³ wypadkow¹ nastêpuj¹cych czynników:

wzrostu wyniku dzia³alnoœci bankowej o 24,9 mln 
z³, czyli o 1,2%;

wzrostu kosztów dzia³ania Banku o 36,7 mln z³ tj. 
3,5%;

spadku ujemnej ró¿nicy wartoœci rezerw i aktuali-
zacji o 59,8 mln z³, czyli o 11,9%;

spadku podatku dochodowego wykazywanego w ra-
chunku zysków i strat o 58,6 mln z³,  tj. 31,8%.

G³ównym czynnikiem kreuj¹cym wzrost wyniku dzia-
³alnoœci bankowej w 2002 roku by³a wysoka dynamika 
wyniku na operacjach finansowych, który wyniós³ 
388,9 mln z³ w porównaniu z 16,3 mln z³ w 2001 
roku. Poziom wyniku operacji finansowych nale¿y 
jednak rozpatrywaæ ³¹cznie z wynikiem z pozycji wy-
miany, a tak¿e z wynikiem z tytu³u odsetek, które      
w odró¿nieniu od wyniku operacji finansowych 

zmniejszy³y siê w porównaniu z 2001 rokiem. Wspó³-
zale¿noœæ tych pozycji rachunku zysków i strat jest 
konsekwencj¹ rozszczepiania efektywnego wyniku fi-
nansowego okreœlonych transakcji biznesowych po-
miêdzy ró¿ne pozycje rachunku zysków i strat, a tak¿e 
zawierania szeregu transakcji pochodnych zabez-
pieczaj¹cych pozycje w instrumentach bazowych. 
Szczególne znaczenie ma tutaj zw³aszcza mechanizm 
zabezpieczania otwartej bilansowej pozycji walutowej, 
bêd¹cej efektem niedopasowania walutowego bilanso-
wych aktywów i pasywów, przy pomocy portfela tran-
sakcji typu swap. Operacje swap polegaj¹ na wymianie 
walut w dacie waluty spot i odwrotnej wymianie w da-
cie waluty forward, zarówno dla relacji z³oty/waluta 
obca, jak pomiêdzy poszczególnymi walutami obcymi. 
Wynik osi¹gany przez Bank na tym portfelu neutra-
lizuje ubytek wyniku odsetkowego z tytu³u nadwy¿ki 
nale¿noœci walutowych nad zobowi¹zaniami waluto-
wymi. Tym samym efektywny dochód Banku z udzie-
lonego kredytu walutowego sprowadza siê do mar¿y 
odsetkowej ponad wewnêtrzn¹ stopê rozliczeniow¹, 
opart¹ o odpowiedni¹ stopê procentow¹ rynku miê-
dzybankowego (LIBOR), niezale¿nie od ró¿nicy       
w oprocentowaniu miêdzy walut¹ krajow¹ a walut¹ 
zagraniczn¹, w której udzielono kredytu.

Wynik dzia³alnoœci bankowej

19

RAPORT ROCZNY 2002



Na osi¹gniêty w 2002 roku wynik operacji finan-
sowych w kwocie 388,9 mln z³ z³o¿y³y siê nastêpuj¹ce 
pozycje:

wynik na operacjach instrumentami finansowymi 
w kwocie 225,3 mln z³ (minus 21,6 mln z³ w 2001 
roku), zawieraj¹cy wyniki na transakcjach typu 
swap, FRA, opcyjnych i innych instrumentach po-
chodnych.,

wynik na sprzeda¿y lub wycenie d³u¿nych papie-
rów wartoœciowych w kwocie 168,4 mln z³ (36,4 
mln z³ w 2001 roku); wzrost tej pozycji odzwier-
ciedla wzrost aktywnoœci Banku na rynku d³u¿-
nych papierów skarbowych oraz zwy¿kê cen tych 
papierów, bêd¹c¹ pochodn¹ spadku stóp procen-
towych w 2002 roku,

wynik na udzia³ach mniejszoœciowych (dywidendy 
oraz wynik na sprzeda¿y), a tak¿e pozosta³ych 
operacjach finansowych w ³¹cznej kwocie minus 

Struktura wyniku dzia³alnoœci bankowej w 2002 roku

32,7%

0,4%

Wynik operacji finansowych

Wynik z pozycji wymiany

Przychody z udzia³ów lub akcji

Wynik z tytu³u prowizji

Wynik z tytu³u odsetek

24,4% 24,0%

18,5%

Struktura wyniku dzia³alnoœci bankowej w 2001 roku

35,7%

2,4%

Wynik operacji finansowych

Wynik z pozycji wymiany

Przychody z udzia³ów lub akcji

Wynik z tytu³u prowizji

Wynik z tytu³u odsetek

37,8%
23,4%

0,8%

4,7 mln z³; pozycja ta zawiera m.in. wynik na 
sprzeda¿y pakietu akcji Mitteleuropäische 
Handelsbank AG, Hortex Holding S.A. oraz Bank 
Handlowy International S.A.

W 2002 roku Bank odnotowa³ spadek wyniku odset-
kowego o 7,3% do poziomu 685,8 mln z³. Przyczyni³y 
siê do tego nastêpuj¹ce zjawiska:

ni¿szy poziom rynkowych stóp procentowych, 
rzutuj¹cy na wielkoœæ przychodów odsetkowych 
od tzw. wolnej pozycji odsetkowej, tj. pracuj¹cych 
aktywów odsetkowych finansowanych pasywami 
nieoprocentowanymi (w tym zw³aszcza kapita³em 
w³asnym); w przypadku Banku Handlowego        
w Warszawie SA przychody te maj¹ du¿e znacze-
nie ze wzglêdu na wysoki poziom kapita³u w³as-
nego Banku; przeciêtna wolna pozycja odsetkowa 
Banku w 2002 roku wynios³a ok. 2,9 mld z³,

zawê¿enie mar¿y odsetkowej - rozumianej jako 
ró¿nica miêdzy oprocentowaniem danej pozycji 
aktywów/pasywów odsetkowych a wewnêtrzn¹ 
stop¹ rozliczeniow¹ Banku opart¹ na odpowied-
niej stopie procentowej rynku miêdzybankowego 
(WIBOR, LIBOR) -  zwi¹zane z obni¿kami stóp 
procentowych oraz wzrostem konkurencji w sek-
torze bankowym; najwiêkszy spadek tak liczonej 
mar¿y odnotowano dla œrodków utrzymywanych 
przez klientów na rachunkach bie¿¹cych,

spadek przychodowoœci aktywów odsetkowych    
w zwi¹zku ze zmniejszeniem zaanga¿owania Ban-
ku w nale¿noœci kredytowe od sektora niefinanso-
wego na rzecz lokowania œrodków w bezpieczniej-
sze, lecz mniej dochodowe instrumenty, tj. lokaty 
na rynku miêdzybankowym i d³u¿ne papiery war-
toœciowe emitowane przez instytucje rz¹dowe oraz 
NBP,

spadek przychodów odsetkowych od klientów       
z sektora niefinansowego (g³ównie przedsiê-
biorstw) w zwi¹zku z pogorszeniem jakoœci port-
fela kredytowego Banku przy jednoczesnej stabi-
lizacji wielkoœci tego portfela; zjawisko to znajduje 
odzwierciedlenie we wzroœcie bilansowej wielkoœci 
odsetek zapad³ych od nale¿noœci zagro¿onych oraz 
koresponduj¹cym z nim wzroœcie przychodów za-
strze¿onych w pasywach.

W porównaniu do 2001 roku wynik z tytu³u prowizji 
wzrós³ o 4,0% do kwoty 503,8 mln z³, do czego przy-
czyni³y siê m.in.:
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wzrost prowizji za wydanie i u¿ytkowanie kart kre-
dytowych i p³atniczych o 11,2 mln z³ do kwoty 
55,6 mln z³,

wzrost prowizji od us³ugi SpeedCollect, œwiadczo-
nej w ramach oferty Pionu Bankowoœci Transak-
cyjnej, o 22,8 mln z³ do kwoty 42,6 mln z³,

wzrost przychodów z tytu³u op³at od przelewów 
o 10,3 mln z³ do kwoty 55,5 mln z³,

wzrost prowizji od kredytów o 9,6 mln z³ do kwo-
ty 123,4 mln z³,

ograniczenie kosztów z tytu³u op³at i prowizji      
o 18,4 mln z³.

W 2002 roku Bank kontynuowa³ realizacjê programu 
intensywnej restrukturyzacji kosztów, nakreœlonego 

2po po³¹czeniu z Citibank (Poland) S.A.  Filarami tego 
programu by³y nastêpuj¹ce przedsiêwziêcia:

ograniczenie zatrudnienia, dziêki pe³nej centraliza-
cji operacji, ujednoliceniu systemów informatycz-
nych oraz eliminacji stanowisk dubluj¹cych siê po 
po³¹czeniu z Citibank (Poland) S.A.,

ograniczenie wzrostu p³ac poprzez zmniejszenie 
przeciêtnej stawki podwy¿ek p³ac w porównaniu   
z 2001 rokiem oraz opóŸnienie wprowadzenia 
podwy¿ek o kwarta³,

Koszty

%tys. z³
2001

Wynagrodzenia

Narzuty na wynagrodzenia i inne œwiadczenia

Koszty personelu razem

Koszty rzeczowe

Podatki i op³aty

Sk³adka i wp³aty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Koszty dzia³ania banku

Amortyzacja

Koszty operacyjne razem

Rezerwa na restrukturyzacjê - na koszty osobowe

Rezerwa na restrukturyzacjê - na koszty rzeczowe

Rezerwa na odprawy emerytalne i nagrody za wieloletni¹ pracê

Koszty ogó³em

399 473

80 155

479 628

538 603

8 845

8 638

1 035 714

162 770

1 198 484

29 332

23 127

-

1 250 943

386 691

91 879

478 570

526 144

5 593

16 168

1 026 475

160 903

1 187 378

-

-

25 000

1 212 378

12 782

(11 724)

1 058

12 459

3 252

(7 530)

9 239

1 867

11 106

29 332

23 127

(25 000)

38 565

3,3%

(12,8%)

0,2%

2,4%

58,1%

(46,6%)

0,9%

1,2%

0,9%

---

---

(100,0%)

3,2%

2002
w tys. z³

Zmiana

Koszty

renegocjacja Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego 
Pracy oraz racjonalizacja œwiadczeñ pracowniczych,

restrukturyzacja sieci oddzia³ów oraz centrali Ban-
ku w celu optymalizacji wykorzystania nierucho-
moœci i przestrzeni biurowej,

racjonalizacja wykorzystania ruchomych œrodków 
trwa³ych oraz wyposa¿enia (m.in. floty samocho-
dów s³u¿bowych, œrodków ³¹cznoœci),

outsourcing,

bie¿¹ca dyscyplina kosztowa.

Realizacja programu oszczêdnoœciowego w 2002 roku 
pozwoli³a Bankowi dostosowaæ dynamikê kosztów 
dzia³ania do dynamiki przychodów mierzonych wyni-
kiem dzia³alnoœci bankowej, a tym samym utrzymaæ 
wskaŸniki efektywnoœci kosztowej na poziomie nie-
zmienionym w porównaniu do poprzedniego roku.   
W 2002 roku wzrost kosztów operacyjnych definio-
wanych jako suma kosztów dzia³ania i amortyzacji 
œrodków trwa³ych, i wartoœci niematerialnych, i praw-
nych wyniós³ 0,9 %, podczas gdy wynik dzia³alnoœci 
bankowej zwiêkszy³ siê o 1,2%. 

W wyniku kontynuacji procesu restrukturyzacji kadr 
Banku zatrudnienie spad³o z 5.200 etatów w koñcu 
2001 roku do 4.902 etatów w koñcu 2002 roku, na co 
z³o¿y³a siê redukcja zatrudnienia w centrali Banku     
o 544 etaty do 1.808 etatów w koñcu 2002 roku oraz 
wzrost zatrudnienia w sieci oddzia³ów o 246 etatów 
do 3.094 etatów w koñcu 2002 roku. W czerwcu 2002 
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roku Prezes Zarz¹du Banku podpisa³ w imieniu Ban-
ku wynegocjowany ze zwi¹zkami zawodowymi nowy 
Zak³adowy Uk³ad Zbiorowy Pracy, dziêki czemu uje-
dnolicone zosta³y zasady polityki zatrudnienia i wy-
nagradzania pracowników oraz udzielania innych 
œwiadczeñ zwi¹zanych z prac¹. Nowy uk³ad zbiorowy 
wszed³ w ¿ycie z dniem 1 sierpnia 2002 roku. 

W grudniu 2002 roku Bank utworzy³ dodatkow¹ re-
zerwê na koszty restrukturyzacji w wysokoœci 52,5 
mln z³, w tym 29,3 mln z³ z przeznaczeniem na kosz-
ty ostatniego etapu restrukturyzacji zatr udnienia w ra-
mach procesu integracji Banku z Citibank (Poland) 
S.A., planowanego na I kwarta³ 2003 roku oraz 23,1 
mln z³ na koszty dalszej restrukturyzacji sieci oddzia-
³ów Banku.

W 2002 roku Bank dokona³ odpisu amortyzacyjnego 
wartoœci firmy, uzyskanej w wyniku rozliczenia fuzji    
z Citibank (Poland) S.A. metod¹ nabycia, w kwocie 
72,4 mln z³. Wzrost odpisu o 12,0 mln z³ w porów-
naniu z 2001 rokiem wi¹za³ siê z wyd³u¿eniem okresu 

Struktura zatrudnienia
Stan na 31 grudnia 2002 roku

1,4 tys. 
(29%)

0,05 tys. (1%)

Sektor Zarz¹dzania i Wsparcia

Sektor Bankowoœci Detalicznej

Sektor Bankowoœci Komercyjnej 

i Inwestycyjnej

Oœrodki Wypoczynkowe

3,0 tys. 
(61%)

0,5 tys. 
(9%)

naliczania odpisu w 2002 roku o 2 miesi¹ce. Zgodnie 
z decyzj¹ Zarz¹du Banku wartoœæ firmy podlega 
amortyzacji metod¹ liniow¹ pocz¹wszy od 1 marca 
2001 roku przez 20 lat.

Mimo ¿e koszty netto odpisów na rezerwy celowe       
i aktualizacji wartoœci maj¹tku finansowego zmniej-
szy³y  siê w 2002 roku o 59,8 mln z³ w porównaniu    
z 2001 rokiem, to jednak pozycja ta nadal w znacz¹cy 
sposób wp³ywa³a na ograniczenie wyniku finansowe-
go Banku. Ogó³em ró¿nica wartoœci rezerw i aktuali-
zacji w 2002 roku wynios³a 444,0 mln z³, a wiêkszoœæ 
tej pozycji stanowi³y koszty netto rezerw celowych na 
nale¿noœci od podmiotów niefinansowych w kwocie 
316,3 mln z³, które wzros³y w porównaniu z 2001 ro-
kiem o 37,7 mln z³. Wzrost ten by³ efektem przyrostu 
nale¿noœci zagro¿onych w nastêpstwie dalszego spad-
ku rentownoœci i p³ynnoœci klientów kredytowych 
Banku, w tym zw³aszcza przedsiêbiorstw.

Drug¹ istotn¹ pozycjê kosztu rezerw stanowi³y ujem-
ne odpisy netto z tytu³u aktualizacji wartoœci maj¹tku 
finansowego opiewaj¹ce na kwotê 84,3 mln z³. By³ to 
g³ównie wynik dokonania odpisów aktualizuj¹cych 
wartoœæ udzia³ów Banku w trzech spó³kach stowarzy-
szonych, prowadz¹cych dzia³alnoœæ w sektorze us³ug 
budowlanych, na ³¹czn¹ kwotê 84,4 mln z³.

W 2002 roku zysk netto Banku zosta³ powiêkszony    
o 7,3 mln z³ z tytu³u wyceny aktywów trwa³ych -  
istotnych akcji i udzia³ów w jednostkach podporz¹d-
kowanych metod¹ praw w³asnoœci. Kwota ta w ra-
chunku zysków i strat zosta³a wykazana w pozycji 
„Udzia³ w zyskach/(stratach) netto jednostek podpo-
rz¹dkowanych wycenianych metod¹ praw w³asnoœci”  
i z³o¿y³a siê na ni¹ wycena nastêpuj¹cych jednostek: 
Dom Maklerski Banku Handlowego SA, Handlowy 
Leasing S.A., Citileasing Sp. z o.o., Handlowy Zarz¹-
dzanie Aktywami S.A., Towarzystwo Funduszy Inwes-
tycyjnych BH S.A., Handlowy Inwestycje Sp. z o.o., 
Handlowy Inwestycje II Sp. z o.o., Handlowy Invest-
ments S.A., Handlowy Inwestments II S.a.r.l., Bank 
Rozwoju Cukrownictwa S.A., Polskie Pracownicze 
Towarzystwo Emerytalne DIAMENT S.A., PKO/ 
Handlowy PTE S.A., Handlowy-Heller S.A., KP 
Konsorcjum Sp. z o.o. Najwiêksz¹ czêœæ tej kwoty 

Ró¿nica wartoœci rezerw i aktualizacji

%tys. z³
20012002

w tys. z³

Zmiana

359 703

17 994

316 251

10 410

15 048

-

84 318

444 021

363 459

(14 441)

278 541

29 447

69 911

50 000

90 352

503 811

(3 756)

32 435

37 710

(19 037)

(54 863)

(50 000)

(6 034)

(59 789)

(1,0%)

(224,6%)

13,5%

(64,6%)

(78,5%)

(100,0%)

(6,7%)

(11,9%)

Rezerwy celowe

       - podmioty finansowe

       - podmioty niefinansowe

       - po¿yczki podporz¹dkowane

       - zobowi¹zania pozabilansowe

Rezerwy na ryzyko ogólne

Aktualizacja maj¹tku finansowego

Razem ró¿nica wartoœci rezerw
i aktualizacji

Koszty rezerw celowych i aktualizacji
wartoœci maj¹tku finansowego

Wycena akcji i udzia³ów w jednostkach
podporz¹dkowanych
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stanowi³ udzia³ w zysku netto Domu Maklerskiego 
Banku Handlowego SA w wysokoœci 5,0 mln z³.

Istotny wzrost zysku netto Banku w 2002 roku wp³y-
n¹³ na poprawê wskaŸników rentownoœci kapita³u       
i aktywów. Zawê¿enie mar¿y odsetkowej netto, które 
korespondowa³o ze zmniejszeniem wyniku z tytu³u 
odsetek, by³o przede wszystkim efektem spadku ryn-
kowych stóp procentowych w œlad za redukcjami pod-
stawowych stóp procentowych NBP. WskaŸnik kosz-
ty/dochody wzrós³ nieznacznie, o czym zadecydowa-
³o dodatkowe utworzenie rezerw na restrukturyzacjê.

WskaŸniki rentownoœci i efektywnoœci kosztowej

20012002w tys. z³

4,1%

0,8%

2,2%

1,86

58,8%

3,1%

0,5%

2,5%

1,25

57,1%

Stopa zwrotu z kapita³u (ROE)*

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)**

Mar¿a odsetkowa netto (NIM)***

Zysk netto na 1 akcjê lub obligacjê zamienn¹ (EPS), w z³

Koszty / dochody (Cost/Income)****

*

**
***
****

Iloraz zysku netto i przeciêtnego stanu kapita³ów w³asnych (³¹cznie z zyskiem netto bie¿¹cego okresu) liczonego
na bazie miesiêcznej
Iloraz zysku netto i przeciêtnego stanu sumy bilansowej liczonego na bazie miesiêcznej
Iloraz wyniku z tytu³u odsetek i przeciêtnego stanu sumy bilansowej liczonego na bazie miesiêcznej
Relacja sumy kosztów dzia³ania i amortyzacji do sumy wyniku dzia³alnoœci bankowej i wyniku na pozosta³ych
operacjach (z wy³. amortyzacji wartoœci firmy) 

Bilans

w tys. z³

Kasa, operacje z Bankiem Centralnym

Nale¿noœci od sektora finansowego*

    Nale¿noœci od sektora niefinansowego

    Nale¿noœci od sektora bud¿etowego

    D³u¿ne papiery wartoœciowe*

    Inwestycje kapita³owe*

    Inne aktywa finansowe*

    Wartoœci niematerialne i prawne

    - w tym wartoœæ firmy

    Rzeczowe aktywa trwa³e

    Inne aktywa

    AKTYWA RAZEM

    Zobowi¹zania wobec Banku Centralnego

    Zobowi¹zania wobec sektora finansowego

    Zobowi¹zania wobec sektora niefinansowego

    Zobowi¹zania wobec sektora bud¿etowego

    Inne zobowi¹zania z tytu³u instrumentów finansowych

    Inne pasywa

    Rezerwy

    Fundusze w³asne

    Zysk netto

    PASYWA RAZEM

Zmiana

tys. z³ %

(1 595 153)

(633 117)

(26 487)

1 886 285

(279 222)

1 142 827

(76 399)

(72 445)

(98 021)

53 589

(968 833)

(90 546)

(1 457 257)

(424 222)

(246 643)

961 065

205 869

19 482

(15 634)

79 053

(968 833)

(1 343 135)

(22,8%)

(4,5%)

(83,9%)

78,3%

(31,8%)

33,8%

(5,3%)

(5,2%)

(10,7%)

9,1%

(2,9%)

(42,6%)

(29,7%)

(2,6%)

(27,9%)

29,8%

18,6%

4,6%

(0,3%)

48,3%

(2,9%)

(57,8%)

Wg stanu na dzieñ

31/12/2002 31/12/2001

7 003 200

14 168 464

31 583

2 410 113

877 386

3 380 623

1 453 876

1 388 536

914 676

588  076

33 150 440

212 486

4 905 451

16 487 181

882 937

3 221 513

1 109 269

425 913

5 742 054

163 636

33 150 440

2 322 443

5 408 047

13 535 347

5 096

4 296 398 

598 164

4 523 450

1 377 477

1 316 091

816 655

641 665

32 181 607

121 940

3 448 194

16 062 959

636 294

4 182 578

1 315 138

445 395

5 726 420

242 689

32 181 607

979 308

Bilans

Analiza wskaŸnikowa

Wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia 2002 roku suma 
bilansowa Banku wynios³a 32.182 mln z³ i by³a          
o 2,9% mniejsza ni¿ w koñcu 2001 roku.

W koñcu 2002 roku Bank zajmowa³ czwarte miejsce 
w sektorze pod wzglêdem wielkoœci sumy bilansowej 
z udzia³em 6,9% w sumie bilansowej sektora banko-
wego.
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* Po¿yczki podporz¹dkowane finansuj¹ce spó³ki inwestycyjne, obligacje zamienne Handlowy Investments oraz jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych reklasyfikowano do inwestycji kapita³owych.



G³ównym sk³adnikiem aktywnej strony bilansu Banku 
by³y nale¿noœci od sektora niefinansowego, które      
w koñcu 2002 roku wynios³y 13.535 mln z³. Na spa-
dek tych nale¿noœci o 633,1 mln z³, tj. o 4,5% w po-
równaniu z koñcem 2001 roku z³o¿y³y siê nastêpuj¹ce 
czynniki:

zmniejszenie siê nale¿noœci brutto od sektora nie-
finansowego o 542,2 mln z³, tj. o 3,6%, g³ównie  
w nastêpstwie ograniczenia popytu na kredyt 
wœród przedsiêbiorstw oraz zaostrzenia polityki 
kredytowej Banku

Struktura portfela d³u¿nych papierów
wartoœciowych wg stanu na 31/12/2002 r.

72,2%

15,0%

10,6%

2,2%

Bony skarbowe

Obligacje NBP

Obligacje skarbowe

Pozosta³e

%

Udzia³ g³ównych pozycji aktywów
w sumie bilansowej Banku

50

0

Kasa, operacje z bankiem centralnym

Nale¿noœci od sektora finansowego

Nale¿noœci od sektora niefinansowego

i bud¿etowego

D³u¿ne papiery wartoœciowe

Inwestycje kapita³owe

Pozosta³e aktywa

31/12/2001 31/12/2002

7,0%

21,1%

42,8%

7,3%

2,6%

19,1%

3,0%

16,8%

42,1%

13,4%

1,9%

22,9%

100

Aktywa

Pasywa

wzrost wartoœci rezerw na nale¿noœci od sektora 
niefinansowego o 265,5 mln z³, tj. o 24,1%, zwi¹-
zany z pogorszeniem jakoœci portfela kredytowego

wzrost nale¿nych odsetek o 174,6 mln, tj. o 48,8%, 
g³ównie wskutek przyrostu odsetek zapad³ych od 
nale¿noœci zagro¿onych.

W sytuacji ograniczenia akcji kredytowej wzros³o zna-
czenie d³u¿nych papierów wartoœciowych. Jakkolwiek 
instrumenty te cechowa³a przeciêtnie ni¿sza - w po-
równaniu do kredytów - nominalna stopa oprocento-
wania, to jednak o ich atrakcyjnoœci przes¹dza³ znacz-
nie korzystniejszy profil ryzyka kredytowego. Ponadto, 
na dochodowoœæ d³u¿nych papierów wartoœciowych 
korzystnie oddzia³ywa³ spadek rynkowych stóp pro-
centowych, który poprzez stymulowanie wzrostu cen 
tych papierów umo¿liwi³ Bankowi osi¹gniecie relatyw-
nie wysokich przychodów z ich sprzeda¿y lub wyceny. 
D¹¿¹c do osi¹gniêcia korzyœci z dobrej koniunktury 
na rynku papierów d³u¿nych, Bank powiêkszy³ swój 
portfel d³u¿nych papierów wartoœciowych z 2.410  
mln z³ w koñcu 2001 roku do 4.296 mln z³ w koñcu 
2002 roku. Najwiêksz¹ dynamik¹ charakteryzowa³ siê 
portfel obligacji skarbowych, który wzrós³ ponad 9-
krotnie, bo z 339 mln z³ do 3.101 mln z³, co zwi¹zane 
by³o z wiêksz¹ atrakcyjnoœci¹ papierów o d³u¿szych 
okresach zapadalnoœci.

Wzrost zaanga¿owania Banku na rynku d³u¿nych pa-
pierów wartoœciowych w 2002 roku odby³ siê kosztem 
nale¿noœci od instytucji finansowych, które zosta³y 
zredukowane z 7.003 mln z³ do 5.408 mln z³, tj.         
o 22,8%, w tym nale¿noœci od banków zmniejszy³y siê 
z 6.149 mln z³ do 4.287 mln z³, tj. o 30,3%.

Realizacja strategii zmniejszania zaanga¿owañ kapita-
³owych Banku, jak równie¿ koniecznoœæ dokonania 
istotnych odpisów z tytu³u aktualizacji wartoœci ma-
j¹tku finansowego znalaz³y odbicie w spadku bilan-
sowej wartoœci inwestycji kapita³owych w 2002 roku  
o 279,2 mln z³.

 

Tradycyjnie najwiêksz¹ pozycjê finansuj¹c¹ aktywa 
Banku stanowi³y depozyty klientów, obejmuj¹ce zo-
bowi¹zania wobec sektora niefinansowego i bud¿eto-
wego. W koñcu 2002 roku ³¹czna wartoœæ tej pozycji 
wynios³a 16.699 mln z³ i by³a ni¿sza ni¿ przed rokiem 
o 3,9%. W ujêciu dynamicznym najwiêkszy spadek 
dotkn¹³ zobowi¹zañ wobec sektora bud¿etowego, 
które zmniejszy³y siê o 27,9%.
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%

Udzia³ g³ównych pozycji pasywów
w sumie bilansowej Banku

50

100

0

Zobowi¹zania wobec banku centr.

Zobowi¹zania wobec sektora finans.

Zobowi¹zania wobec sektora 

niefinansowego i bud¿etowego

Pozosta³e pasywa

Fundusze w³asne i zyski

31/12/2001 31/12/2002

0,6%

14,8%

52,4%

14,3%

17,8%

0,4%

10,7%

51,9%

18,5%

18,5%

Pocz¹wszy od 2001 roku systematycznie obni¿a³ siê 
udzia³ zobowi¹zañ wobec sektora finansowego w pa-
sywach Banku. Wystarczaj¹ca baza depozytów klien-
tów oraz zmniejszenie akcji kredytowej umo¿liwi³y 
Bankowi ograniczenie finansowania dzia³alnoœci rela-
tywnie drogimi depozytami od sektora finansowego,   
a w szczególnoœci od banków. W koñcu 2002 roku 
stan zobowi¹zañ wobec sektora finansowego wyniós³ 
3.448 mln z³,  w tym zobowi¹zania wobec banków    
w kwocie 1.953 mln z³, w porównaniu z odpowiednio 
4.905 mln z³ i 3.367 mln z³ w koñcu 2001 roku. Nad-
wy¿ka nale¿noœci od banków nad zobowi¹zaniami 
wobec banków utrzymuje siê niemal nieprzerwanie od 
koñca 2000 roku. Bank Handlowy w Warszawie SA, 
który do 2000 roku by³ biorc¹ netto œrodków z rynku 
miêdzybankowego, obecnie zasila go w p³ynnoœæ.

W porównaniu z koñcem 2002 roku nieznacznie po-
wiêkszy³ siê udzia³ kapita³ów w³asnych w sumie bilan-
sowej Banku. Tym samym pozosta³ on na poziomie 
najwy¿szym w grupie 20 najwiêkszych banków pol-
skich pod wzglêdem wielkoœci aktywów. Wysoki 
udzia³ kapita³ów w³asnych w sumie bilansowej Banku 
jest    w znacznej mierze pochodn¹ fuzji z Citibank 
(Poland) S.A.

Istotnym zjawiskiem wystêpuj¹cym po obu stronach 
bilansu Banku jest wzrost niezrealizowanych zysków/ 
strat z operacji instrumentami pochodnymi, który 

W 2002 roku wartoœæ kapita³ów w³asnych zmniejszy³a 
siê o 15.634 tys. z³. Wœród najistotniejszych czynni-
ków, które z³o¿y³y siê na zmianê wielkoœci kapita³ów 
w³asnych, wymieniæ nale¿y:

przeszacowanie na dzieñ 31 grudnia 2001 roku 
wartoœci akcji i udzia³ów w jednostkach podpo-
rz¹dkowanych wycenianych metod¹ praw w³as-
noœci; ujemny wynik tego przeszacowania w kwo-
cie 31.318 tys. z³ wykazany zosta³ w kapita³ach 
w³asnych jako korekta bilansu otwarcia wyniku     
z lat ubieg³ych,

dodatni wp³yw przeszacowania na dzieñ 31 gru-
dnia 2001 roku wartoœci d³u¿nych papierów war-
toœciowych dostêpnych do sprzeda¿y w kwocie 
19.418 tys. z³,

pomniejszenie funduszu z aktualizacji wyceny            
o 4.046 tys. z³ z tytu³u aktualizacji wyceny d³u¿-
nych papierów wartoœciowych dostêpnych do 
sprzeda¿y w 2002 roku, 

powiêkszenie kapita³u rezerwowego o 312 tys. z³   
z tytu³u podzia³u zysku netto za rok 2001. Pozos-
ta³a czêœæ zysku, w kwocie 163.324 tys. z³, zosta³a 
przeznaczona na dywidendê dla akcjonariuszy i ob-
ligatariuszy.

W opisywanym okresie zasz³y tak¿e zmiany w struk-
turze kapita³ów w³asnych, na które z³o¿y³y siê:

powiêkszenie kapita³u zak³adowego o 70.594 tys. 
z³ w zwi¹zku z konwersj¹ na akcje pakietu 
17.648.500 Specjalnych Partycypacyjnych Obliga-
cji Zamiennych, bêd¹cego w³asnoœci¹ najwiêksze-

Kapita³y w³asne i wspó³czynnik wyp³acalnoœci
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odzwierciedla dynamiczny rozwój pozabilansowych 
operacji kupna/sprzeda¿y. W myœl przepisów o ra-
chunkowoœci bilansowa wycena tych instrumentów 
prezentowana jest w pozycji „Pozosta³e papiery war-
toœciowe i inne aktywa finansowe” po stronie aktyw-
nej oraz „Inne zobowi¹zania z tytu³u instrumentów 
finansowych” po stronie pasywnej bilansu.



go akcjonariusza Banku, Citibank Overseas Invest-
ment Corporation („COIC”). Podwy¿szenie kapi-
ta³u zak³adowego zosta³o zarejestrowane w dniu 
24 maja 2002 roku,

przeniesienie kwoty 46.362 tys. z³ z kapita³u z ak-
tualizacji wyceny na kapita³ rezerwowy w zwi¹zku 
ze zbyciem œrodków trwa³ych, w wyniku którego 
nast¹pi³a realizacja rezerwy rewaluacyjnej. 

Ogó³em 31 grudnia 2002 roku udzia³ kapita³ów w³as-
nych Banku w kapita³ach sektora bankowego wyniós³ 
13,7% w porównaniu do 14,2% w koñcu 2001 roku. 
Pod wzglêdem wielkoœci kapita³ów w³asnych Bank 
plasowa³ siê na drugiej pozycji w sektorze bankowym. 

Poziom kapita³ów by³ w pe³ni wystarczaj¹cy do za-
chowania bezpieczeñstwa finansowego instytucji oraz 
gromadzonych w niej depozytów.

W 2002 roku wartoœæ wspó³czynnika wyp³acalnoœci 
zmniejszy³a siê z 21,22% do 18,53%. Spadek ten by³ 
przede wszystkim efektem:

wprowadzenia przez Komisjê Nadzoru Bankowe-
go nowej formu³y wyliczania wspó³czynnika wy-
p³acalnoœci opartej na pojêciu wymogów kapita-
³owych z tytu³u ryzyka kredytowego i poszcze-
gólnych rodzajów ryzyka rynkowego (minimalny 
poziom wspó³czynnika utrzymano na 8%);

Kapita³y w³asne

Kapita³ zak³adowy

Kapita³ zapasowy

Kapita³ rezerwowy

Kapita³ z aktualizacji wyceny

Fundusz ogólnego ryzyka bankowego

Inne fundusze uzupe³niaj¹ce*

Zysk (strata) z lat ubieg³ych

Kapita³y w³asne ogó³em

Fundusze podstawowe

Fundusze uzupe³niaj¹ce

    *Specjalne Partycypacyjne Obligacje Zamienne

70 594

-

46 674

(30 990)

-

(70 594)

(31 318)

(15 634)

85 950

(101 584)

16,4%

0,0%

2,8%

(40,7%)

-

(76,5%)

-

(0,0%)

1,8%

(60,1%)

430 308

3 044 585

1 707 873

76 958

390 000

92 330

-

5 742 054

5 572 766

169 288

500 902

3 044 585

1 754 547

45 968

390 000

21 736

(31 318)

5 726 420

5 658 716

67 704

w tys. z³

Zmiana

tys. z³ %

Wg stanu na dzieñ

31/12/2002 31/12/2001

Wspó³czynnik wyp³acalnoœci

Stan na dzieñ, w tys. z³

Bilansowa wartoœæ funduszy w³asnych*

Pomniejszenia, w tym:

  - wartoœæ firmy

  - inne wartoœci niematerialne i prawne

  - udzia³y w zale¿nych i stowarzyszonych podmiotach finansowych

  - fundusz z aktualizacji wyceny aktywów finansowych.

Fundusze w³asne do wyliczenia wspó³czynnika wyp³acalnoœci

Aktywa i zobowi¹zania pozabilansowe wa¿one ryzykiem

Ca³kowity wymóg kapita³owy, w tym:

  - wymóg kapita³owy z tytu³u ryzyka kredytowego

  - suma wymogów kapita³owych z tytu³u ryzyka rynkowego

Wspó³czynnik wyp³acalnoœci*

    * Bez zysku netto bie¿¹cego okresu

5 726 420

780 686

394 827

18 416

352 070

15 373

4 945 734

21 525 850

2 134 678

1 722 068

412 610

18,53%

5 742 054

498 320

138 854

7 657

351 809

-

5 243 734

24 715 504

-
21,22%

31/12/2002 31/12/2001

Wyliczenie wspó³czynnika wyp³acalnoœci na 31.12.2001 roku przedstawiono wed³ug metody wówczas obowi¹zuj¹cej. Aktywa i zobowi¹zania pozabilansowe wa¿one ryzykiem na dzieñ 31.12.2002 roku obejmuj¹ 
wy³¹cznie portfel bankowy. 
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spadku funduszy w³asnych do wyliczenia wspó³-
czynnika wyp³acalnoœci w efekcie powiêkszenia 
odpisów z tytu³u wartoœci niematerialnych i praw-
nych (w tym zw³aszcza wartoœci firmy). Przy wy-
liczaniu bazy funduszowej do wspó³czynnika wy-
p³acalnoœci w 2002 roku Bank dokonywa³ po-

Akcjonariusze posiadaj¹cy co najmniej 5% udzia³ów w kapitale
akcyjnym Banku i w ogólnej liczbie g³osów na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia 2002 roku jedynym 
akcjonariuszem posiadaj¹cym co najmniej 5% udzia-
³ów w kapitale akcyjnym Banku i w ogólnej liczbie 
g³osów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy by³a 
spó³ka Citibank Overseas Investment Corporation 
(„COIC”) z siedzib¹ w New Castle, Stany Zjedno-
czone, podmiot zale¿ny od Citibank N.A. Podmiot 
ten posiada³ 116.717.574 akcji Banku, tj. 93,2% 
udzia³ów w kapitale zak³adowym oraz 93,2% g³osów 
na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. W 2002 
roku wielkoœæ udzia³ów COIC w Banku zwiêkszy³a 
siê w efekcie nastêpuj¹cych transakcji:

nabycia 376.650 akcji zwyk³ych na okaziciela serii 
C od spó³ki Centaur Investment Corporation oraz 
376.650 akcji zwyk³ych na okaziciela serii C od 
spó³ki Foremost Investment Corporation. Pod-
mioty zbywaj¹ce akcje nale¿a³y do grupy kapita-
³owej Citigroup Inc.,

zamiany 17.648.500 posiadanych Specjalnych 
Partycypacyjnych Obligacji Zamiennych na akcje 
zwyk³e na okaziciela serii B.

mniejszenia funduszy podstawowych o 30% war-
toœci niematerialnych i prawnych, podczas gdy     
w 2001 roku stawka pomniejszenia z tego tytu³u 
wynosi³a 10%. W 2003 i 2004 roku stawka ta 
wzroœnie odpowiednio do 60% i 100%.
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Najwiêkszy pod wzglêdem wartoœci spadek dotkn¹³ 
nale¿noœci od niefinansowych podmiotów gospo-
darczych, stanowi¹cych najwiêksz¹ pozycjê portfela. 
Ograniczenie akcji kredytowej na rzecz przedsiê-
biorstw by³o nastêpstwem takich czynników jak:

ogólne ograniczenie popytu na kredyt w sektorze 
przedsiêbiorstw w zwi¹zku z dekoniunktur¹ gos-

Dzia³alnoœæ
Banku

Kredyty i inne zaanga¿owania obci¹¿one ryzykiem

Dzia³alnoœæ Banku

W 2002 roku wielkoœæ portfela kredytowego brutto 
zmniejszy³a siê o 318,9 mln z³, czyli o 2,0%, co przy 
wzroœcie kredytów w sektorze bankowym, osi¹gniê-
tym g³ównie dziêki kredytom dla osób prywatnych, 
spowodowa³o spadek udzia³u Banku w rynku kredy-
towym z 7,1% do 6,7%. Pod wzglêdem wielkoœci 
bilansowej portfela kredytowego Bank plasowa³ siê na 
pi¹tej pozycji w sektorze bankowym.

Akcja kredytowa

Nale¿noœci kredytowe brutto od klientów z sektora niebankowego

Nale¿noœci z³otowe

Nale¿noœci walutowe

Razem

Nale¿noœci od sektora niefinansowego

Nale¿noœci od sektora finansowego

Nale¿noœci od sektora bud¿etowego

Razem

Niefinansowe podmioty gospodarcze

Niebankowe instytucje finansowe

Osoby prywatne

Inne podmioty niefinansowe

Jednostki bud¿etowe  

Razem

    Nale¿noœci bez odsetek nale¿nych

w tys. z³

Zmiana

tys. z³ %

Wg stanu na dzieñ

31/12/2002 31/12/2001

(197 153)

(121 739)

(318 893)

(558 982)

264 411

(24 322)

(318 893)

(507 666)

264 411

(20 585)

(30 732)

(24 322)

(318 893)

(1,8%)

(2,4%)

(2,0%)

(3,8%)

29,7%

(83,9%)

(2,0%)

(3,8%)

29,7%

(1,5%)

(22,6%)

(83,9%)

(2,0%)

10 802 085

5 022 046

15 824 132

14 903 849

891 297

28 986

15 824 132

13 382 300

891 297

1 385 737

135 813

28 986

15 824 132

10 604 932

4 900 307

15 505 239

14 344 867

1 155 708

4 664

15 505 239

12 874 634

1 155 708

1 365 152

105 081

4 664

15 505 239
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Dzia³alnoœæ Banku

podarcz¹, nisk¹ rentownoœci¹ dzia³alnoœci oraz re-
dukcj¹ projektów inwestycyjnych w oczekiwaniu 
na o¿ywienie gospodarcze;

obni¿enie poziomu akceptowalnego przez Bank 
ryzyka kredytowego w przypadku nowych przed-
siêwziêæ kredytowych, podyktowane d¹¿eniem do 
poprawy jakoœci portfela;

aktywna redukcja istniej¹cych zaanga¿owañ wobec 
niektórych klientów, których sytuacja finansowa 
sygnalizowa³a mo¿liwoœæ utraty zdolnoœci do ob-
s³ugi zobowi¹zañ.

Ograniczenie portfela kredytów dla przedsiêbiorstw 
niefinansowych zosta³o do pewnego stopnia zrekom-
pensowane przez wzrost zaanga¿owania wobec nie-
bankowych podmiotów finansowych o 29,7%, g³ów-
nie za spraw¹ powiêkszenia akcji kredytowej na rzecz 
podmiotów leasingowych, w tym zw³aszcza spó³ek 
leasingowych nale¿¹cych do Grupy Kapita³owej 
Banku.

W 2002 roku Bank prowadzi³ aktywn¹ dzia³alnoœæ na 
rynku kredytów konsorcjalnych, który niestety prze-
¿ywa³ w tym okresie wyraŸny regres, co by³o zwi¹zane 
ze spadkiem nak³adów inwestycyjnych w gospodarce. 
Ogó³em wartoœæ du¿ych kredytów konsorcjalnych 
zaci¹gniêtych przez polskie przedsiêbiorstwa w 2002 
roku wynios³a 9,4 mld z³ (z czego 5,6 mld pochodzi³o 
od banków krajowych) w porównaniu z ponad 13 mld 
w 2001 roku. Zaanga¿owanie Banku z tytu³u nowych 
umów spad³o z 586,2 mln z³ w 2001 roku do 348,3 
mln z³ w 2002 roku. W opisywanym okresie Bank 
uczestniczy³ w nastêpuj¹cych przedsiêwziêciach:

refinansowanie na ³¹czn¹ kwotê 170 mln EUR 
kredytów finansuj¹cych dzia³alnoœæ energetyczn¹  
i telekomunikacyjn¹ Polskich Sieci Elektroenerge-
tycznych S.A.; Bank pe³ni³ rolê wspó³organizatora 
konsorcjum z udzia³em w³asnym 35 mln EUR;

finansowanie dzia³alnoœci Polskich Kolei Pañstwo-
wych S.A. w kwocie 202,5 mln EUR; Bank pe³ni³ 
rolê wspó³organizatora konsorcjum z udzia³em 
w³asnym 18,2 mln EUR;

finansowanie budowy sieci œwiat³owodowej o war-
toœci 79 mln z³ dla spó³ki Telbank S.A.; Bank by³ 
jedynym organizatorem konsorcjum z udzia³em 
w³asnym 49 mln z³;

finansowanie konsolidacji grupy kapita³owej oraz 
inwestycji w kablowni spó³ki Telefonika KFK S.A. 

o ³¹cznej wartoœci 1.423 mln z³ (268 mln CHF      
i 174.5 mln EUR); Bank by³ uczestnikiem konsor-
cjum z udzia³em w³asnym 31,5 mln CHF;

uzyskanie mandatu od Polskiego Górnictwa Naf-
towego i Gazownictwa S.A. na wspó³organizo-
wanie kredytu w kwocie 150 mln USD na refinan-
sowanie zad³u¿enia spó³ki; udzia³ w³asny Banku 
wyniesie 20 mln USD.

Struktura portfela kredytowego brutto
wed³ug grup segmentacji klientów 31/12/2002

SME - Ma³e i Œrednie 
Przedsiêbiorstwa

TTLC - Du¿e Przedsiêbiorstwa 
Krajowe

GRB - Globalne Koncerny

GCB - Sektor Bankowoœci Detalicznej

FIPS - Pion Instytucji Finansowych 
            i Sektora Publicznego

OTHER - Pozosta³e Nale¿noœci

SME
42,2%

TTLC
28,1%

GCB
8,3%

GRB
19,8%

FIPS
1,1%

OTHER
0,5%

W 2002 roku odnotowano spadek nale¿noœci od osób 
prywatnych o 1,5%, a wp³ynê³y na to m.in. takie 
czynniki, jak:

zaostrzenie kryteriów oceny ryzyka kredytowego 
stosowanych wobec potencjalnych nowych kredy-
tobiorców, a w szczególnoœci wobec osób pry-
watnych prowadz¹cych jednoosobow¹ dzia³alnoœæ 
gospodarcz¹, spowodowane d¹¿eniem do popra-
wy jakoœci portfela, co poœrednio wp³ynê³o na 
ograniczenie portfela kredytów konsumpcyjnych 
oraz dyskontowych;

stosunkowo niewielka obecnoœæ Banku na rynku 
kredytów hipotecznych, charakteryzuj¹cym siê    
w ostatnim okresie najwy¿sz¹ dynamik¹;

Jednoczeœnie zad³u¿enie osób prywatnych z tytu³u 
u¿ytkowania kart kredytowych Citibank wzros³o       
w 2002 roku o 155 mln z³ (25,9%) do kwoty 752,6 
mln z³. 

Ogó³em udzia³ Banku w rynku kredytów dla klientów 
indywidualnych obni¿y³ siê z 2,5% w koñcu 2001 
roku do 2,2% w koñcu 2002 roku. 
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W 2002 roku udzia³ nale¿noœci walutowych i indek-
sowanych do walut obcych w portfelu kredytowym 
brutto ustabilizowa³ siê na poziomie do 32%.  Bank 
monitoruje wp³yw ryzyka kursowego na ryzyko kre-

dytowe portfela walutowego, prowadz¹c analizy wra¿-
liwoœci (tzw. stress-testing) sytuacji finansowej klien-
tów, wobec których istnieje zaanga¿owanie denomi-
nowane w walutach obcych, na wahania kursowe.

W 2002 roku Bank odnotowa³ dalsze pogorszenie 
jakoœci portfela kredytowego, co znalaz³o wyraz we 
wzroœcie udzia³u nale¿noœci zagro¿onych w portfelu 
brutto z 25,7% do 29,4% i wp³ynê³o na wzrost re-
zerw celowych o 24,9%. By³o to nastêpstwem pog³ê-
bienia siê niekorzystnej sytuacji finansowej i p³ynnoœ-
ciowej istotnej grupy klientów Banku. Spoœród czyn-
ników, które wp³ynê³y na to zjawisko, wymieniæ na-
le¿y:

utrzymuj¹c¹ siê ogóln¹ dekoniunkturê gospo-
darcz¹,

tendencje recesyjne w sektorze przemys³owym      
i budowlano-monta¿owym oraz koresponduj¹c¹   
z nimi nisk¹ rentownoœæ dzia³alnoœci gospodar-
czej,

kontynuacjê przez Bank konserwatywnej polityki 
klasyfikacji nale¿noœci i tworzenia rezerw.

Wzrost nale¿noœci pod obserwacj¹ o 51,8% by³ nas-
têpstwem wprowadzenia w czerwcu 2002 roku nowe-
go Regulaminu Polityki Kredytowej Sektora Banko-
woœci Komercyjnej i Inwestycyjnej, w którym zdefi-

Jakoœæ portfela kredytowego

    Nale¿noœci bez odsetek nale¿nych

WskaŸniki jakoœci portfela kredytowego

w tys. z³

Zmiana

tys. z³ %

Wg stanu na dzieñ

31/12/2002 31/12/2001

Nale¿noœci brutto od podmiotów niebankowych

wg jakoœci zaanga¿owañ

W sytuacji normalnej

Pod obserwacj¹

Zagro¿one

    - poni¿ej standardu

    - w¹tpliwe

    - stracone

Razem nale¿noœci od sektora niebankowego

(1  395 005)

577 994

498 118

(53 036)

267 531

283 624

(318 893)

(13,1%)

51,8%

12,2%

(4,6%)

16,5%

21,9%

(2,0%)

10 640 930

1 116 542

4 066 660

1 149 105

1 622 261

1 295 293

15 824 132

59,6%

10,9%

29,4%

7,1%

12,2%

10,2%

100,0%

9 245 925

1 694 536

4 564 778

1 096 069

1 889 792

1 578 917

15 505 239

67,2%

7,1%

25,7%

7,3%

10,3%

8,2%

100,0%

Rezerwy na nale¿noœci kredytowe od klientów sektora
niebankowego

w tys. z³

Zmiana

tys. z³ %

Wg stanu na dzieñ

31/12/2002 31/12/2001

Rezerwy celowe na nale¿noœci

  - pod obserwacj¹

  - zagro¿one

Rezerwa na ryzyko ogólne

WskaŸnik pokrycia rezerwami
nale¿noœci ogó³em

WskaŸnik pokrycia rezerwami
nale¿noœci zagro¿onych

293 354

(1 245)

294 599

-

(24,9%)

(100,0%)

(25,1%)

-

1 177 080

1 245

1 175 835

300 000

9,3%

36,3%

1 470 434

-

1 470 434

300 000

11,4%

38,8%

niowano bardziej precyzyjne kryteria klasyfikacji kre-
dytów do poszczególnych grup ryzyka.

Kwota rezerw celowych utworzonych na zaanga¿owa-
nia nieregularne, w wysokoœci 1.470 mln z³, w pe³ni 
spe³nia³a wymogi okreœlone przepisami Narodowego 
Banku Polskiego. Dodatkowo Bank posiada³ rezerwê 
na ryzyko ogólne na kwotê 300 mln z³ utworzon¹     
w latach poprzednich.

Wzrost wskaŸnika pokrycia rezerwami ogó³em do 
11,4% by³ przede wszystkim konsekwencj¹ wzrostu 
udzia³u nale¿noœci zagro¿onych w portfelu kredyto-
wym przy jednoczesnym spadku wielkoœci tego port-
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nej bran¿y. Wobec zjawisk recesyjnych wystêpuj¹cych 
w wielu obszarach gospodarki, w tym zw³aszcza       
w przemyœle, rezultatem stosowania takiego modelu 
zarz¹dzania portfelem kredytowym by³y decyzje o ak-
tywnej redukcji zaanga¿owañ wobec niektórych sek-
torów i klientów w 2002 roku (sektor stoczniowy, 
budowlany, przemys³ ciê¿ki). Bank wzmocni³ Depar-
tament Restrukturyzacji odpowiedzialny za zarz¹-
dzanie zaanga¿owañ zagro¿onych z portfela du¿ych 
przedsiêbiorstw, dziêki czemu osi¹gn¹³ on satysfak-
cjonuj¹ce wyniki w ograniczaniu potencjalnych strat 
kredytowych. Jednostka ta w wielu przypadkach zdo-
³a³a pozyskaæ dodatkowe zabezpieczenia lub renego-
cjowaæ harmonogram sp³at nale¿noœci zagro¿onych, 
co spowodowa³o wzmocnienie pozycji Banku wobec 
klientów w trudnej sytuacji finansowej. £¹cznie De-
partament Restrukturyzacji oraz Biuro Restruktury-
zacji i Windykacji, odpowiedzialne za zarz¹dzanie 
nale¿noœciami zagro¿onymi w Pionie Bankowoœci 
Przedsiêbiorstw, zatrudnia³y w koñcu 2002 roku 26 
osób i zarz¹dza³y portfelem nale¿noœci zagro¿onych   
o wartoœci 1,1 mld z³.

W 2002 roku Bank wystawi³ 4.364 tytu³y egzekucyjne 
dotycz¹ce nale¿noœci w kwocie 135,3 mln z³, na które 
przypada³y zabezpieczenia o wartoœci 69,6 mln z³. 
Ponadto w opisywanym okresie Bank spisa³ z bilansu 
w ciê¿ar utworzonych rezerw nale¿noœci nieœci¹galne 
o wartoœci 46,2 mln z³.

fela. Wzrost pokrycia rezerwami nast¹pi³ równie¿     
w przypadku nale¿noœci zagro¿onych, co wynika³o 
g³ównie z wzrostu pokrycia rezerwami nale¿noœci 
straconych z 64,4% do 70,8%. 

Wed³ug stanu na koniec 2002 roku 24% nale¿noœci 
zagro¿onych (a 33% nale¿noœci w¹tpliwych) stanowi³y 
kredyty udzielone spó³kom zale¿nym miêdzynaro-
dowych koncernów dzia³aj¹cych na rynku lokalnym 
(segment GRB), które w wiêkszoœci zabezpieczone 
by³y gwarancjami spó³ek-matek. Klasyfikacja tej gru-
py nale¿noœci jako zagro¿onych by³a - w myœl prze-
pisów NBP - odpowiedzi¹ Banku na pogorszenie siê 
wyników finansowych raportowanych przez tych kli-
entów, niezale¿nie od tego, czy dana nale¿noœæ by³a 
obs³ugiwana lub czy dany kredytobiorca posiada³ za-
bezpieczenie wystawione przez swoj¹ spó³kê matkê.

W zakresie zarz¹dzania ryzykiem kredytowym Bank 
nadal wykorzystywa³ system wprowadzony w marcu 
2001 roku, który w trakcie 2002 roku zosta³ dwu-
krotnie zmodyfikowany w kierunku bardziej precyzyj-
nego okreœlenia kryteriów klasyfikacji kredytów i two-
rzenia rezerw celowych. Filarem tego systemu jest 
zasada bie¿¹cego monitoringu zaanga¿owañ kredy-
towych Banku w poszczególne sektory gospodarki    
w celu identyfikacji obszarów, w których zaanga¿o-
wanie powinno wzrosn¹æ lub ulec redukcji, w zale¿-
noœci od obecnej i prognozowanej koniunktury w da-

W 2002 roku portfel zobowi¹zañ pozabilansowych 
udzielonych przez Bank zmniejszy³ siê o 8,4% do 
9.600 mln z³. Spadek ten zosta³ spowodowany przede 
wszystkim przez ca³kowit¹ redukcjê lokat do wydania, 
dla których termin realizacji zwi¹zany jest jedynie       

Zaanga¿owanie pozabilansowe

z czasem niezbêdnym do technicznego przygotowa-
nia przep³ywu œrodków. Portfele g³ównych pozycji 
zobowi¹zañ warunkowych udzielonych, tj. gwarancji, 
akredytyw w³asnych i kredytów przyrzeczonych, po-
zosta³y relatywnie stabilne.

Zobowi¹zania pozabilansowe warunkowe udzielone

w tys. z³

Zmiana

tys. z³ %

Wg stanu na dzieñ

31/12/2002 31/12/2001

Gwarancje

Akredytywy w³asne

Akredytywy obce potwierdzone

Kredyty przyrzeczone

Lokaty do wydania

Zobowi¹zania pozabilansowe razem

Rezerwy na zobowi¹zania pozabilansowe

WskaŸnik pokrycia rezerwami

1 128

2 242

(51 142)

(116 865)

(714 868)

(879 505)

19 395

0,0%

1,2%

(81,0%)

(1,7%)

(100,0%)

(8,4%)

15,4%

2 737 591

184 874

63 155

6 779 275

714 868

10 479 763

125 913

1,20%

2 738 719

187 117

12 013

6 662 409

-

9 600 258

145 308

1,51%
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Handlowego w Warszawie SA, któr¹ wspierali zarówno 
Doradcy ds. Leasingu Handlowy-Leasing S.A., jak rów-
nie¿ sieci dealerów oraz poœredników finansowych.     
W koñcu 2002 roku obie spó³ki leasingowe zatrudnia³y 
³¹cznie 63 pracowników.

W 2002 roku spó³ki leasingowe nale¿¹ce do Banku 
przekaza³y w leasing aktywa o ³¹cznej wartoœci 415,9 
mln z³ w porównaniu z 409,8 mln z³ w 2001 roku 
(wzrost o 1,5%). Podpisano 1.228 umów, w tym 1.097 
umów leasingu operacyjnego oraz 131 umów leasingu 
finansowego. W koñcu roku spó³ki posiada³y portfel 
leasingowy o ³¹cznej wartoœci 946,8 mln z³ wobec 733 
mln z³ w koñcu 2001 roku. Rozmiary dzia³alnoœci obu 
spó³ek stawiaj¹ je razem na szóstym miejscu na rynku 
z udzia³em ok. 5%.

W czerwcu 2002 roku Bank rozszerzy³ podpisan¹        
w 2001 roku umowê z niemieckim bankiem pañstwo-
wym Kreditanstalt für Wiederaufbau („KfW”) w spra-
wie refinansowania kredytów inwestycyjnych udziela-
nych podmiotom z sektora ma³ych i œrednich przedsiê-
biorstw. Rozszerzona umowa objê³a refinansowanie 
transakcji leasingowych zawieranych z ma³ymi i œredni-
mi przedsiêbiorstwami przez Handlowy Leasing S.A.     
z wykorzystaniem funduszy z programów pomocowych 
Unii Europejskiej. Wielkoœæ jednorazowego refinanso-
wania ograniczona jest limitem 250 tys. EUR. Œrodki po-
zyskane z KfW powinny przyczyniæ siê do wzrostu wo-
lumenu transakcji leasingowych spó³ki w przysz³oœci.

Us³ugi leasingowe œwiadcz¹ dwie spó³ki zale¿ne 
Banku: Handlowy Leasing S.A. i Citileasing Sp. z o.o. 
W bliskiej przysz³oœci planowane jest po³¹czenie spó-
³ek w jeden podmiot, który ma funkcjonowaæ pod 
nazw¹ Handlowy-Leasing S.A. W tym celu spó³ki 
prowadzi³y prace nad ujednoliceniem procedur wew-
nêtrznych oraz doskonaleniu zasad wspó³pracy z Od-
dzia³ami Banku Handlowego w Warszawie SA. Han-
dlowy Leasing S.A. i Citileasing Sp. z o.o. finansuj¹ siê, 
oprócz kapita³u, liniami kredytowymi ci¹gniêtymi od 
Banku Handlowego w Warszawie SA.

W 2002 roku oferta produktowa obejmowa³a leasing 
operacyjny, finansowy i zwrotny w z³otych, dolarach 
amerykañskich, euro i frankach szwajcarskich. Zakres 
przedmiotowy oferty obejmowa³ leasing maszyn i urz¹-
dzeñ przemys³owych (w tym kompletnych linii tech-
nologicznych), flot samochodów osobowych, dostaw-
czych i ciê¿arowych oraz maszyn poligraficznych, bu-
dowlanych i rolniczych. Ponadto prowadzono prace 
nad wprowadzeniem leasingu nieruchomoœci. G³ówny-
mi adresatami oferty Handlowy Leasing S.A. i Citilea-
sing Sp. z o.o. by³y przedsiêbiorstwa obs³ugiwane przez 
Bank Handlowy w Warszawie SA. Firmy nie bêd¹ce 
klientami Banku mog³y korzystaæ z czterech progra-
mów produktowych z uproszczon¹ procedur¹ akcepta-
cji klienta, obejmuj¹cych leasing œrodków transportu, 
maszyn budowlanych, urz¹dzeñ poligraficznych oraz 
maszyn rolniczych marki John Deere. G³ównym kana-
³em pozyskiwania transakcji by³a sieæ doradców Banku 

Leasing

tj. elektroniczn¹, komputerow¹, odzie¿ow¹, zabawkar-
sk¹ i artyku³ów biurowych. W rezultacie w 2002 roku 
spó³ka odnotowa³a spadek przychodów z dzia³alnoœci 
o 29%, co jednak do pewnego stopnia uda³o siê zneu-
tralizowaæ przez obni¿kê kosztów dzia³ania o 7% oraz 
kosztów finansowych o 36%. Spó³ka zosta³a ponadto 
zmuszona do utworzenia rezerw celowych na nieœci¹-
galne nale¿noœci faktoringowe w kwocie 3,9 mln z³.

Ogó³em w 2002 roku wartoœæ skupionych wierzytel-
noœci wynios³a 949,2 mln z³ w porównaniu do 973,4 
mln z³ w analogicznym okresie 2001 roku. Liczba 
klientów zmniejszy³a siê nieznacznie ze 117 w 2001 
roku do 116. W 2002 roku firma powiêkszy³a nato-

Dzia³alnoœæ faktoringowa prowadzona jest bezpoœre-
dnio przez Bank Handlowy w Warszawie SA oraz 
przez spó³kê Handlowy-Heller S.A., w której Bank 
posiada 50% udzia³ (w tym 25% poprzez spó³kê 
Handlowy Inwestycje Sp. z o.o.). Partnerem Banku    
w tym przedsiêwziêciu jest holenderski inwestor bran-
¿owy NMB Heller Holding N.V. (udzia³ 50%).

Na wynikach Handlowy-Heller S.A. osi¹gniêtych       
w 2002 roku zaci¹¿y³y niekorzystne czynniki makro-
ekonomiczne, a zw³aszcza niska dynamika obrotu go-
spodarczego zwi¹zana ze s³abym popytem. Problemy 
ze zbytem produktów szczególnie dotknê³y bran¿e    
o szczególnym znaczeniu dla biznesu faktoringowego, 

Faktoring
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kiem kredytowym m.in. poprzez wprowadzenie wew-
nêtrznych limitów finansowania d³u¿ników. Podjêto 
równie¿ prace nad uruchomieniem centrum telefoni-
cznego oraz wdro¿eniem nowego produktu dla drob-
nych przedsiêbiorstw, których roczne obroty nie prze-
kraczaj¹ 5 mln z³. W efekcie II po³owa 2002 roku przy-
nios³a znacz¹c¹ poprawê wyników: miesiêczna wartoœæ 
skupionych faktur wzros³a z 49 mln z³ w styczniu do 
111 mln z³ w rekordowym pod tym wzglêdem paŸ-
dzierniku. 

miast liczbê podpisanych umów faktoringowych z 38 
w 2001 roku do 53 w 2002 roku. Szacowany udzia³   
w rynku utrzyma³ siê na poziomie 10%.

W warunkach spadaj¹cych obrotów oraz pogarsza-
j¹cej siê jakoœci portfela nale¿noœci, firma podjê³a 
dzia³ania maj¹ce na celu odwrócenie tych niekorzyst-
nych tendencji. Otwarto przedstawicielstwo regional-
ne w Poznaniu, wprowadzono nowy produkt (fakto-
ring bez regresu) oraz usprawniono zarz¹dzanie ryzy-

do optymalizacji lokowania swoich œrodków, coraz 
czêœciej decyduj¹c siê na zakup d³u¿nych papierów 
skarbowych lub jednostek uczestnictwa w funduszach 
inwestycyjnych.

Spadek zobowi¹zañ od niefinansowych podmiotów 
gospodarczych o 3,2% prze³o¿y³ siê na nieznaczn¹ 
obni¿kê udzia³u Banku w rynku tego rodzaju depo-
zytów z 13,6% do 13,3% (obejmuje zobowi¹zania 
wobec przedsiêbiorstw, spó³ek, spó³dzielni i przed-
siêbiorców indywidualnych). Mimo to, Bank pozosta³ 
liderem na tym rynku, a jego silna pozycja w du¿ym 
stopniu stanowi³a pochodn¹ konkurencyjnej oferty 
produktowej w obszarze bankowoœci transakcyjnej.

Wed³ug stanu na koniec 2002 roku ³¹czna wartoœæ 
funduszy zewnêtrznych Banku wynios³a 20.171 mln 
z³ i by³a o 9,8% mniejsza ni¿ w koñcu 2001 roku. 
Spadek dotkn¹³ depozytów od wszystkich grup klien-
tów. Kwotowo najbardziej zmniejszy³y siê zobowi¹-
zania od instytucji finansowych, co by³o efektem og-
raniczenia finansowania Banku na rynku miêdzyban-
kowym w zwi¹zku ze zmniejszonym zapotrzebowa-
niem na dodatkow¹ p³ynnoœæ. Charakterystyczny dla 
2002 roku by³ znacz¹cy spadek depozytów termino-
wych od wszystkich grup sektorowych, który od-
zwierciedla³ ogólny spadek sk³onnoœci do oszczêdza-
nia w gospodarce, bêd¹cy nastêpstwem ograniczenia 
przychodowoœci odsetkowej depozytów. Oprócz tego, 
czêœæ deponentów zaczê³a przyk³adaæ wiêksz¹ wagê 

Fundusze zewnêtrzne

    Bez odsetek do zap³acenia

w tys. z³

Zmiana

tys. z³ %

Wg stanu na dzieñ

31/12/2002 31/12/2001

Zobowi¹zania wobec Banku Centralnego

Zobowi¹zania wobec sektora finansowego

Zobowi¹zania bie¿¹ce

Zobowi¹zania terminowe

  - depozyty bankowe

  - kredyty otrzymane

  - depozyty terminowe instytucji niebankowych

Zobowi¹zania wobec sektora niefinansowego

Zobowi¹zania bie¿¹ce

Zobowi¹zania terminowe

Zobowi¹zania wobec sektora bud¿etowego

Zobowi¹zania bie¿¹ce

Zobowi¹zania terminowe

Razem fundusze zewnêtrzne

(86 784)

(1 432 095)

(142 777)

(1 289 318)

(261 620)

(1 136 200)

108 502

(425 005)

903 031

(1 328 036)

(244 818)

126 593

(371 411)

(2 188 702)

(41,7%)

(29,4%)

(7,0%)

(45,5%)

(35,6%)

(68,5%)

24,6%

(2,6%)

13,6%

(13,6%)

(27,8%)

44,6%

(62,4%)

(9,8%)

208 128

4 862 810

2 029 014

2 833 796

734 543

1 658 303

440 950

16 409 182

6 645 739

9 763 443

879 611

284 093

595 518

22 359 731

121 344

3 430 715

1 886 237

1 544 478

472 923

522 103

549 452

15 984 177

7 548 770

8 435 407

634 793

410 686

224 107

20 171 029

Fundusze zewnêtrzne
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W 2002 roku Bank notowa³ systematyczny wzrost 
nadwy¿ki wolnych œrodków, obrazowany przez po-
wiêkszaj¹c¹ siê ró¿nicê w poziomie nale¿noœci i zo-
bowi¹zañ wobec podmiotów finansowych. Silna baza 
depozytowa i p³ynnoœciowa daje Bankowi mo¿liwoœæ 
elastycznego reagowania na pojawiaj¹ce siê nowe spo-
sobnoœci do inwestycji w aktywa kredytowe oraz za-
pewnia potencja³ funduszowy, który bêdzie móg³ byæ 
wykorzystany w warunkach oczekiwanego powrotu 
koniunktury makroekonomicznej.

Œrodki zgromadzone na rachunkach bie¿¹cych i depo-
zytach terminowych osób prywatnych zmniejszy³y siê 
o 1,2%, ale w sytuacji g³êbszego spadku depozytów 
osób prywatnych w sektorze bankowym Bank nie-
znacznie powiêkszy³ udzia³ rynkowy z 2,8% do 2,9%. 
Pod wzglêdem dynamiki najwiêkszy spadek dotkn¹³ 
depozytów od sektora bud¿etowego, co do pewnego 
stopnia by³o konsekwencj¹ nasilaj¹cej siê konkurencji 
w obs³udze podmiotów bud¿etowych ze strony ban-
ków kontrolowanych przez Skarb Pañstwa.

    Bez odsetek do zap³acenia

Zobowi¹zania wobec klientów niebankowych

w tys. z³

Zmiana

tys. z³ %

Wg stanu na dzieñ

31/12/2002 31/12/2001

Zobowi¹zania wobec:

Osób prywatnych

Niefinansowych podmiotów gospodarczych

Instytucji niekomercyjnych

Niebankowych podmiotów finansowych

Sektora bud¿etowego

Zobowi¹zania na przejœciowej ewidencji

Razem

Z³otowe

Walutowe

Razem 

(72 347)

(299 423)

(57 337)

(44 863)

(244 818)

4 102

(714 686)

(98 551)

(616 135)

(714 686)

(1,2%)

(3,2%)

(6,1%)

(3,2%)

(27,8%)

42,5%

(3,8%)

(0,8%)

(11,0%)

(3,8%)

6 085 893

9 365 919

947 710

1 408 116

879 611

9 660

18 696 909

13 087 011

5 609 898

18 696 909

6 013 546

9 066 496

890 373

1 363 253

634 793

13 762

17 982 223

12 988 460

4 993 763

17 982 223

bankowoœæ elektroniczna i internetowa,

zarz¹dzanie p³ynnoœci¹,

p³atnoœci,

finansowanie handlu,

obs³uga handlu.

W obszarze bankowoœci internetowej Bank odnoto-
wa³ dynamiczny wzrost wykorzystania platformy tran-
sakcyjnej CitiDirect, bêd¹cej sztandarowym kana³em 
internetowej obs³ugi klientów korporacyjnych w za-
kresie produktów bankowoœci transakcyjnej. Ogó³em 
w koñcu 2002 roku obs³ugiwano 3.170 instalacji 
CitiDirect, w porównaniu z 860 na pocz¹tku roku. 
Atutem pakietu CitiDirect jest mo¿liwoœæ dostêpu do 

Bank posiada bogat¹, kompleksow¹ i nowoczesn¹ 
ofertê produktow¹ w zakresie obs³ugi finansowej        
i transakcyjnej przedsiêbiorstw. Równolegle ze œwiad-
czeniem tradycyjnych us³ug - takich jak np. prowa-
dzenie rachunków bie¿¹cych, przelewy krajowe i za-
graniczne, przyjmowanie depozytów, udzielanie kre-
dytów w rachunku bie¿¹cym - Bank prowadzi³ in-
tensywn¹ rozbudowê oferty i akwizycjê klientów       
w grupie bardziej wyrafinowanych produktów banko-
woœci transakcyjnej, w tym zw³aszcza bankowoœci 
elektronicznej i internetowej. Rozwój tej dzia³alnoœci 
w znacznym stopniu u³atwia³ dostêp do œwiatowej 
klasy dorobku technologicznego Citigroup. W 2002 
roku oferta Banku w obszarze zarz¹dzania œrodkami 
finansowymi przedsiêbiorstw obejmowa³a nastêpuj¹ce 
grupy produktowe:

zarz¹dzanie nale¿noœciami,

Zarz¹dzanie œrodkami finansowymi przedsiêbiorstw
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rachunku bankowego firmy-klienta w czasie rze-
czywistym i wykonywania ca³ej gamy transakcji za 
pomoc¹ komputerowego po³¹czenia z Internetem 
bezpoœrednio z siedziby klienta. CitiDirect posiada 
ponadto rozbudowane opcje raportowania oraz im-
portu/eksportu danych. Najwy¿szy poziom bezpie-
czeñstwa systemu zapewniaj¹ nowoczesne techniki 
szyfrowania danych. Docelowo w ramach CitiDirect 
obs³ugiwani bêd¹ wszyscy klienci korporacyjni ko-
rzystaj¹cy z us³ug bankowoœci elektronicznej (w tym 
m.in. u¿ytkownicy systemów Goniec i MTMS32 ofe-
rowanych odpowiednio przez Bank Handlowy w War-
szawie SA i Citibank (Poland) S.A. przed fuzj¹). £¹cz-
na liczba instalacji wszystkich rodzajów internetowych 
platform bankowoœci transakcyjnej wzros³a z 11,5 tys. 
w koñcu 2001 roku do 12,6 tys. w koñcu 2002 roku. 
Wysoki poziom oferty bankowoœci internetowej dla 
klientów korporacyjnych zosta³ doceniony przez eks-
pertów presti¿owego magazynu „Global Finance”, 
którzy przyznali Bankowi tytu³ „Best Corporate/Ins-
titutional Internet Bank in Poland 2002”.

W 2002 roku osi¹gniêto znacz¹cy wzrost wykorzysta-
nia systemu obs³ugi p³atnoœci masowych SpeedCol-
lect, co prze³o¿y³o siê na dynamiczny wzrost przycho-
dów prowizyjnych od tego produktu. SpeedCollect 
umo¿liwia klientom korporacyjnym Banku automa-
tyczne rozksiêgowywanie wp³ywów od odbiorców      
i uzgadnianie sald na rachunkach. System ten ofero-
wany jest m.in. operatorom telefonicznym, operato-
rom telewizji kablowych, dystrybutorom energii elek-
trycznej i gazu, oraz ubezpieczycielom. Liczba trans-
akcji przetwarzanych miesiêcznie przez Bank w ra-
mach œwiadczenia us³ugi SpeedCollect wzros³a z 5,5 
mln w grudniu 2001 roku do 9,3 mln w gr udniu 2002 
roku.

Rok 2002 by³ okresem du¿ej aktywnoœci Biura Zarz¹-
dzania Produktami Kartowymi, oferuj¹cego kar ty 

Citibank Business przeznaczone do pokrywania wy-
datków s³u¿bowych pracowników firm. Wprowadzo-
no do oferty Banku nowe produkty: kartê Visa Busi-
ness Electron (w wersji Gold, Silver, Commercial        
i CitiBusiness) wraz z „Pakietem bezpieczeñstwa”, 
która zast¹pi³a kartê bankomatow¹ Citibusiness Mas-
tercard, oraz (jako pierwszy Bank w Polsce) Przed-
p³acone Karty P³atnicze typu Visa Electron. Ten 
drugi rodzaj kart s³u¿y do dokonywania transakcji 
wy³¹cznie w Polsce i ma zastosowanie jako: karty 
lojalnoœciowe, karty s³u¿¹ce do przekazu œrodków lub 
karty promocyjne. Szczególn¹ zalet¹ Przedp³aconych 
Kart P³atniczych jest mo¿liwoœæ opracowania indywi-
dualnego wzoru graficznego plastiku karty dla kon-
kretnego klienta, dziêki czemu logo klienta staje siê 
widoczne wszêdzie tam, gdzie karta jest u¿ywana. 
Ogó³em w koñcu 2002 roku Biuro Zarz¹dzania Pro-
duktami Kartowymi obs³ugiwa³o 3,8 tys. przedsiê-
biorstw u¿ywaj¹cych ³¹cznie 16,3 tys. kart Citibank 
Business i Przedp³aconych Kart P³atniczych.

W dniu 28 maja 2002 roku, we wspó³pracy z Citibank 
Card Acceptance (CCA), Bank Handlowy wzbogaci³ 
swoj¹ ofertê o us³ugê pe³nego rozliczania transakcji 
dokonywanych przy u¿yciu kart p³atniczych. Us³uga 
ta jest skierowana do przedsiêbiorstw akceptuj¹cych 
karty jako formê p³atnoœci.

W czerwcu 2002 roku uruchomiono us³ugê autory-
zacji p³atnoœci w Internecie przez system CitiConnect 
w Pasa¿u Handlowym portalu Wirtualna Polska, który 
docelowo obejmie kilkadziesi¹t sklepów interneto-
wych. Ogó³em od wprowadzenia CitiConnect do ofer-
ty Banku w czerwcu 2001 roku podpisano 105 umów 
z firmami prowadz¹cymi sklepy internetowe, z czego 
58 umów zosta³o zawartych w 2002 roku. W po³owie 
2002 roku funkcjonalnoœæ CitiConnect zosta³a istotnie 
poszerzona o implementacjê tego produktu na plat-
formê mobiln¹, obejmuj¹c¹ kana³y WAP i SMS.

w tym zw³aszcza liczn¹ grupê spó³ek-córek miêdzyna-
rodowych koncernów, prowadz¹cych intensywn¹ wy-
mianê towarow¹ i us³ugow¹    z zagranic¹.

£¹czna wartoœæ transakcji handlu zagranicznego ob-
s³u¿onych w 2002 roku przez Bank Handlowy w War-
szawie SA wynios³a 19,7 mld USD, z czego na trans-
akcje eksportowe przypad³o 8,406 mln USD, a na im-

W efekcie fuzji z CPSA w dniu 1 marca 2001 roku 
Bank uzyska³ dominuj¹c¹ pozycjê na rynku obs³ugi 
rozliczeñ handlu zagranicznego. Silna pozycja Banku 
Handlowego - wywodz¹ca siê jeszcze z czasów, kiedy 
Bank posiada³ monopol na obs³ugê transakcji polskie-
go handlu zagranicznego - uleg³a istotnemu wzmoc-
nieniu poprzez powiêkszenie bazy klientowskiej o pod-
mioty obs³ugiwane przez by³y Citibank (Poland) S.A., 

Obs³uga rozliczeñ handlu zagranicznego
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py Wschodniej g³ównym instrumentem pozostaje na-
dal akredytywa.

18 kwietnia Bank podpisa³ z Korporacj¹ Ubezpieczeñ 
Kredytów Eksportowych S.A. („KUKE”) ramow¹ 
umowê o wspó³pracy w zakresie ubezpieczenia wie-
rzytelnoœci przys³uguj¹cych faktorowi od d³u¿ników  
z krajów OECD. Umowa ta umo¿liwi³a Bankowi 
przygotowanie nowego produktu „Program Finanso-
wania Eksportu do Krajów OECD”, który zapewni 
polskim eksporterom sprzedaj¹cym swoje produkty 
do krajów OECD dostêp do zewnêtrznego Ÿród³a fi-
nansowania transakcji eksportowych w formie fakto-
ringu zabezpieczonego polis¹ KUKE. Biuro Struktu-
ryzowanych Transakcji Finansowania Handlu wdro-
¿y³o tak¿e „Program Prefinansowania Handlu” oferu-
j¹cy klientowi finansowanie na okres do 180 dni, za-
bezpieczony cesj¹ z akredytywy lub cesj¹ z kontraktu, 
b¹dŸ gwarancj¹ cedowan¹ lub wystawion¹ na Bank. 
Liczba klientów korzystaj¹cych z produktów obs³ugi  
i finansowania handlu w 2002 roku wynios³a 2,8 tys.  

portowe 11,315 mln USD. Bank odnotowa³ wzrost 
udzia³u rynkowego z 23,5% w 2001 roku do 25,9%  
w 2002 roku, umacniaj¹c siê na pozycji lidera rynku. 
By³ to efekt wzrostu udzia³u w obs³udze transakcji 
importowych z 22,0% do 26,1% oraz nieznacznej ob-
ni¿ki udzia³u w obs³udze eksportu z 25,7% do 25,5%. 

Oprócz szerokiej bazy klientowskiej oraz wieloletnich 
doœwiadczeñ w œwiadczeniu us³ug finansowych na 
rzecz polskich eksporterów i importerów, wa¿nym 
atutem Banku na rynku rozliczeñ handlu zagranicz-
nego jest kompletna oferta produktowa, obejmuj¹ca 
ca³¹ gamê akredytyw, inkas dokumentowych, gwaran-
cji, porêczeñ, awali, akceptów bankierskich, dyskont 
weksli i nale¿noœci udokumentowanych fakturami. 
Systematyczny wzrost zaufania do polskich kontra-
hentów, koresponduj¹cy z ogólnym wzrostem zaufa-
nia do polskiej gospodarki w miarê postêpu negocjacji 
akcesyjnych z Uni¹ Europejsk¹, wp³ywa na stopniowe 
przechodzenie w rozliczeniach handlowych z Europ¹ 
Zachodni¹ na zwyk³e polecenia zap³aty lub dyskonto 
faktur. W przypadku transakcji z podmiotami z Euro-

pe³nienia w 2003 roku funkcji Dealera Skarbowych 
Papierów Wartoœciowych, zapewniaj¹cej dostêp do 
rynku pierwotnego tych instrumentów.

Silna pozycja Banku na rynku pieniê¿nym i waluto-
wym jest pochodn¹ takich czynników, jak:

silna i wci¹¿ rosn¹ca baza klientów, obejmuj¹ca ok. 
5.000 podmiotów obs³ugiwanych w zakresie trans-
akcji wymiany walutowej oraz ok. 500 podmiotów 
zawieraj¹cych transakcje pochodne,

znacz¹ca skala operacji realizowanych przez Bank 
na w³asny rachunek, w zwi¹zku z potrzebami za-
rz¹dzania rosn¹c¹ p³ynnoœci¹ Banku,

obszerna, elastyczna i innowacyjna oferta produk-
towa,

wiod¹ca pozycja w obs³udze rozliczeñ handlu za-
granicznego,

dynamiczny i doœwiadczony zespó³ pracowników,

Pion Skarbu nale¿y do najwa¿niejszych centrów gene-
ruj¹cych przychody Banku Handlowego w Warszawie 
SA, czego dowodzi rosn¹cy z roku na rok udzia³ 
wyniku z pozycji wymiany i wyniku na operacjach 
finansowych w wyniku dzia³alnoœci bankowej.

Bank Handlowy nale¿y do czo³owych uczestników 
rynku pieniê¿nego i walutowego w Polsce, dzia³aj¹c 
jako tzw. market-maker w segmencie standardowych 
transakcji walutowych i na stopê procentow¹. Podob-
nie jak w poprzednich latach, tak¿e i w 2002 roku 
Bank pe³ni³ funkcjê Dealera Rynku Pieniê¿nego, 
która umo¿liwia dostêp do operacji otwartego rynku 
prowadzonych przez Narodowy Bank Polski. Przy-
wilej pe³nienia tej funkcji otrzyma³o 15 banków (na 
23 kandyduj¹ce) wyró¿niaj¹cych siê pod wzglêdem 
aktywnoœci na rynku bonów i obligacji skarbowych 
oraz instrumentów pochodnych na stopê procentow¹, 
dzia³alnoœci powierniczej, potencja³u rozliczeniowego 
i poprawnoœci relacji z bankiem centralnym.  Umowê 
w tej sprawie zawarto w dniu 10 grudnia 2001 roku    
z NBP. Ponadto pod koniec 2002 roku Bank Han-
dlowy w Warszawie SA znalaz³ siê tak¿e w grupie 12 
banków wybranych przez Ministerstwo Finansów do 

Rynek pieniê¿ny i walutowy
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Bank zajmowa³ pierwsze miejsce wœród dealerów ryn-
ku pierwotnego d³u¿nych papierów wartoœciowych 
emitowanych przez Skarb Pañstwa, co zwi¹zane by³o 
m.in. ze znaczn¹ rozbudow¹ portfela tych instrumen-
tów. Udzia³ w rynku wtórnym papierów skarbowych 
by³ ju¿ mniejszy i wyniós³ 4% dla rynku obligacji i 9% 
dla rynku bonów skarbowych. Udzia³ w rynku miê-
dzybankowym by³ mniejszy i wyniós³ 9% dla trans-
akcji wymiany walutowej oraz 8% dla transakcji FRA  
i IRS. Poziom tych udzia³ów do pewnego stopnia 
ogranicza³ fakt, i¿ znaczna czêœæ obrotów by³a reali-
zowana w Londynie, z udzia³em banków zagranicz-
nych.

renoma marki Banku Handlowego na polskim 
rynku walutowym zarówno wœród krajowych, jak  
i zagranicznych uczestników tego rynku,

wsparcie ze strony inwestora strategicznego, Citi-
group, w zakresie dostêpu do rynków miêdzy-
narodowych, wdra¿ania nowych produktów oraz 
zarz¹dzania ryzykiem rynkowym.

Wed³ug szacunków Departamentu Skarbu, udzia³ 
Banku w rynku transakcji na zlecenie klientów wy-
nosi³ 25% dla transakcji wymiany walutowej (1 miejs-
ce) i 25% dla instrumentów pochodnych (1 miejsce). 

Program Publicznych Emisji Obligacji Telekomu-
nikacji Polska S.A. z limitem zad³u¿enia 1.000 mln 
z³ i terminem wykupu papierów od jednego roku 
do 7 lat; obligacje te bêd¹ przedmiotem obrotu 
wtórnego na rynku regulowanym prowadzonym 
przez Centraln¹ Tabelê Ofert; Bank zosta³ organi-
zatorem i agentem programu, a Dom Maklerski 
Banku Handlowego SA bêdzie pe³ni³ rolê oferuj¹-
cego obligacje w publicznym obrocie

5-letni program emisji obligacji Can Pack S.A. z li-
mitem zad³u¿enia 100 mln z³; Bank zosta³ organi-
zatorem, agentem emisji, agentem d/s p³atnoœci, 
dealerem i depozytariuszem programu

program emisji obligacji Echo Investment S.A. z li-
mitem zad³u¿enia 100 mln z³,

program emisji obligacji spó³ki Ecco-Papier Sp.    
z o.o. o wartoœci 50 mln z³,

program emisji obligacji SCA Packaging Poland 
Sp. z o.o. i SCA Hygiene Products Sp. z o.o. z limi-
tem zad³u¿enia 200 mln z³,

program emisji papierów d³u¿nych spó³ki Jedynka 
Skanska S.A. (limit 100 mln z³),

program emisji papierów d³u¿nych PGF Urtica 
Sp. z o.o. (limit 16 mln z³)

program emisji obligacji MITEX S.A. z limitem 
40 mln z³.

Od lat Bank Handlowy utrzymuje siê w œcis³ej czo-
³ówce podmiotów dzia³aj¹cych na rynku pierwotnym 
d³u¿nych papierów wartoœciowych emitowanych 
przez firmy i instytucje finansowe. W 2002 roku 
Departament Bankowoœci Inwestycyjnej, Doradztwa  
i Rynków Kapita³owych uczestniczy³ w uruchomieniu 
nowych programów emisji papierów nastêpuj¹cych 
podmiotów:

5-letni program emisji obligacji i certyfikatów de-
pozytowych FCE Bank Polska S.A. i FCE Credit 
Polska S.A. na sumê nie wiêksz¹ ni¿ 1.000 mln z³; 
Bank zosta³ organizatorem, agentem emisji, agen-
tem d/s p³atnoœci, dealerem oraz depozytariuszem 
emisji; celem emisji ma byæ finansowanie dzia³al-
noœci kredytowej, leasingowej i faktoringowej oraz 
wsparcie sprzeda¿y samochodów koncernu Ford 
Motor Company,

3-letni program emisji obligacji Polkomtel S.A. o ma-
ksymalnej wartoœci 500 mln z³ z przeznaczeniem na 
finansowanie kapita³u obrotowego, rozbudowê sieci 
oraz rozwój nowych us³ug; Bank zosta³ wspó³orga-
nizatorem, dealerem, agentem d/s p³atnoœci i  depo-
zytariuszem emisji,

4-letni program emisji papierów d³u¿nych spó³ek 
Volkswagen Bank Polska S.A., Volkswagen Lea-
sing Polska S.A., Volkswagen Motor Polska Sp.     
z o.o., Volkswagen Poznañ Sp. z o.o. oraz Coordi-
nation Center Volkswagen N.V./S.A. z ³¹cznym 
limitem zad³u¿enia 1.000 mln z³; Bank zosta³ wio-
d¹cym mened¿erem, agentem d/s p³atnoœci, de-
pozytariuszem i dealerem programu,

Emisje d³u¿nych papierów wartoœciowych przedsiêbiorstw
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który daje mo¿liwoœæ zaoferowania nowym klientom 
niezabezpieczonego kredytu w rachunku bie¿¹cym.

Rok 2002 by³ okresem intensywnych prac nad roz-
budow¹ kana³ów obs³ugi klientów Tier 0. W maju 
2002 roku wprowadzono us³ugê Inter Bankiera (In-
teractive Voice Reponse) w ramach Inter Centrum, 
czyli centrum telefonicznej obs³ugi klientów DMP.  
W tym samym miesi¹cu podjêta zosta³a decyzja         
o przygotowaniu odpowiedniej funkcjonalnoœci sys-
temu bankowoœci detalicznej Systematics, celem umo-
¿liwienia w przysz³oœci przeniesienia obs³ugi klientów 
Tier 0 na platformê transakcyjn¹ Sektora Bankowoœci 
Detalicznej. Pocz¹wszy od II kwarta³u 2002 roku po-
wiêkszano sieæ akwizycji, która pod koniec roku liczy-
³a ju¿ ponad 200 przeszkolonych agentów sprzeda¿y. 

Bank kontynuowa³ realizacjê strategii wzmocnienia 
swojej pozycji na rynku ma³ych przedsiêbiorstw, defi-
niowanych jako firmy uzyskuj¹ce przychody ze sprze-
da¿y do 4 mln z³ rocznie (tzw. subsegment Tier 0).   
W 2002 roku liczba klientów Departamentu Ma³ych 
Przedsiêbiorstw („DMP”) wzros³a z 7,3 tys. do 9,5 
tys. £¹czna liczba ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw 
obs³ugiwana przez Pion Bankowoœci Przedsiêbiorstw 
(z uwzglêdnieniem Tier 0) wzros³a w 2002 roku         
z 16,5 tys. do 18,6 tys.

Kierowana do ma³ych firm oferta Inter Biznes, której 
trzon stanowi pakiet us³ug Inter Konto, uzyska³a      
w 2002 roku pe³n¹ funkcjonalnoœæ, a ponadto zosta³a 
rozszerzona o kartê p³atnicz¹ typu CitiBusiness VISA 
Electron „charge” oraz nowy program kredytowy, 

Bankowoœæ ma³ych przedsiêbiorstw

t¹ wartoœci udzia³ów w PKO/Handlowy PTE S.A.,

nabycie dodatkowych akcji Banku Rozwoju Cu-
krownictwa S.A. („BRC”),  w wyniku czego udzia³ 
Banku wzrós³ z 95,77% do 100,00% kapita³u oraz 
z 86,49% do 100,00% g³osów na WZA tej spó³ki; 
podwy¿szenie udzia³ów w BRC by³o zwi¹zane     
z planami jej póŸniejszej sprzeda¿y (likwidacji),

sprzeda¿ w dniu 26 marca 2002 roku wszystkich 
posiadanych akcji spó³ki zale¿nej Cuprum Bank 
S.A. na rzecz spó³ki Dominet S.A., bêd¹cej w³as-
noœci¹ Merrill Lynch Global Emerging Markets 
Partners L.P. Bank posiada³ 55,26% w kapitale 
Cuprum Banku S.A. oraz 50,20% g³osów na 
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,

sprzeda¿ ca³ego posiadanego pakietu, tj. 50,30%  
udzia³ów w spó³ce Tower Service Sp. z o.o,

W 2002 roku Bank realizowa³ przyjêt¹ wczeœniej 
strategiê odnoœnie zaanga¿owañ kapita³owych, której 
g³ównym za³o¿eniem by³o d¹¿enie do ograniczenia 
wielkoœci portfela przy jednoczesnej racjonalizacji za-
anga¿owañ strategicznych.

Wœród wa¿niejszych wydarzeñ i czynników, które 
wp³ynê³y na zmianê bilansowej wielkoœci zaanga¿o-
wañ kapita³owych Banku w 2002 roku wymieniæ 
nale¿y:

przeszacowanie w dó³ o kwotê netto 31,3 mln z³ 
wartoœci bilansowej trwa³ych i istotnych akcji i udzia-
³ów w jednostkach podporz¹dkowanych wycenia-
nych metod¹ praw w³asnoœci w zwi¹zku ze zmian¹ 
przyjêtych zasad rachunkowoœci, ujête jako korekta 
bilansu otwarcia; wp³yw tej zmiany najsilniej za-
znaczy³ siê w przypadku pozycji „Udzia³y i akcje     
w jednostkach wspó³zale¿nych” w zwi¹zku z korek-

Inwestycje kapita³owe

cu 2001 roku, zapewniaj¹c Bankowi dominuj¹c¹ pozy-
cjê. Ogó³em w 2002 roku Bank uplasowa³ na rynku 
papiery o ³¹cznej wartoœci 13.272 mln z³ (17,1% 
udzia³ w rynku).

Wed³ug stanu na koniec 2002 roku udzia³ w rynku 
mierzony wielkoœci¹ zad³u¿enia z tytu³u papierów 
uplasowanych za poœrednictwem Departamentu Ban-
kowoœci Inwestycyjnej, Doradztwa i Rynków Kapita-
³owych wyniós³ 22,0% w porównaniu z 18,9% w koñ-
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Inwestycje kapita³owe

w tys. z³

Zmiana

tys. z³ %

Wg stanu na dzieñ

31/12/2002 31/12/2001

Udzia³y lub akcje w jednostkach zale¿nych

Udzia³y lub akcje w jednostkach wspó³zale¿nych

Udzia³y lub akcje w jednostkach stowarzyszonych

Udzia³y lub akcje w inych jednostkach

Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

Po¿yczki podporz¹dkowane

Obligacje zamienne Handlowy Investments

Razem inwestycje kapita³owe

(33 645)

(81 757)

(96 948)

(34 258)

(16 119)

(23 906)

7 411

(279 222)

(8,3%)

(80,3%)

(82,9%)

(59,3%)

(80,1%)

(19,4%)

14,1%

(31,8%)

404 916

101 829

116 890

57 770

20 119

123 478

52 384

877 386

371 271

20 072

19 942

23 512

4 000

99 572

59 795

598 164

dlowego SA i konto osobiste prowadzone w ramach 
Sektora Bankowoœci Detalicznej, skierowana do osób 
chc¹cych inwestowaæ na rynku kapita³owym.

Pakiet Inwestora umo¿liwia m.in.:

realizacjê zleceñ maklerskich (np. zakup akcji lub 
obligacji) z wykorzystaniem œrodków pieniê¿nych 
posiadanych na rachunku w Banku,

bezp³atny i automatyczny transfer œrodków pie-
niê¿nych pomiêdzy DMBH i Bankiem ,

Bank prowadzi dzia³alnoœæ maklersk¹ na rynku kapita-
³owym za poœrednictwem spó³ki zale¿nej Dom Ma-
klerski Banku Handlowego S.A. („DMBH”), w której 
posiada 100-procentowy udzia³. DMBH powsta³ 1 
kwietnia 2001 roku w wyniku przeniesienia maj¹tku 
Centrum Operacji Kapita³owych Banku Handlowego 
na rzecz spó³ki zale¿nej Citibrokerage S.A. oraz zmiany 
nazwy. Dom Maklerski Banku Handlowego SA œwiad-
czy pe³en zakres us³ug maklerskich dostêpnych na ryn-
ku. DMBH oferuje równie¿ unikalny na rynku produkt 
- Pakiet Inwestora. Jest to wspólna oferta ³¹cz¹ca ra-
chunek inwestycyjny w Domu Maklerskim Banku Han-

Dzia³alnoœæ maklerska na rynku kapita³owym

sprzeda¿ w dniu 26 kwietnia 2002 roku pakietu 
87.741 akcji spó³ki zale¿nej Bank Handlowy Inter-
national S.A. z siedzib¹ w Luksemburgu („BHI”). 
Przeniesienie w³asnoœci akcji na rzecz nabywaj¹ce-
go nast¹pi³o w dniu 6 maja 2002 roku. Sprzedany 
przez Bank pakiet akcji stanowi³ 73,12% udzia³u 
w kapitale zak³adowym i uprawnia³ do wykony-
wania 73,12 % g³osów na Walnym Zgromadzeniu 
BHI,

przejêcie na w³asnoœæ w dniu 3 czerwca 2002 roku 
6.000 udzia³ów w spó³ce „Bytom Collection” 
Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w Radzionkowie. Wartoœæ 
nominalna przejêtych udzia³ów wynosi³a 3.000 
tys. z³. Przejêcie udzia³ów nast¹pi³o na podstawie 
umowy o zastaw rejestrowy zawartej w 2001 roku 
przez Bank z ZO Bytom SA, tytu³em czêœciowego 
zaspokojenia wymagalnej wierzytelnoœci kredyto-
wej Banku wobec ZO Bytom SA. Wskutek prze-
jêcia udzia³ów w dniu 3 czerwca 2002 roku Bank 

sta³ siê wy³¹cznym posiadaczem wszystkich udzia-
³ów w spó³ce „Bytom Collection”, których ³¹czna 
liczba wynosi 6.008 udzia³ów, a zatem wymieniona 
spó³ka sta³a siê jednostk¹ zale¿n¹ Banku,

sprzeda¿ w dniu 19 wrzeœnia 2002 roku wraz ze 
swoj¹ spó³k¹ zale¿n¹ Handlowy Investments SA 
wszystkich posiadanych, tj. 31,09% akcji Hortex 
Holding S.A. na rzecz BankAmerica International 
Investment Corporation,

sprzeda¿ w dniu 30 wrzeœnia 2002 roku wszyst-
kich posiadanych, tj. 19,99% udzia³ów w Mittel-
europäische Handelsbank AG na rzecz Nord-
deutsche Landesbank Girozentrale z siedzib¹      
w Hanowerze,

utworzenie rezerw na udzia³y w podmiotach sto-
warzyszonych dzia³aj¹cych w sektorze budowla-
nym w ³¹cznej kwocie 84,4 mln z³.
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(trzecie miejsce na rynku z udzia³em 11,0%) oraz ob-
roty obligacjami o wartoœci 485 mln z³ (drugie miejsce 
na rynku z udzia³em 12,2%). Równoczeœnie DMBH 
zaj¹³ dwunaste miejsce pod wzglêdem obrotów kon-
traktami terminowymi na indeks WIG 20 z udzia³em 
3,5% (221,8 tys. kontraktów).

W 2002 roku DMBH utrzyma³ pozycjê lidera jako 
podmiot pe³ni¹cy rolê animatora dla akcji notowa-
nych na WGPW. W koñcu roku DMBH by³ anima-
torem dla 44 akcji spó³ek gie³dowych, czyli 1/5 ogó³u 
notowanych, a tak¿e dla kontraktów terminowych na 
indeks WIG 20 i jednostek indeksowych oraz dla       
2 spó³ek notowanych na rynku pozagie³dowym pro-
wadzonym przez Centraln¹ Tabelê Ofert („CeTO”).     
W 2002 roku udzia³ biura w ³¹cznych obrotach ani-
matorów na WGPW siêgn¹³ 32,4%. DMBH by³ tak¿e 
najaktywniejszym organizatorem obrotów na CeTO. 
£¹czna wartoœæ obrotów w 2002 roku siêgnê³a 257 
mln z³, daj¹c spó³ce udzia³ w rynku na poziomie 41%.

W opisywanym okresie DMBH organizowa³ tak¿e 
obrót niepubliczny dla firm niedopuszczonych do ob-
rotu publicznego. Istotnym wydarzeniem, które po-
winno przyczyniæ siê do wzrostu wolumenu tego ro-
dzaju transakcji w przysz³oœci, by³o uruchomienie 
przez DMBH niepublicznego obrotu akcjami pracow-
niczymi Polskich Linii Lotniczych LOT S.A (27 maja 
2002 roku) oraz Elektrociep³owni Warszawskich S.A.

wykonywanie wszelkich dyspozycji pod jednym 
numerem telefonu.

Pakiet Inwestora umo¿liwia równie¿ wygodne i proste 
korzystanie z pe³nego zakresu us³ug zwi¹zanych z ra-
chunkiem inwestycyjnym w DMBH oraz kontem oso-
bistym prowadzonym przez Sektor Bankowoœci Deta-
licznej. Wed³ug stanu na 31 grudnia 2002 roku 
DMBH prowadzi³ 18.693 rachunków inwestycyjnych, 
tj. o 5.310 wiêcej ni¿ w koñcu 2001 roku.

W 2002 roku DMBH œwiadczy³ us³ugi maklerskie wy-
korzystuj¹c 6 w³asnych placówek, sieæ oddzia³ów 
Sektora Bankowoœci Detalicznej Banku Handlowego 
w Warszawie SA oraz telecentrum CitiPhone. W koñ-
cu 2002 roku biuro zatrudnia³o 89 pracowników. 

Dzia³aj¹c w sytuacji dekoniunktury na rynku akcji 
oraz g³êbokiego spadku obrotów na WGPW w 2002 
roku, DMBH zdo³a³ utrzymaæ wysok¹ drug¹ pozycjê 
na rynku maklerskim pod wzglêdem ³¹cznej wartoœci 
obs³u¿onych obrotów papierami wartoœciowymi        
z udzia³em 11,1% (w porównaniu z 11,4% w 2001 
roku). Ogó³em wartoœæ obrotów akcjami i obligacjami 
zrealizowanych w opisywanym okresie za poœrednic-
twem DMBH wynios³a 5.753 mln z³ w porównaniu   
z 7.494 mln z³ w 2001 roku (suma obrotów COK, 
Citibrokerage i DMBH w 2001 roku). Na tê kwotê  
z³o¿y³y siê obroty akcjami o wartoœci 5.267 mln z³ 

W ramach us³ug powiernictwa Departament prowadzi 
rachunki papierów wartoœciowych i rachunki pieniê¿-
ne, rozlicza transakcje w obrocie papierami wartoœcio-
wymi, zapewnia obs³ugê wyp³at dywidend i odsetek, 
wycenê portfela aktywów, indywidualne raporty, a tak-
¿e aran¿uje reprezentowanie klientów w walnych zgro-
madzeniach akcjonariuszy spó³ek publicznych. Ponad-
to, Departament œwiadczy równie¿ us³ugi prowadze-
nia rejestru zagranicznych papierów wartoœciowych,  
w ramach których poœredniczy w rozliczaniu trans-
akcji klientów krajowych i przechowywaniu papierów 
wartoœciowych na rynkach zagranicznych.  

Bank aktywnie dzia³a na rzecz doskonalenia regulacji 
prawnych rynku papierów wartoœciowych, uczestni-
cz¹c - poprzez swych przedstawicieli - w pracach Rady 
Depozytariuszy przy Zwi¹zku Banków Polskich. Silna 

Departament Powiernictwa Papierów Wartoœciowych 
dzia³a zarówno na podstawie przepisów prawa pol-
skiego, jak i zgodnie z miêdzynarodowymi standar-
dami us³ug powiernictwa papierów wartoœciowych. 
Dziêki temu jest w stanie sprostaæ wymogom 
najwiêkszych i najbardziej wymagaj¹cych klientów 
instytucjonalnych. Departament stanowi integraln¹ 
czêœæ globalnej sieci Citibanku N.A, dzia³aj¹cej pod 
nazw¹ Global Securities Services, która oferuje us³ugi 
zwi¹zane z papierami wartoœciowymi. 

Bank jest jednym z liderów rynku banków depozy-
tariuszy w Polsce. Oferuje swoje us³ugi w zakresie 
powiernictwa papierów wartoœciowych tak zagranicz-
nym inwestorom instytucjonalnym, jak i krajowym 
podmiotom finansowym, szczególnie funduszom in-
westycyjnym i emerytalnym.

Us³ugi powiernictwa papierów wartoœciowych
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Agent Bank” ma na celu ocenê jakoœci us³ug powier-
nictwa papierów wartoœciowych oferowanych klien-
tom zagranicznym przez depozytariuszy, dzia³aj¹cych 
na rynkach rozwijaj¹cych siê. Ranking jest sporz¹dza-
ny na podstawie spotkañ i kwestionariuszy rozsy³a-
nych do globalnych banków powierniczych, firm bro-
kerskich, ubezpieczeniowych i innych instytucji finan-
sowych. Oceny przyznawane s¹ na podstawie osi¹g-
niêæ w poszczególnych pozycjach, jak np. rozliczenia 
transakcji na papierach wartoœciowych, reprezentowa-
nie klientów na walnych zgromadzeniach akcjonariu-
szy spó³ek publicznych, informacje o dzia³aniach emi-
tentów i operacjach realizowanych na papierach war-
toœciowych, technologie i systemy operacyjne, komu-
nikaty na temat zmian przepisów prawnych na rynku. 
Szczególnej ocenie poddawany jest poziom obs³ugi 
klienta. 

W dniu 31 grudnia 2002 roku Bank prowadzi³ 4.155 
rachunków papierów wartoœciowych.

Bank pe³ni³ obowi¹zki depozytariusza dla 5 Otwar-
tych Funduszy Emerytalnych: AIG OFE, SAMPO 
OFE, OFE Pocztylion, Pekao OFE i Zurich OFE 
oraz dla Pracowniczego Funduszu Emerytalnego Tele-
komunikacji Polskiej S.A.

Ponadto, Bank pe³ni³ obowi¹zki depozytariusza dla 
19 funduszy inwestycyjnych, zarz¹dzanych przez 
nastêpuj¹ce Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych: 
SKARBIEC TFI S.A., BZ WBK AIB TFI S.A., SEB 
TFI S.A., PIONEER PEKAO TFI S.A. i DWS 
Polska TFI S.A.

pozycja Banku uzasadnia przedstawianie w³asnych 
propozycji zmian w przepisach prawnych, czy te¿ 
tworzenia praktyk przybli¿aj¹cych rynek do standar-
dów miêdzynarodowych. Wykorzystuj¹c swe zasoby, 
doœwiadczenie i kompetencje, pracownicy Banku 
wspó³pracuj¹ z Komisj¹ Papierów Wartoœciowych       
i Gie³d, Krajowym Depozytem Papierów Wartoœcio-
wych S.A., Gie³d¹ Papierów Wartoœciowych w War-
szawie S.A. oraz Komisj¹ Nadzoru Ubezpieczeñ         
i Funduszy Emerytalnych przy wprowadzaniu no-
wych rozwi¹zañ systemowych. 

W IV kwartale 2002 roku Bank rozpocz¹³ proces 
wdra¿ania zmiany sposobu obs³ugi zagranicznych po-
œredników finansowych, polegaj¹cej na uproszczeniu 
obecnej struktury rachunków papierów wartoœcio-
wych, s³u¿¹cych do ewidencjonowania transakcji reali-
zowanych przez brokerów zagranicznych na rzecz 
miêdzynarodowych inwestorów. Celem zmiany struk-
tury kont jest wykorzystanie mo¿liwoœci okreœlonych 
w art. 34a obowi¹zuj¹cej Ustawy o publicznym obro-
cie papierami wartoœciowymi oraz przepisach wyko-
nawczych, wchodz¹cych w ¿ycie z dniem 1 stycznia 
2003 roku. Nowy proces rozliczeñ transakcji bêdzie   
w pe³ni zgodny ze standardami rozwiniêtych rynków 
kapita³owych. 

W ostatnim rankingu przeprowadzonym przez miê-
dzynarodowy periodyk specjalistyczny „Global Custo-
dian Magazine”, Bank zaj¹³ pierwsze miejsce za us³ugi 
powiernictwa œwiadczone na rynku polskim oraz uzy-
ska³ najwy¿sz¹ ocenê „Top Rated”. Ranking organi-
zowany corocznie w kategorii „Global Custodian 

w I pó³roczu 2002 roku rozliczono poprzez ra-
chunki Ministerstwa Finansów w Oddziale Okrê-
gowym NBP tytu³y p³atnicze na ogóln¹ kwotê 
13,9 mld z³,

prowadzi³ w tzw. œrodowisku State Debt IBIS/AS 
ewidencjê zagranicznych zobowi¹zañ Skarbu Pañ-
stwa na sumê ok. 27 mld USD oraz wierzytelnoœci 
na sumê ok. 1 mld USD, 

opracowywa³ na potrzeby Ministerstwa Finansów 
oraz Narodowego Banku Polskiego informacjê 
statystyczn¹ oraz zarz¹dcz¹ z zakresu nale¿noœci   
i zobowi¹zañ Pañstwa.

W ramach zawartej z Ministrem Finansów umowy      
w sprawie powierzenia Bankowi Handlowemu w War-
szawie SA obs³ugi zagranicznych nale¿noœci i zobowi¹-
zañ Skarbu Pañstwa, Departament Us³ug Agencyjnych:

prowadzi³ obs³ugê ok. 400 umów kredytowych, 
refinansowych, redukcyjnych, kompensacyjnych, 
kooperacyjnych oraz umów o ekokonwersji i emi-
sji euroobligacji Skarbu Pañstwa, jak równie¿ ob-
s³ugê 12 rachunków likwidacyjnych,

dokonywa³ w imieniu Ministra Finansów sp³at zo-
bowi¹zañ Skarbu Pañstwa oraz uznawa³ rachunki 
Ministerstwa Finansów wp³ywami wierzytelnoœci; 

Us³ugi agencyjne
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Departament Us³ug Agencyjnych rozpocz¹³ ju¿        
w czerwcu 2002 roku prace niezbêdne do przenie-
sienia funkcji agencyjnych do BGK, zgodnie z warun-
kami i zasadami okreœlonymi w ww. porozumieniu.  
W dniu 3 paŸdziernika 2002 roku Zarz¹d Banku za-
decydowa³ o likwidacji Departamentu Us³ug Agencyj-
nych Banku Handlowego w Warszawie SA z dniem   
1 grudnia 2002 roku.

Ministerstwo Finansów podjê³o decyzjê o nieprzed³u-
¿aniu Umowy z Bankiem Handlowym w sprawie ban-
kowej obs³ugi zagranicznych zobowi¹zañ i nale¿noœci 
Skarbu Pañstwa. W dniu 27 maja 2002 roku podpisa-
ne zosta³o porozumienie pomiêdzy Ministrem Finan-
sów, Bankiem Handlowym w Warszawie SA oraz Ban-
kiem Gospodarstwa Krajowego S.A. („BGK”) w spra-
wie przeniesienia bankowej obs³ugi zagranicznych zo-
bowi¹zañ i nale¿noœci Skarbu Pañstwa do BGK. 

bowych przez zagraniczne instytucje finansowe.

W œlad za dzia³aniami z lat poprzednich Bank Handlo-
wy dystrybuowa³ œrodki pieniê¿nie pochodz¹ce z kre-
dytów udzielonych bankowi oraz jego spó³kom zale¿-
nym przez Europejski Bank Inwestycyjny („EBI”), 
oraz Kreditanstalt für Wiederaufbau o ³¹cznej war-
toœci 75 milionów EUR. Uruchomione kredyty s³u¿¹ 
preferencyjnemu finansowaniu, w tym leasingu, typo-
wych potrzeb inwestycyjnych ma³ych i œrednich firm 
w Polsce - projektów zmniejszaj¹cych zu¿ycie energii, 
zwiêkszaj¹cych ochronê œrodowiska, zwi¹zanych z ro-
zwojem przemys³u, us³ug i turystyki oraz rozbudow¹ 
infrastruktury.

W dniach 14 lutego i 12 lipca Bank obj¹³ na rynku 
pierwotnym 10-letnie obligacje zerokuponowe wyemi-
towane przez EBI o wartoœci nominalnej odpowiednio 
300 mln z³ i 100 mln z³. Czêœæ tych papierów zosta³a 
póŸniej uplasowana na WGPW, dziêki czemu sta³y siê 
one dostêpne dla inwestorów instytucjonalnych i indy-
widualnych. By³a to trzecia i czwarta transza obligacji 
EBI wyemitowanych w ramach uruchomionego jesie-
ni¹ 2001 roku Programu Emisji D³u¿nych Papierów 
Wartoœciowych opiewaj¹cego na kwotê 3 mld z³,        
w którym Bank Handlowy pe³ni rolê organizatora        
i dealera emisji.

Rok 2002 by³ okresem, w którym po dokonaniu fuzji 
Banku Handlowego w Warszawie SA i Citibank 
(Poland) S.A. ostatecznie okreœlona zosta³a strategia    
i polityka wspó³pracy z miêdzynarodowymi instytu-
cjami finansowymi.

Jej g³ównym elementem jest postêpuj¹ca integracja 
oraz zacieœnianie wspó³pracy z globaln¹ sieci¹ oddzia-
³ów Citigroup, a tak¿e 750 bankami korespondentami 
i ich placówkami na ca³ym œwiecie. Dziêki istniej¹cym 
kontaktom Bank wspomaga³ szerok¹ i innowacyjn¹ 
ofert¹ produktow¹ swoich klientów korporacyjnych 
oraz detalicznych w ich miêdzynarodowych interesach. 
Pozwoli³o to odegraæ kluczow¹ rolê w obs³udze finan-
sowej polskiego handlu zagranicznego, p³atnoœci za-
granicznych, a tak¿e transakcji wymiany walutowej. 
Dla tych potrzeb bank utrzymywa³ 19 rachunków 
nostro w 12 krajach, przy czym 10 z nich by³o utrzy-
mywanych w instytucjach wchodz¹cych w sk³ad 
Citigroup. Z uwagi na dwustronny charakter tej 
wspó³pracy, bêd¹cy rezultatem du¿ego nasycenia za-
granicznymi inwestycjami polskiego rynku kapita³o-
wego oraz pieniê¿nego, Bank Handlowy prowadzi³ 
201 rachunków loro w polskich z³otych i walutach 
obcych s³u¿¹cych do rozliczeñ na rynku miêdzyban-
kowym oraz do rozliczeñ p³atnoœci klientowskich,      
a tak¿e obs³ugi zakupów polskich papierów skar-

Wspó³praca z miêdzynarodowymi instytucjami finansowymi

Bank œwiadczy us³ugi dla klientów detalicznych po-
przez wydzielon¹ jednostkê organizacyjn¹, funkcjo-

Bankowoœæ detaliczna

nuj¹c¹ pod nazw¹ Sektor Bankowoœci Detalicznej. 
Oferta bankowoœci detalicznej obejmuje:

Sektor Bankowoœci Detalicznej
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prowadzenie kont osobistych w nastêpuj¹cych 
wersjach:

- CitiKonto dla klientów masowych,

- CitiOne dla klientów o ponadprzeciêtnych do-
chodach,

- CitiGold dla klientów bankowoœci prywatnej, de-
klaruj¹cych utrzymywanie salda na rachunku po-
wy¿ej 200 tys. z³,

przyjmowanie lokat terminowych,

wydawanie kart bankomatowych,

wydawanie kart kredytowych w systemach Visa     
i Mastercard,

kredyty, po¿yczki oraz linie kredytowe w rachunku 
osobistym,

obs³ugê klientów za poœrednictwem systemu ban-
kowoœci internetowej Citibank Online, telecen-
trum CitiPhone (0 801 322 484) oraz systemu in-
formacji SMS-owych CitiGSM,

œwiadczenie us³ug bankowoœci inwestycyjnej,

sprzeda¿ ubezpieczeñ.

W 2002 roku ³¹czna liczba prowadzonych rachunków 
bie¿¹cych wzros³a z 301,5 tys. do 305,6 tys. Rela-
tywnie niska dynamika tego przyrostu by³a w znacz-
nej mierze efektem lutowego przegl¹du rachunków,        
w wyniku którego zamkniêto czêœæ tzw. martwych 
rachunków. Ponadto 28 lutego 2002 roku ukoñczono 
rozpoczêty pod koniec 2001 roku proces migracji 
klientów Private Banking, obs³ugiwanych uprzednio 
w ramach systemu IBIS/AS, na platformê Systematics 
u¿ywan¹ przez Sektor Bankowoœci Detalicznej. £¹cz-
nie przeniesiono 41 tys. rachunków, a czêœæ klientów, 
którzy przed migracj¹ posiadali rachunki osobiste 
zarówno w Citibanku, jak i w Banku Handlowym, po 
migracji zamknê³a jedno z kont. Po zakoñczeniu mi-
gracji by³ym klientom Private Banking Banku Han-
dlowego, którzy spe³nili kryteria pakietu Citigold, za-
oferowano w³aœnie ten rodzaj us³ug.

Do najwa¿niejszych innowacji produktowych wpro-
wadzonych w 2002 roku nale¿a³y d³ugoterminowe lo-
katy inwestycyjne powi¹zane z indeksami gie³dy no-
wojorskiej lub kursem akcji wybranych korporacji 
miêdzynarodowych oraz ubezpieczenia na ¿ycie ofe-

rowane we wspó³pracy z CitiInsurance Polska Towa-
rzystwo Ubezpieczeñ na ¯ycie SA, spó³ki zale¿nej 
CitiInsurance International Holdings, Inc. Sprzeda¿ 
produktów ubezpieczeniowych rozpoczêto 8 sierpnia 
2002 roku od zaoferowania „Programu oszczêdno-
œciowego z ubezpieczeniem na ¿ycie”, a do koñca ro-
ku oferta zosta³a powiêkszona do 6 produktów, z któ-
rych skorzysta³o ³¹cznie 15 tys. klientów detalicznych 
Banku. CitiInsurance rozpoczê³o w Polsce dzia³alnoœæ 
16 maja 2002 roku.

Rok 2002 by³ równie¿ okresem intensywnego roz-
woju oferty produktów inwestycyjnych skierowanej 
do klientów detalicznych. Oferta jednostek uczestnic-
twa funduszy inwestycyjnych Towarzystwa Funduszy 
Inwestycyjny BH S.A. oraz portfeli zarz¹dzanych na 
zlecenie przez Handlowy Zarz¹dzanie Aktywami S.A., 
która w sierpniu 2001 roku zosta³a do³¹czona do 
oferty CitiGold, w 2002 roku zosta³a rozszerzona na 
70 placówek Sektora Bankowoœci Detalicznej. Bank 
rozpocz¹³ tak¿e sprzeda¿ jednostek uczestnictwa fun-
duszu inwestycyjnego DWS Top 50 Europa.

Wed³ug stanu na koniec 2002 roku udzia³ Banku        
w rynku depozytów i kredytów dla osób prywatnych 
wyniós³ odpowiednio 2,9%, i 2,2% (9 i 11 miejsce na 
rynku), natomiast udzia³ w przychodach sektora ban-
kowego z tytu³u obs³ugi klientów indywidualnych     
w 2002 roku szacowano na 4,2%. Wiêkszy udzia³      
w przychodach ni¿ w rynku kredytowo-depozytowym 
wynika z wysokiej dochodowoœci biznesu kart kredy-
towych.

Sektor Bankowoœci Detalicznej kontynuowa³ realiza-
cjê programu optymalizacji kana³ów dystrybucji ukie-
runkowanego na wzrost udzia³u kana³ów elektronicz-
nych, poprawê efektywnoœci wykorzystania sieci 
oddzia³ów oraz zacieœnienie wspó³pracy z Sektorem 
Bankowoœci Korporacyjnej i Inwestycyjnej w zakresie 
sprzeda¿y produktów bankowych (tzw. cross-selling). 
Dziêki dynamicznemu przyrostowi liczby klientów 
korzystaj¹cych z wirtualnego dostêpu do rachunków 
za pomoc¹ systemu bankowoœci internetowej Citibank 
Online („CBOL”) osi¹gniêto znacz¹cy wzrost tran-
sakcji inicjowanych za pomoc¹ kana³ów elektronicz-
nych. W kwietniu 2002 roku udzia³ transakcji finan-
sowych zrealizowanych przez klientów Sektora Ban-
kowoœci Detalicznej za pomoc¹ CBOL po raz pierw-
szy przewy¿szy³ udzia³ transakcji obs³u¿onych przez 
telecentrum CitiPhone. Ogó³em udzia³ platformy 
internetowej w inicjowaniu transakcji wzrós³ z 28%  
w grudniu 2001 roku do 40% w grudniu 2002 roku,   
a CBOL umocni³ siê na pozycji g³ównego kana³u 
obs³ugi klientów detalicznych. Rosn¹ca popularnoœæ 
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sieci Euronet. W 2002 roku sieæ ekskluzywnych od-
dzia³ów dla zamo¿nych klientów Citigold powiêkszy³a 
siê o placówkê w Bydgoszczy, któr¹ oficjalnie otwarto 
16 maja. W  zwi¹zku z reorganizacj¹ sieci oddzia³ów 
detalicznych Banku 30 marca 2002 roku zamkniêto     
6 placówek, a 2 inne przekazano do powstaj¹cej sieci 
CitiFinancial. Istotn¹ inicjatyw¹ wspieraj¹c¹ rozwój 
kana³ów sprzeda¿y produktów detalicznych by³ rozwi-
jany w Banku od 2001 roku projekt Bank@Work pole-
gaj¹cy na oferowaniu produktów detalicznych pracow-
nikom firm obs³ugiwanych przez Bank w ramach Sek-
tora Bankowoœci Komercyjnej i Inwestycyjnej.

W obszarze produktów kredytowych Sektor Banko-
woœci Detalicznej koncentrowa³ siê na rozwoju dzia-
³alnoœci na rynku kart kredytowych, na którym zajmo-
wa³ zreszt¹ pozycjê dominuj¹c¹ z udzia³em, mierzo-
nym zad³u¿eniem klientów z tytu³u kart kredytowych, 
wynosz¹cym 46,5% oraz udzia³em w liczbie obs³ugi-
wanych kart na poziomie 52,7%. W 2002 roku portfel 
kart kredytowych wzrós³ z 377,5 tys. sztuk do 425,7 
tys. sztuk tj. o 12,8%. Do wzrostu liczby obs³ugiwa-
nych kart przyczyni³o siê wzbogacenie oferty o karty 
MasterCard, a zw³aszcza sukces limitowanej edycji 
kart Citibank MasterCard FIFA 2002 nawi¹zuj¹cej do 
Mistrzostw Œwiata w Pi³ce No¿nej w Japonii i Korei. 
W okresie trwania oferty, czyli od 15 kwietnia do       
1 sierpnia, wydano 31,5 tys. egzemplarzy tej karty.

Od 19 sierpnia wyd³u¿ono ochronê wstecz Kart Kre-
dytowych Citibank z 48 do 72 godzin (dla kart ze 
zdjêciem). Je¿eli szkody zaistnia³e wskutek zaginiêcia 
lub kradzie¿y karty ze zdjêciem poniesione przez kli-
enta w ci¹gu 72 godzin przed zastrze¿eniem karty s¹ 
wy¿sze ni¿ 100 z³, Bank pokrywa szkodê w czêœci 
przekraczaj¹cej 100 z³. Ponadto od 15 paŸdziernika 
wyd³u¿ony zosta³ termin sp³aty karty kredytowej z 15 
dni do 21 od daty wystawienia wyci¹gu, dziêki czemu 
maksymalny okres nieoprocentowanego kredytu 
wzrós³ do 51 dni. Posiadacze kart kredytowych mogli 
równie¿ korzystaæ z atrakcyjnego programu rabatowe-
go, uprawniaj¹cego do zni¿ek przy zakupach w oko³o 
700 placówkach handlowych w ca³ej Polsce.

Dzia³ania marketingowe prowadzone w 2002 roku 
zosta³y wzbogacone o cykl imprez nawi¹zuj¹cych do 
5-lecia obecnoœci kart kredytowych Citibank na pols-
kim rynku. Kulminacyjna impreza odby³a siê w dniach 
16-17 listopada 2002 roku w najwiêkszym centrum 
handlowym w Polsce, Galerii Mokotów w Warszawie. 

Wysoka jakoœæ produktów kartowych marki Citibank 
oferowanych przez Sektor Bankowoœci Detalicznej 

Internetu jako kana³u obs³ugi przynosi Bankowi istot-
ne oszczêdnoœci finansowe zwi¹zane z przenoszeniem 
kontaktu z klientem na tañsz¹ platformê transakcyjn¹. 
Ambicj¹ Sektora Bankowoœci Detalicznej jest uczy-
nienie CBOL wiod¹c¹ platform¹ bankowoœci inter-
netowej w Polsce. W koñcu 2002 roku CBOL posia-
da³ 86,3 tys. zarejestrowanych klientów internetowych 
w porównaniu z 41,3 tys. w grudniu 2001 roku. Pod 
wzglêdem liczby klientów internetowych Bank zaj-
mowa³ drugie miejsce wœród banków tradycyjnych, 
oferuj¹cych Internet jako dodatkowy kana³ obs³ugi. 
W 2002 roku funkcjonalnoœæ Citibank Online zosta³a 
wzbogacona o zak³adanie lokat terminowych, przele-
wy zewnêtrzne z dat¹ przysz³¹, przelewy wychodz¹ce 
w formacie IBAN oraz bezp³atne zamawianie po-
twierdzenia przelewu zewnêtrznego. W sierpniu 2002 
roku uruchomiono nowy portal internetowy Citibank 
Online, ³¹cz¹cy w sobie funkcje transakcyjne i infor-
macyjne. Wysoki poziom us³ug CBOL spotka³ siê      
z uznaniem ekspertów: presti¿owy miesiêcznik „Glo-
bal Finance” przyzna³ mu tytu³ „Best Consumer In-
ternet Bank in Poland 2002”.

W 2002 roku dynamicznie rozwija³a siê tak¿e us³uga 
serwisu informacyjnego CitiGSM, opartego na krót-
kich wiadomoœciach tekstowych, tzw. SMS-ach. Licz-
ba klientów zarejstrowanych w CitiGSM osi¹gnê³a 21 
tys.

W koñcu 2002 roku Sektor Bankowoœci Detalicznej 
dysponowa³ sieci¹ dystrybucji licz¹c¹ 104 placówki    
(w tym 11 oddzia³ów CitiGold i 93 oddzia³y depozy-
towe), 18 wydzielonych stanowisk do obs³ugi klientów 
detalicznych w oddzia³ach bankowoœci komercyjnej 
oraz 211 bankomatów. Posiadacze kart bankomato-
wych Citibank mogli tak¿e dokonywaæ bezprowizyj-
nych wyp³at gotówki z bankomatów ogólnopolskiej 

Liczba aktywnych kart kredytowych (tys. sztuk)

nazwa

Wg stanu na dzieñ

31/12/2002 31/12/2001system

Citibank Silver

Citibank Gold

Citibank-Elle

Citibank Silver

Citibank-Era Silver

Citibank Gold

Citibank-Era Gold

Razem

Visa

Visa

Visa

Mastercard

Visa

Mastercard

Visa

284,9

42,8

35,1

34,1

24,9

2,1

1,7

425,7

269,4

39,0

43,1

-

24,8

-

1,2

377,5

46

Dzia³alnoœæ Banku



zaowocowa³a przyznaniem kartom Citibank nastêpu-
j¹cych wyró¿nieñ w 2002 roku:

I miejsce w rankingu kart kredytowych dziennika 
„Rzeczpospolita” w kategorii „Najbezpieczniejsza 
Karta”,

tytu³ „Trusted Brand 2002”, czyli marki godnej 
zaufania wybranej g³osami polskich czytelników 
miesiêcznika „Reader's Digest”, bior¹cych udzia³ 
w ogólnoeuropejskim sonda¿u konsumenckim or-
ganizowanym przez ten magazyn,

I miejsce w rankingu kart kredytowych „Gazety 

Bankowej” w kategorii „Skutecznoœæ Dotarcia      
z Ofert¹”.

Jednak najwiêkszym wyró¿nieniem, które w 2002 ro-
ku spotka³o zespó³ pracowników Sektora Bankowoœci 
Detalicznej, by³ skokowy wzrost wskaŸnika satysfakcji 
klientów detalicznych z us³ug œwiadczonych przez 
Bank do 86% z 67% w 2001 roku. Tak znacz¹ca 
poprawa wskaŸnika, mierzonego w ramach coroczne-
go Sonda¿u Satysfakcji i Lojalnoœci Klientów, po-
twierdza skutecznoœæ modelu bankowoœci detalicznej 
proponowanego przez Bank Handlowy w Warszawie 
SA i stanowi solidny fundament rozwoju tego biznesu 
w przysz³oœci.

We wrzeœniu 2002 roku pod mark¹ CitiFinancial roz-
poczê³a dzia³alnoœæ nowa linia biznesowa œwiadcz¹ca 
us³ugi po¿yczkowe dla klientów o ni¿szych docho-
dach. 14 paŸdziernika w Warszawie mia³o miejsce 
uroczyste otwarcie pierwszego oddzia³u CitiFinancial, 
a do koñca 2002 roku liczba czynnych placówek 
wzros³a do 4. Na przysz³oœæ planowane jest roz-
szerzenie sieci na ca³y kraj, a¿ do osi¹gniêcia liczby 60 
placówek w 2006 roku. Oferta CitiFinancial obejmuje 

udzielanie niezabezpieczonych po¿yczek gotówko-
wych na dowolny cel oraz kredytów ratalnych Nie-
bieskie Raty dla klientów indywidualnych, a tak¿e 
sprzeda¿ polis CitiInsurance Polska Towarzystwo 
Ubezpieczeñ na ¯ycie S.A. Ogó³em w 2002 roku 
udzielono 1,0 tys. po¿yczek gotówkowych oraz 4,5 
tys. kredytów ratalnych, a ³¹czna wartoœæ portfela kre-
dytowego CitiFinancial w koñcu roku wynios³a 13,1 
mln z³. 

CitiFinancial

w segmentach: instytucji finansowych (wzrost akty-
wów o 188%) oraz klientów indywidualnych (wzrost 
aktywów a¿ o 1433%). W przypadku osób fizycznych 
bardzo wysoka dynamika pozyskiwania nowych klien-
tów, a tym samym wzrostu aktywów powierzonych   
w zarz¹dzanie by³a wynikiem wprowadzenia do oferty 
nowego portfela papierów d³u¿nych - portfela opty-
malizacji oraz efektywnej wspó³pracy z oddzia³ami 
Banku w zakresie dystrybucji produktów inwestycyj-
nych HanZA, w tym zw³aszcza z placówkami Citi-
Gold. Du¿ym osi¹gniêciem HanZa w 2002 roku by³o 
pokonanie stóp odniesienia (tzw. benchmark) przez 
wszystkie strategie inwestycyjne, wed³ug których spó³-
ka zarz¹dza³a portfelami klientów.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Banku Han-
dlowego SA („TFI BH”) mo¿e zaliczyæ rok 2002 do 
szczególnie udanych. Aktywa funduszy inwestycyj-
nych zarz¹dzanych przez TFI BH wzros³y z 404 mln 

W 2002 roku Grupa Banku zanotowa³a dynamiczny 
rozwój us³ug zarz¹dzania aktywami na rzecz klientów 
zewnêtrznych. Aktywa powierzone spó³ce Handlowy 
Zarz¹dzanie Aktywami SA („HanZA”) wzros³y          
z 767,4 mln z³ na koniec grudnia 2001 roku do po-
ziomu 1.438,4 mln z³ na dzieñ 31 grudnia 2002 roku, 
czyli o 87,4%, dziêki czemu udzia³ HanZA w rynku 
asset management wzrós³ z 2,7% do 3,0% plasuj¹c 
spó³kê na ósmym miejscu. Z powy¿szej kwoty 782,7 
mln z³ pochodzi³o z CitiFunduszy, 204,6 mln z³ od 
klientów indywidualnych, 434,5 mln z³ od firm ubez-
pieczeniowych i innych instytucji finansowych, zaœ 
16,6 mln z³ od pozosta³ych klientów korporacyjnych. 
Uwzglêdniaj¹c dodatkowo us³ugi doradztwa inwesty-
cyjnego œwiadczone równie¿ przez HanZA, ³¹czne 
aktywa klientów objête zarz¹dzaniem i doradztwem 
wzros³y w 2002 roku z 1,2 mld z³ do 2,4 mld z³, tj.     
o 100,2%. Szczególnie du¿y wzrost zainteresowania 
us³ugami zarz¹dzania aktywami HanZA zanotowano 

Zarz¹dzanie aktywami i fundusze inwestycyjne

47

Dzia³alnoœæ Banku

RAPORT ROCZNY 2002



skrypcji, która zakoñczy³a siê 6 grudnia 2002 roku, 
klienci z³o¿yli zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne       
o wartoœci 9,467 mln USD. Subskrypcje Certyfikatów 
bêd¹ powtarzane cyklicznie - kolejna emisja zaplano-
wana jest na pierwszy kwarta³ 2003 roku. W paŸdzier-
niku w ofercie TFI BH pojawi³ siê równie¿ fundusz 
skierowany wy³¹cznie do osób prawnych - CitiP³yn-
noœciowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Ot-
warty. Jest to wyj¹tkowy na polskim rynku fundusz 
stanowi¹cy alternatywê dla lokat overnight (O/N)       
i depozytów kilkudniowych. Charakteryzuj¹cy siê wy-
sok¹ p³ynnoœci¹, atrakcyjn¹ rentownoœci¹ i niskim 
poziomem ryzyka inwestycyjnego CitiP³ynnoœciowy 
SFIO jest wzorowany na funduszach p³ynnoœciowych 
oferowanych w wielu krajach przez Citigroup Asset 
Management. Pod koniec roku do funduszu trafi³y 
pierwsze aktywa - 10 mln z³.

Wa¿nym dla TFI BH wydarzeniem by³o równie¿ 
utworzenie w paŸdzierniku ubieg³ego roku Funduszu 
W³asnoœci Pracowniczej PKP SFIO. Po raz pierwszy 
pracownicy mog¹ skorzystaæ z prywatyzacji firmy 
dziêki uczestnictwu w specjalnie utworzonym dla nich 
funduszu. Do Funduszu, w którym uczestniczy 380 
tys. osób, ma trafiæ 15 proc. œrodków uzyskanych ze 
sprzeda¿y maj¹tku PKP S.A., miêdzy innymi nie-
ruchomoœci oraz udzia³ów w spó³kach zale¿nych.        
W najbli¿szych latach Fundusz W³asnoœci Pracowni-
czej PKP SFIO mo¿e znacz¹co wp³yn¹æ na wzrost 
aktywów zarz¹dzanych przez TFI BH - szacuje siê, ¿e 
w Funduszu mog¹ zostaæ zgromadzone aktywa nawet 
w wysokoœci 1,3 mld z³.  FWP PKP SFIO to fundusz 
stabilnego wzrostu - do 60% aktywów bêdzie inwes-
towanych w d³u¿ne papiery wartoœciowe emitowane 
przez Skarb Pañstwa oraz emitentów o wysokiej wia-
rygodnoœci kredytowej.

Na rynku III-filarowych Pracowniczych Programów 
Emerytalnych TFI BH zajmuje nadal pozycjê lidera. 
Do koñca 2002 roku w UNFE w formie umowy           
z funduszem CitiSenior SFIO zosta³y zarejestrowane 
24 PPE. Dziêki regularnemu nap³ywowi sk³adek ak-
tywa tego funduszu wzros³y w 2002 roku o ponad 
138% i wynios³y na koniec roku 70,6 mln z³. 

W 2003 roku TFI BH planuje rozszerzenie sieci dy-
strybucji CitiFunduszy, poprzez pozyskanie kolejnych 
dystrybutorów zewnêtrznych. Przewidywany jest zna-
cz¹cy przyrost nowych klientów zarówno indywidu-
alnych, jak i instytucjonalnych. Towarzystwo spodzie-
wa siê wzrostu zainteresowania klientów funduszami 
zrównowa¿onymi oraz akcyjnymi.

Doskona³e wyniki TFI BH w 2002 roku zosta³y 

z³ (wed³ug stanu na koniec grudnia 2001 roku) do 783 
mln z³ na koniec roku 2002. W ci¹gu ubieg³ego roku 
aktywa zwiêkszy³y siê o ok. 94 %.  Wartoœæ aktywów 
powierzonych w zarz¹dzanie na dzieñ 31 grudnia 
2002 roku plasuje TFI BH na 8 pozycji z udzia³em   
w rynku w wysokoœci 3,4%.

Istotnym wydarzeniem by³a zmiana nazw Funduszy 
Kapita³ Handlowy na CitiFundusze w dniu 26 marca 
2002 roku. Zabieg ten mia³ na celu podkreœlenie przy-
nale¿noœci TFI BH do Citigroup oraz ujednolicenie 
nazw produktów TFI BH z nazwami produktów 
oferowanych przez Citibank i tym samym przyczyni³ 
siê do zwiêkszenia rozpoznawalnoœci marki Funduszy 
wœród potencjalnych klientów.

Najwiêkszym zainteresowaniem klientów cieszy³ siê  
w ubieg³ym roku fundusz CitiObligacji FIO. Inwes-
tycja w fundusz by³a bardziej atrakcyjna ni¿ depozyt 
bankowy - wartoœæ jednostki uczestnictwa wzros³a    
w ci¹gu 2002 roku o 12,46%. Aktywa CitiObligacji 
FIO wzros³y w ci¹gu roku o 303 mln z³ i 31 grudnia 
2002 roku wynosi³y 594 mln z³, a fundusz zaj¹³ dzie-
wi¹te miejsce na rynku pod wzglêdem wielkoœci akty-
wów. Na znacz¹cy wzrost aktywów w 2002 roku 
mia³o miêdzy innymi wp³yw zwiêkszenie dostêpnoœci 
CitiFunduszy. W ci¹gu roku liczba oddzia³ów deta-
licznych Banku Handlowego w Warszawie SA przy-
stosowanych do sprzeda¿y jednostek uczestnictwa 
CitiFunduszy wzros³a do 70, dziêki czemu Sektor 
Bankowoœci Detalicznej sta³ siê g³ównym i najbardziej 
efektywnym kana³em dystrybucji CitiFunduszy.

Rok 2002 by³ równie¿ udany pod wzglêdem wyników 
zarz¹dzania. Wartoœæ jednostki uczestnictwa Citi-
Zrównowa¿ony FIO wzros³a w ci¹gu 2002 roku        
o 9,50% a CitiAkcji FIO o 7,54%. Osi¹gniête przez 
oba fundusze wyniki plasuj¹ je na drugiej pozycji pod 
wzglêdem rentownoœci wypracowanej w ci¹gu 
ubieg³ego roku w grupie funduszy danej kategorii. 
Fundusz CitiSenior SFIO pod wzglêdem wzrostu 
wartoœci jednostki w 2002 roku znalaz³ siê na czwartej 
pozycji wœród funduszy stabilnego wzrostu - wartoœæ 
jednostki wzros³a o 10,48%.

W 2002 roku liczba prowadzonych przez TFI BH 
funduszy inwestycyjnych powiêkszy³a siê z 5 do 8.   
W paŸdzierniku 2002 roku uruchomiono nowy fun-
dusz skierowany do klientów detalicznych -  nomino-
wany w dolarach amerykañskich CitiObligacji Dolaro-
wych Fundusz Inwestycyjny Mieszany. CitiObligacji 
USD FIM to oferta dla klientów poszukuj¹cych pro-
duktu potencjalnie bardziej atrakcyjnego od banko-
wego depozytu dolarowego. Podczas pierwszej sub-
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w rankingu najlepiej zarz¹dzanych funduszy akcyj-
nych, sporz¹dzanym przez dziennik „Puls Biznesu” 
na podstawie ankiety prowadzonej wœród 150 anali-
tyków i specjalistów finansowych.

docenione przez niezale¿nych ekspertów. TFI BH za-
j¹³ II miejsce w rankingu najlepszych towarzystw fun-
duszy inwestycyjnych przygotowanym przez dziennik 
„Rzeczpospolita”, a CitiAkcji FIO uzyska³ I miejsce 

OFE) w 24-miesiêcznym okresie koñcz¹cym siê 31 
grudnia 2002 roku wobec œredniej wa¿onej stopy 
zwrotu wszystkich OFE na poziomie 21,965% oraz 
minimalnej wymaganej stopy zwrotu na poziomie 
10,983%. W koñcu 2002 roku w portfelu inwesty-
cyjnym OFE Bankowy dominowa³y d³u¿ne papiery 
wartoœciowe  (obligacje i bony skarbowe) z udzia³em 
64%, a na drugim miejscu z udzia³em 31% znalaz³y siê 
inwestycje w akcje, w porównaniu z odpowiednio 74% 
i 22% w koñcu 2001 roku.

W marcu 2002 roku Bank Handlowy wspólnie z dru-
gim akcjonariuszem towarzystwa, bankiem PKO BP 
S.A., dokona³ wyboru doradcy finansowego w celu 
przygotowania analizy opcji strategicznych dostêp-
nych dla w³aœcicieli PKO/Handlowy PTE.

Bank posiada 50% udzia³ w kapitale spó³ki PKO/ 
Handlowy Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. 
zarz¹dzaj¹cej Otwartym Funduszem Emerytalnym 
Bankowy.

W 2002 roku OFE Bankowy odnotowa³ odp³yw 
cz³onków z 389,1 tys. do 383,6 tys. (3,6% udzia³ w ryn-
ku). W koñcu 2002 roku wartoœæ aktywów netto fun-
duszu siêgnê³a 967,9 mln z³ (wzrost o 56,3% w po-
równaniu do koñca 2001 roku), plasuj¹c go na 6 miej-
scu z udzia³em rynkowym 3,1%. W kwietniu, w wyni-
ku nieosi¹gniêcia minimalnej 24-miesiêcznej stopy 
zwrotu og³aszanej kwartalnie przez KNUiFE, PKO/ 
Handlowy PTE zosta³ zmuszony do dokonania do-
p³aty do aktywów prowadzonego funduszu w kwocie 
16,4 mln z³. Dop³ata ta umo¿liwi³a osi¹gniêcie 
21,936% stopy zwrotu OFE Bankowy (6 miejsce na 17 

Fundusze emerytalne

Rating Skale ocen ratingowych agencji Mody's Investors Service
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Po wycofaniu pe³nego ratingu agencji Fitch Ratings 
na ¿yczenie Banku z dniem 2 paŸdziernika 2001 roku, 
co zwi¹zane by³o ze zmian¹ strategii Banku odnoœnie 
wspó³pracy z agencjami ratingowymi po fuzji, jedy-
nym ratingiem prowadzonym na zamówienie Banku 
pozosta³ rating agencji Moody's Investors Service. Na 
przestrzeni 2002 roku oceny wiarygodnoœci finanso-
wej Banku przyznane przez agencjê Moody's nie ule-
g³y zmianie i znajdowa³y siê na poziomie:

Baa1 dla depozytów d³ugoterminowych

Prime-2 dla depozytów krótkoterminowych

D+ dla kondycji finansowej

W dniu 12 listopada 2002 roku agencja Moody's pod-
wy¿szy³a oceny ratingowe Rzeczypospolitej Polskiej 
(tzw. rating suwerenny) z Baa1 do A2 dla d³ugo-
terminowych obligacji i depozytów bankowych oraz  
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Kurs akcji Banku w 2002 roku

W 2002 roku kurs akcji Banku na WGPW wzrós³      
z 64,0 z³ (31 grudnia 2001 roku) do 74,5 z³ (31 gru-
dnia 2002 rok), czyli o 16,4%. Dla porównania g³ów-
ny indeks gie³dy, WIG, zyska³ w tym czasie 3,2%. 
Wzrost notowañ akcji Banku wpisa³ siê w ogólny 
wzrost notowañ gie³dowych banków. Indeks WIG-
BANKI zyska³ w opisywanym okresie 17,8%.

Z uwzglêdnieniem wyniku finansowego netto za rok 
2002 oraz wartoœci ksiêgowej na dzieñ 31 grudnia 2002 
roku, wartoœæ wskaŸników gie³dowych P/E i P/BV 
dla akcji Banku wynios³a w koñcu 2002 roku odpowie-
dnio 40,1 i 1,63.

Notowania akcji Banku na Warszawskiej Gie³dzie Papierów
Wartoœciowych
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Notowania Banku na tle indeksów WGPW w 2002 roku

z Prime-2 do Prime-1 dla krótkoterminowych papie-
rów d³u¿nych oraz depozytów bankowych. Decyzja ta 
zosta³a podjêta ze wzglêdu na zaawansowanie procesu 
integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹. Tego samego 

dnia agencja Moody's umieœci³a Bank Handlowy       
w Warszawie SA na liœcie obserwacyjnej z opcj¹ pod-
wy¿szenia ratingu Banku w zwi¹zku z podwy¿szeniem 

3ratingu suwerennego.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

3. Ostatecznie Moody's Investors Service podwy¿szy³a rating Banku do A2/Prime-1 w dniu 14 stycznia 2003 roku.
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Dzia³alnoœæ sponsorska

W 1996 roku Bank Handlowy powo³a³ Fundacjê Ban-
kow¹ im. Leopolda Kronenberga. Celem Fundacji jest 
dzia³alnoœæ na rzecz dobra publicznego w zakresie oœ-
wiaty i nauki, kultury i sztuki, ochrony œrodowiska, 
ochrony zdrowia i opieki socjalnej. Dzia³alnoœæ Fun-
dacji w 2002 roku obejmowa³a przyznawanie dotacji, 
stypendiów i nagród okolicznoœciowych, organizacjê 
konkursów i uczestnictwo w programach partner-
skich. Organizowany przez Fundacjê Konkurs o Na-
grodê Banku Handlowego w Warszawie SA za szcze-
gólne osi¹gniêcia w zakresie myœli teoretycznej w sfe-
rze ekonomii i finansów (w 2002 roku odby³a siê VIII 
edycja) nale¿y do najbardziej presti¿owych konkursów 
naukowych w Polsce. Ogó³em w 2002 roku Fundacja 
Kronenberga przyzna³a 72 dotacje w odpowiedzi na 
573 wnioski o dofinansowanie przedsiêwziêæ realizo-
wanych w wymienionych obszarach programowych. 
£¹cznie na realizacje zadañ statutowych w 2002 roku 
Fundacja przeznaczy³a 2.350 tys. z³.

Od marca 2001 roku Bank Handlowy w Warszawie 
SA, jako cz³onek Citigroup, anga¿uje siê tak¿e w dzia-
³alnoœæ spo³eczn¹ za poœrednictwem Citigroup Foun-
dation. W 2002 roku Citigroup Foundation wspó³fi-
nansowa³a realizowany wspólnie przez Fundacjê Ban-

Dzia³alnoœæ
i kulturalny Banku

 sponsorska
mecenat 

kow¹ im. Leopolda Kronenberga i Polsk¹ Fundacjê 
Dzieci i M³odzie¿y program aktywizacji gimnazjalis-
tów z obszarów wiejskich.

Bank Handlowy w Warszawie SA od lat sprawuje me-
cenat nad wybranymi przedsiêwziêciami kulturalnymi  
i artystycznymi. Bank wspó³pracuje m.in. z Filhar-
moni¹ Narodow¹ w Warszawie oraz Polskim Radiem.   
W 2002 roku wspó³praca z Polskim Radiem zaowo-
cowa³a wydaniem piêciop³ytowego albumu „Jonasz 
Kofta - Kofta Jonasz” stanowi¹cego najpe³niejsz¹ pre-
zentacjê twórczoœci tego niezwyk³ego artysty. 5 czer-
wca w sali koncertowej Polskiego Radia Programu III, 
odby³ siê uroczysty koncert promuj¹cy p³ytê, w któ-
rym udzia³ wziêli m.in. Hanna Banaszak, Anna Maria 
Jopek, Bohdan £azuka, Katarzyna Groniec, Robert 
Janowski. W listopadzie w Studio Radiowym im. Ag-
nieszki Osieckiej odby³ siê koncert promuj¹cy now¹ 
p³ytê W³odzimierza Nahornego „Nahorny/Kar³o-
wicz”, stanowi¹cej trzeci¹ pozycjê serii „Fantazja Pol-
ska”. Wœród wykonawców byli tacy artyœci jak: W³o-
dzimierz Nahorny, Janusz Strobel, Henryk Gembalski, 
Wojciech Staroniewicz, Dorota Miœkiewicz, Mariusz 
Bogdanowicz, Piotr Biskupski.

52



¿liwia klientom regulowanie nale¿noœci z tytu³u cykli-
cznie wystawianych faktur lub dokonywanych zaku-
pów poprzez obci¹¿anie karty p³atniczej, wydanej     
w systemie Visa, Europay lub MasterCard, wskazanej 
w upowa¿nieniu otrzymanym przez klienta od jej po-
siadacza.

W czerwcu Bank we wspó³pracy z Idea Centertel 
uruchomi³ dwie nowe us³ugi dla Klientów sieci Idea. 
Umo¿liwiaj¹ one dokonywanie p³atnoœci za czas par-
kowania na terenie Warszawy oraz do³adowanie karty 
POP przez SMS. Dwa miesi¹ce wczeœniej Bank udos-
têpni³ mo¿liwoœæ regulowania tego typu p³atnoœci 
przez Internet.

Innym novum w ofercie Banku by³o wdro¿enie sys-
temu CitiConnect, umo¿liwiaj¹cego obs³ugê p³atnoœci 
w sklepach internetowych, na platformie mobilnej, 
dziêki czemu klientom udostêpniono dwa nowe ka-
na³y zawierania transakcji: WAP i SMS.

W grudniu 2002 roku Bank wprowadzi³ Sieæ Obs³ugi 
P³atnoœci Unikasa, która umo¿liwia klientom realiza-
cjê cyklicznych p³atnoœci w najczêœciej odwiedzanych 
przez nich miejscach np. w supermarketach, stacjach 
benzynowych itd. Sieci Obs³ugi P³atnoœci to system 
po³¹czonych ze sob¹ punktów (Unikasa), w których 
p³atnoœci s¹ dokonywane poprzez automatyczny od-
czyt informacji z rachunku (np. op³aty za energiê i gaz, 
rachunki telefoniczne, abonament telewizji kablo-
wych, op³aty za prenumeraty prasowe, p³atnoœci sk³a-

Rozwój
w zakresie 

technologii

 oferty produktowej
i zmiany 

 informatycznych

Rozwój oferty

W styczniu 2002 roku paleta oferowanych przez Sek-
tor Bankowoœci Komercyjnej i Inwestycyjnej kart biz-
nes zosta³a powiêkszona o kartê p³atnicz¹ Visa Busi-
ness Electron. Karta przeznaczona jest dla klientów 
korporacyjnych, którzy udostêpniaj¹ j¹ swoim pra-
cownikom w celu umo¿liwienia im pokrywania wydat-
ków s³u¿bowych i realizowania wyp³at gotówkowych.

W maju we wspó³pracy z Citibank Card Acceptance 
(CCA) wprowadzono us³ugê pe³nego rozliczania 
transakcji dokonywanych przy u¿yciu kart p³atni-
czych. W ramach tej us³ugi Bank udostêpnia klientom 
terminale POS, 24-godzinny Help Desk techniczny, 
24-godzinny serwis autoryzacyjny, podgl¹d transakcji 
w Internecie oraz codzienne elektroniczne raporty 
dotycz¹ce aktualnego stanu rozliczeñ. Us³uga rozli-
czania kart uzupe³nia ofertê Banku Handlowego skie-
rowan¹ do przedsiêbiorstw prowadz¹cych sprzeda¿    
i oferuj¹cych us³ugi dla klientów detalicznych.

W czerwcu Bank Handlowy, jako pierwszy bank         
w Polsce, wyda³ Przedp³acone Karty P³atnicze (tzw. 
pre-paid cards) typu VISA Electron, które mog¹ byæ 
wykorzystywane przez klientów jako karty lojalnoœ-
ciowe, s³u¿¹ce do przekazu œrodków lub karty promo-
cyjne (w ostatnim przypadku karta nie ma charakteru 
spersonalizowanego, tj. nie znajduje siê na niej imiê    
i nazwisko posiadacza). Po wyczerpaniu limitu karty 
pre-paid mo¿e ona zostaæ zasilona przez klienta. 
Ponadto Biuro Zarz¹dzania Produktami Kartowymi 
wdro¿y³o us³ugê Kartowe Zlecenia Sta³e, która umo-

Oferta produktowa

54



Rozwój oferty

Philip Morris, Morgan Stanley, Bank of America, 
AOL Time Warner, Pfizer, Nokia, Ford, Toyota 
Motor),

3-letni¹ lokatê inwestycyjn¹ w USD lub EUR po-
wi¹zan¹ z indeksem gie³dowym Dow Jones Indus-
trial Average,

kartê kredytow¹ MasterCard w specjalnej edycji 
Citibank MasterCard FIFA 2002, nawi¹zuj¹c¹ do 
Mistrzostw Œwiata w Pi³ce No¿nej Korea/Japonia 
2002; Citibank by³ pierwsz¹ instytucj¹ w Polsce, 
która zaoferowa³a klientom kartê kredytow¹ 
MasterCard,

sprzeda¿ jednostek uczestnictwa nowego funduszu 
inwestycyjnego DWS TFI, DWS Top 50 Europa.

dek ubezpieczeniowych). Bank podpisa³ porozumie-
nie z Grup¹ Casino, dziêki któremu system zostanie 
wdro¿ony w sieci hipermarketów Geant (15 sklepów) 
oraz we wszystkich supermarketach Leader Price (100 
sklepów).
 
W 2002 roku istotnemu poszerzeniu uleg³a oferta 
produktowa Sektora Bankowoœci Detalicznej. Citibank 
wprowadzi³ nastêpuj¹ce nowe produkty:

3-letni¹ lokatê inwestycyjn¹ denominowan¹ w z³o-
tych powi¹zan¹ z indeksem gie³dowym Dow Jo-
nes Global Titans,

2-letni¹ lokatê lokatê inwestycyjn¹ w USD po-
wi¹zan¹ z koszykiem akcji 15 miêdzynarodowych 
korporacji (Siemens, Procter&Gamble, Cisco, Ex-
xon Mobil, IBM, Walt Disney, General Electric, 

Banku. eDealer zast¹pi³ aplikacjê Autodealing. Wraz  
z przejœciem Sektora Bankowoœci Komercyjnej i In-
westycyjnej na system FlexCube zosta³y wy³¹czone    
z eksploatacji inne systemy takie jak: wspomniany 
Autodealing, Fastwire i Nostro Reconcilation. Dziêki 
temu platformy sprzêtowe AS/400 oraz VAX przes-
ta³y byæ platformami produkcyjnymi w Banku. Z ko-
lei w zwi¹zku z wycofaniem systemu IBIS/AS z Do-
mu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. konieczne 
by³o rozszerzenie funkcjonalnoœci systemu Promak   
o obs³ugê kasow¹ oraz obs³ugê przelewów przycho-
dz¹cych i wychodz¹cych klientów DMBH.

Dokonano unifikacji standardów bezpieczeñstwa        
i procedur kontroli na serwerach NT. Nastêpnie do-
konano centralizacji obs³ugi platformy NT w Cen-
trum Obliczeniowym w Olsztynie, co pozwoli³o uzys-
kaæ kompleksow¹ i scentralizowan¹ obs³ugê systemu 
operacyjnego, a tym samym zwiêkszenie niezawod-
noœci i obni¿enie kosztów poprzez korzyœci skali.

Wa¿nym projektem by³o wdro¿enie nowej wersji 
systemu archiwizacji danych i raportów ksiêgowych. 
Dotychczas u¿ytkowany system COOL zosta³ zast¹-
piony systemem AXSPoint wraz ze zmian¹ platformy    
z WinNT na UNIX (Sun Solaris) oraz konwersj¹ 
danych z COOL do AXSPoint dla potrzeb ca³ego 
Banku.

Rok 2002 przebiega³ pod znakiem finalizacji wa¿nych 
przedsiêwziêæ informatycznych zwi¹zanych z integra-
cj¹ Banku z Citibank (Poland) S.A., a tak¿e w³¹cze-
niem Banku w system informatyczny Citigroup.

Najwa¿niejszym osi¹gniêciem by³o ukoñczenie w gru-
dniu 2002 roku implementacji systemu FlexCube, 
g³ównego systemu informatycznego Sektora Banko-
woœci Komercyjnej i Inwestycyjnej. FlexCube jest no-
woczesnym systemem informatycznym, umo¿liwiaj¹-
cym przetwarzanie transakcji w czasie rzeczywistym. 
Producentem systemu jest firma I-Flex, nale¿¹ca do 
Citigroup. I-Flex jest dostawc¹ systemów bankowych 
dla ponad 280 instytucji finansowych w 74 krajach. 
FlexCube zosta³ wprowadzony m.in. w oddzia³ach 
Citigroup w Europie Zachodniej, Azji i na Dalekim 
Wschodzie. 1 listopada 2002 roku zakoñczy³a siê faza 
migracji Regionów Banku do nowego systemu, rozpo-
czêta 30 listopada 2001 roku, a 15 grudnia 2002 roku 
do FlexCube przeniesiono Centralê Banku. System 
IBIS/AS sta³ siê systemem archiwalnym. Równolegle 
z procesem przechodzenia Banku na system Flex-
Cube prowadzone by³y prace zwi¹zane z wdro¿eniem 
nowej wersji (3.9) systemu FlexCube, wzbogaconej    
o nowe funkcjonalnoœci oraz nowy modu³ - Securities.

W roku 2002 dokonano wdro¿enia systemu eDealer 
dla Pionu Skarbu. System s³u¿y do kwotowañ trans-
akcji wymiany walutowej realizowanych w oddzia³ach 

Systemy informatyczne
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KIR, Sorbnet itp.) od sieci banku z jednoczesnym 
zapewnieniem bezpiecznego dostêpu do tych us³ug   
z sieci banku. Projekt ten by³ realizowany w okresie 
od wrzeœnia do grudnia 2002 roku. We wrzeœniu 2002 
roku rozpocz¹³ siê koñcowy projekt integracji sieci, 
którego celem jest doprowadzenie do jednej sieci tele-
informatycznej banku. Docelowa sieæ bêdzie integral-
n¹ czêœci¹ sieci rozleg³ej Citigroup (Wide Area Net-
work), a migracja do nowych struktur sieciowych bê-
dzie prowadzona etapami, kolejno dla poszczególnych 
Regionów Banku. Ponadto, w paŸdzierniku 2002 roku 
rozpoczêto projekt przebudowy sieci central telefo-
nicznych, którego celem jest wprowadzenie mecha-
nizmów bezpieczeñstwa oraz budowa centralnego sy-
stemu billingowego i systemu zarz¹dzania centralami 
telefonicznymi.

W kwietniu dokonano instalacji nowej wersji g³ów-
nego systemu typu front-office, Kondor+ 2.0, u¿ywa-
nego przez Pion Skarbu. Nowe funkcje systemu to 
m.in. modu³ Credit Net do obs³ugi limitów kredyto-
wych, rozbudowane funkcje analizy luki oraz wielo-
walutowoœæ ewidencji i rozliczeñ papierów wartoœcio-
wych.

Pion Zarz¹dzania Ryzykiem wdro¿y³ aplikacjê CAPS, 
wspomagaj¹c¹ zarz¹dzanie portfelem nale¿noœci od 
klientów korporacyjnych. Narzêdzie to ³¹czy w sobie 
funkcje zbiorczej bazy danych o portfelu nale¿noœci 
(m.in. dane o kontraktach kredytowych, klasyfikacji 
kredytobiorców i zabezpieczeniach) oraz systemu do 
wyliczania rezerw celowych. CAPS umo¿liwia równie¿ 
generowanie raportów wed³ug wymogów NBP.

Pion Finansowy uzyska³ nowe narzêdzie analiz ren-
townoœci poszczególnych klientów i segmentów kli-
entów, produktów i grup produktów, a tak¿e moni-
toringu wykonania planów finansowych. System eMIS 
oparty jest na technologii intranetowej, dziêki czemu 
uprawnieni pracownicy mog¹ z niego korzystaæ bez-
poœrednio z w³asnych stanowisk komputerowych. 
Specjalna aplikacja MIS/Treasury dla potrzeb rachun-
kowoœci zarz¹dczej zosta³a wdro¿ona w Pionie Skarbu.

Równolegle z implementacj¹ konkretnych systemów 
teleinformatycznych Bank wdra¿a³ korporacyjne poli-
tyki zarz¹dzania technologiami teleinformatycznymi. 
W tym zakresie zosta³y wdro¿one m.in. standardy 
korporacyjne w zakresie bezpieczeñstwa systemów, 
zarz¹dzania problemami i zmianami oraz zarz¹dzania 
projektami technologicznymi. Udoskonaleniu bezpie-
czeñstwa systemów s³u¿y³o tak¿e przygotowanie œro-
dowiska Continuity of  Business („COB”), przezna-
czonego do podtrzymania dzia³alnoœci Banku w przy-
padku awarii, oraz przeprowadzenie testów dla syste-
mów i aplikacji administrowanych przez Departamen-
ty Utrzymania i Rozwoju Systemów oraz Integracji 
Informatycznej Banku.

W zakresie bankowoœci internetowej istotnym osi¹-
gniêciem by³o scentralizowanie obs³ugi zleceñ prze-
kazywanych od klientów za poœrednictwem systemu 
Goniec i jednoczesne wyeliminowanie infrastruktury 
technicznej w Regionach i Oddzia³ach Banku.

Intensywne prace prowadzone by³y tak¿e w nad roz-
budow¹ i dostosowaniem infrastruktury sieci telein-
formatycznych Banku do standardów Citigroup, ze 
szczególnym uwzglêdnieniem wymogów dotycz¹cych 
bezpieczeñstwa sieci. W czerwcu 2002 roku ukoñczo-
no, rozpoczêty w listopadzie 2001 roku, projekt szy-
frowania danych w sieci rozleg³ej Banku Handlowego 
(Wide Area Network). Realizacja tego projektu, pole-
gaj¹cego na wdro¿eniu nowoczesnych technik kodo-
wania danych oraz dostosowaniu stanowisk kompu-
terowych pracowników do standardów Citigroup 
Information Security Office, spowodowa³a zapewnie-
nie bezpiecznej transmisji danych w sieci i by³a 
milowym krokiem w d¹¿eniu do pe³nej integracji sieci 
po³¹czonego Banku. Realizowany w okresie od czer-
wca do wrzeœnia 2002 roku projekt nowego systemu 
poczty elektronicznej umo¿liwi³ zapewnienie zunifi-
kowanej platformy systemu pocztowego zainstalowa-
nej w Warszawie. Kolejnym projektem zmierzaj¹cym 
do stworzenia zintegrowanego œrodowiska sieciowego 
by³a instalacja systemu w technologii FireWall dla po-
trzeb izolacji us³ug zewnêtrznych (takich jak Reuters, 
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flacji (implikuj¹cy wzrost niepewnoœci towarzysz¹cej 
inwestycjom) i deficytu na rachunku obrotów bie¿¹-
cych oraz istotne niekorzystne zmiany poziomu stóp 
procentowych i kursów walutowych, a tak¿e znaczny 
spadek bezpoœrednich inwestycji zagranicznych, mog¹ 
mieæ negatywny wp³yw na wyniki finansowe i ogóln¹ 
kondycjê ekonomiczn¹ Banku Handlowego w War-
szawie SA. Warto przy tym zaznaczyæ, i¿ ni¿sze nomi-
nalne i realne stopy procentowe powodowaæ bêd¹ 
wzrost zainteresowania klientów alternatywnymi wo-
bec depozytów bankowych formami oszczêdzania 
oraz wzrost popytu na kredyt.

Polityka makroekonomiczna i dzia³ania organów pañ-
stwa maj¹ istotny wp³yw na sytuacjê gospodarcz¹      
w kraju, w tym bezpoœrednio lub poœrednio na wyniki 
dzia³alnoœci Banku. Nie mo¿na te¿ wykluczyæ, ¿e 
przysz³e decyzje polityczne mog¹ mieæ niekorzystny 
wp³yw na sytuacjê finansow¹ Banku.

Czynniki ryzyka

Sytuacja sektora us³ug bankowych w Polsce, a wiêc     
i sytuacja finansowa Banku Handlowego, jest œciœle 
zwi¹zana z ogóln¹ sytuacj¹ gospodarcz¹ kraju, a tak¿e 
z warunkami panuj¹cymi na rynkach lokalnych i re-
gionalnych. Przede wszystkim przed³u¿enie siê okresu 
powolnego wzrostu PKB w Polsce mo¿e spowodo-
waæ, ¿e kolejni klienci Banku nie bêd¹ w stanie ter-
minowo regulowaæ swych zobowi¹zañ wobec Banku, 
co w sposób negatywny odbije siê na jego wynikach 
finansowych.

Wp³yw na wyniki Banku mo¿e równie¿ wywieraæ 
kszta³towanie siê takich wielkoœci jak np. inflacja, p³a-
ce, bezrobocie, wysokoœæ stóp procentowych, sytuacja 
w handlu zagranicznym i na rachunku obrotów bie-
¿¹cych, wysokoœæ deficytu bud¿etowego, kszta³towa-
nie siê kursów walutowych, czy trendy demograficzne. 
Wszelkie negatywne zmiany któregoœ z czynników 
makroekonomicznych, zw³aszcza znacz¹cy wzrost in-

Czynniki ryzyka zwi¹zane z otoczeniem Banku

Gospodarka

Istotne  
zwi¹zane z otoczeniem 

 i jego dzia³alnoœci¹

czynniki ryzyka

Banku

finansow¹ Banku Handlowego w Warszawie SA.        
Z punktu widzenia regulacji dzia³alnoœci sektora ban-

Wszelkie zmiany w polityce gospodarczej i systemie 
prawnym mog¹ mieæ znaczny wp³yw na sytuacjê 

Ryzyko zwi¹zane z regulacjami prawnymi

58



Czynniki ryzyka

podatki i inne œwiadczenia o podobnym charak-
terze.

Oczekuje siê, ¿e reformy zwi¹zane z przyst¹pieniem 
Polski do Unii Europejskiej, które najprawdopodo-
bniej zostan¹ wprowadzone w nadchodz¹cych latach, 
spowoduj¹ powa¿ne zmiany w gospodarce kraju, któ-
re mog¹ mieæ wp³yw na dzia³alnoœæ Banku Handlo-
wego w Warszawie SA, jego sytuacjê finansow¹, wy-
niki i perspektywy rozwoju. Polska dostosowuje obec-
nie swoje przepisy prawne do regulacji obowi¹zuj¹-
cych w Unii Europejskiej. Wprowadzenie od paŸ-
dziernika 2002 roku swobodnego dostêpu dla obywa-
teli polskich do us³ug finansowych œwiadczonych 
przez instytucje finansowe z krajów OECD mo¿e     
w œrednim okresie zaowocowaæ spadkiem zaintereso-
wania us³ugami oferowanymi przez banki krajowe,    
w tym tak¿e przez Bank Handlowy.

Prawo polskie zawiera zasady kontroli przep³ywu        
i transferu kapita³u do i z Polski. Pomimo ¿e zasady te 
nie ograniczaj¹ obecnie mo¿liwoœci transferu docho-
dów z dywidend i innych dochodów, w przypadku 
istotnych problemów ekonomicznych takie ogranicze-
nia mog¹ byæ wprowadzone.

kowego, szczególne znaczenie maj¹ ustawy, a tak¿e 
regulacje wykonawcze Ministra Finansów, uchwa³y 
Zarz¹du NBP oraz zarz¹dzenia Prezesa NBP, a tak¿e 
uchwa³y Komisji Nadzoru Bankowego.

Wœród wspomnianych regulacji jako najwa¿niejsze 
mo¿na wymieniæ:

dopuszczalny stopieñ koncentracji kredytów i su-
my wierzytelnoœci (Prawo Bankowe),

maksymalny poziom kapita³ów w³asnych, jakie 
mog¹ byæ przeznaczone na inwestycje na rynku 
kapita³owym (Prawo Bankowe),

okreœlenie standardów p³ynnoœci oraz standardów 
ryzyka kredytowego (uchwa³y KNB),

tworzenie i odprowadzanie rezerw obowi¹zkowych 
(Ustawa o NBP, Prawo Bankowe, uchwa³y KNB 
oraz uchwa³y Zarz¹du NBP),

obowi¹zek tworzenia rezerw celowych na nale¿-
noœci nieregularne (Ustawa o Rachunkowoœci oraz 
Prawo Bankowe), 

Jednym z aspektów niedostatecznej precyzji unor-
mowañ podatkowych jest brak przepisów przewiduj¹-
cych formalne procedury ostatecznej weryfikacji pra-
wid³owoœci naliczenia zobowi¹zañ podatkowych za 
dany okres. Deklaracje podatkowe oraz wysokoœæ fak-
tycznych wp³at z tytu³u podatków mog¹ byæ kontro-
lowane przez organy skarbowe przez piêæ lat od daty 
z³o¿enia. W przypadku przyjêcia przez organy skar-
bowe odmiennej interpretacji przepisów podatkowych 
ni¿ zak³adana przez Bank Handlowy, sytuacja taka 
mo¿e mieæ istotny negatywny wp³yw na dzia³alnoœæ 
Banku Handlowego, jego sytuacjê finansow¹, wyniki   
i perspektywy rozwoju.

Polski system podatkowy charakteryzuje siê czêstymi 
zmianami przepisów, a wiele z nich nie zosta³o sfor-
mu³owanych w sposób dostatecznie precyzyjny i brak 
jest ich jednoznacznej wyk³adni. Interpretacje prze-
pisów podatkowych ulegaj¹ czêstym zmianom, a za-
równo praktyka organów skarbowych, jak i orzeczni-
ctwo s¹dowe w sferze opodatkowania nie s¹ jednolite. 
W zwi¹zku z rozbie¿nymi interpretacjami przepisów 
podatkowych zachodzi wiêksze ryzyko ni¿ w przypad-
ku banku dzia³aj¹cego w bardziej stabilnych syste-
mach podatkowych, i¿ dzia³alnoœæ polskiego banku    
i jej ujêcie podatkowe w deklaracjach i zeznaniach po-
datkowych tego banku zostan¹ uznane za niezgod-ne 
z przepisami podatkowymi.

Opodatkowanie

mi w ró¿nych segmentach tego rynku, postêpuj¹c¹ 
wraz z rozwojem organizacyjnym i technologicznym 

Konkurencja w sektorze bankowym

Na polskim rynku us³ug bankowych mo¿na zaobser-
wowaæ zaostrzaj¹c¹ siê konkurencjê pomiêdzy banka-
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podobieñstwo, ¿e na skutek wzrostu zagranicznych in-
westycji w sektorze bankowym, a tak¿e procesu kon-
solidacji tego sektora, nast¹pi wzrost konkurencji na 
rynku us³ug bankowych.

W rezultacie postêpuj¹cej integracji Polski z Uni¹ 
Europejsk¹, polski sektor bankowy bêdzie silniej nara-
¿ony na konkurencjê ze strony instytucji zagranicz-
nych, szczególnie w takich segmentach rynku, jak 
operacje dewizowe, rozliczenia transakcji handlu za-
granicznego i bankowoœæ inwestycyjna.

Postêpuj¹cy wzrost poziomu konkurencji w sektorze 
bankowym mo¿e mieæ negatywny wp³yw na dzia³al-
noœæ Banku Handlowego.

banków. Przewidujemy, ¿e postêpowaæ bêdzie wzrost 
konkurencji na rynku us³ug bankowych w zakresie 
obs³ugi du¿ych przedsiêbiorstw i miast. Ponadto sze-
reg banków og³osi³o plany ekspansji w sektorze drob-
nej przedsiêbiorczoœci oraz w sferze us³ug detalicz-
nych w 2003 roku, co bezpoœrednio prze³o¿y siê na 
wzrost konkurencji w tych obszarach.

Wiele miêdzynarodowych instytucji finansowych in-
westuje w polski sektor bankowy oraz wci¹¿ pojawiaj¹ 
siê nowe podmioty w sektorze. Dodatkowo, przed-
siêbiorstwa wykorzystuj¹ alternatywne, w stosunku do 
kredytów bankowych, Ÿród³a finansowania, takie jak 
emisje krótkoterminowych papierów d³u¿nych, obli-
gacji i akcji, jak równie¿ leasing. Istnieje du¿e prawdo-

niezgodnoœæ terminów zapadalnoœci nie bêdzie mia³a 
w przysz³oœci negatywnego wp³ywu na sytuacjê finan-
sow¹ Banku.

Baza depozytowa Banku jest stabilna, zdywersyfiko-
wana i wykazuje tendencjê wzrostow¹. Ponadto Bank 
posiada dobr¹ dostêpnoœæ do œrodków na rynku miê-
dzybankowym oraz wysokie fundusze w³asne. Poziom 
ryzyka p³ynnoœci jest niski.

Niezgodnoœæ w terminach zapadalnoœci kredytów i fi-
nansuj¹cych je depozytów jest typowa dla dzia³alnoœci 
bankowej i wystêpuje równie¿ w Banku Handlowym    
w Warszawie SA. Mo¿e ona powodowaæ potencjalne 
problemy z bie¿¹c¹ p³ynnoœci¹ w przypadku skumulo-
wania siê wiêkszych wyp³at klientów. Za zarz¹dzanie 
aktywami i pasywami Banku, w tym regulacjê i kon-
trolê ryzyka p³ynnoœci odpowiada Komitet Aktywów  
i Pasywów, którego strategiê realizuje Departament 
Skarbu. Nie ma jednak pewnoœci, czy utrzymuj¹ca siê 

Czynniki ryzyka zwi¹zane z Bankiem i jego dzia³alnoœci¹

Ryzyko p³ynnoœci

trolê ryzyka walutowego odpowiedzialny jest De-
partament Ryzyka Rynkowego, wspó³pracuj¹cy w tym 
zakresie z Departamentem Skarbu. Poziom ryzyka 
rynkowego jest umiarkowany, g³ównie ze wzglêdu na 
du¿¹ skalê wykonywanych operacji, w tym szczególnie 
transakcji pochodnych. Otwarte pozycje walutowe nie 
przekraczaj¹ na ogó³ 10% funduszy w³asnych.

Bank Handlowy w Warszawie SA dokonuje operacji 
walutowych w imieniu klientów oraz na rachunek 
w³asny, utrzymuj¹c w ramach ustalonych limitów ot-
warte pozycje walutowe. W zwi¹zku z tym Bank po-
nosi ryzyko kursowe i nie ma pewnoœci, ¿e przysz³e 
zmiany kursów wymiany walut nie bêd¹ mieæ negaty-
wnego wp³ywu na sytuacjê finansow¹ Banku. Za kon-

Ryzyko walutowe
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pozytariuszom poprzez podniesienie stóp oprocento-
wania naliczanych kredytobiorcom. Zarz¹dzanie ryzy-
kiem stopy procentowej nale¿y do zadañ Komitetu 
Aktywów i Pasywów, który m.in. wyznacza zasady 
tworzenia rezerw z tytu³u ró¿nego rodzaju podej-
mowanych ryzyk finansowych oraz tworzy politykê 
cenow¹ Banku w odniesieniu do ryzyka odsetkowego. 
Nie ma pewnoœci, ¿e przysz³e zmiany stóp procen-
towych nie bêd¹ mieæ negatywnego wp³ywu na sytu-
acjê finansow¹ Banku. Obecny poziom ryzyka stopy 
procentowej jest niski.

Podobnie jak inne polskie banki, Bank Handlowy      
w Warszawie SA jest nara¿ony na ryzyko wynikaj¹ce  
z niedopasowania terminów zmian stóp procento-
wych aktywów i finansuj¹cych je pasywów. Ryzyko 
stopy procentowej mo¿e wyst¹piæ w przypadku braku 
mo¿liwoœci zrekompensowania spadku dochodów     
z tytu³u obni¿ki stóp procentowych naliczanych od 
udzielonych kredytów poprzez obni¿enie poziomu 
odsetek wyp³acanych depozytariuszom. Ryzyko takie 
dotyczy tak¿e sytuacji, gdy nie jest mo¿liwe rekom-
pensowanie wzrostu oprocentowania naliczanego de-

Ryzyko stopy procentowej

nego dla danego d³u¿nika. Dlatego te¿ utrzymanie siê 
wysokiego poziomu inwestycji zagranicznych mo¿e 
byæ kluczowe dla wyceny niektórych kredytów. Co 
wiêcej, w zwi¹zku z mo¿liwoœci¹ zmiany warunków 
zewnêtrznych, jak np. pog³êbienie siê kryzysu gos-
podarczego lub zaistnienia innych okolicznoœci, które 
mog³oby negatywnie wp³yn¹æ na klientów Banku, nie 
ma pewnoœci, ¿e w przysz³oœci koniecznoœæ tworzenia 
rezerw stosownych do istniej¹cego portfela nie bêdzie 
mia³a negatywnego wp³ywu na sytuacjê finansow¹ 
Banku oraz, ¿e istniej¹ce rezerwy i zabezpieczenia 
oka¿¹ siê wystarczaj¹ce dla pokrycia mo¿liwych strat z 
dzia³alnoœci kredytowej. Obecny poziom ryzyka kre-
dytowego jest umiarkowany.

Prowadzenie dzia³alnoœci polegaj¹cej na udzielaniu 
kredytów i gwarancji jest nierozerwalnie zwi¹zane         
z ryzykiem nieterminowej sp³aty kredytu (rat kapita-
³owych i odsetek), a tak¿e z ryzykiem nieodzyskania 
nale¿noœci z tytu³u udzielonego kredytu lub gwarancji. 
Bank na bie¿¹co monitoruje aktywa objête ryzykiem, 
klasyfikuj¹c je, zgodnie z odpowiednimi regulacjami 
na³o¿onymi przez Narodowy Bank Polski i tworzy 
wszystkie wymagane przepisami rezerwy celowe na 
pokrycie nieregularnych nale¿noœci kredytowych. Za-
rz¹d Banku uwa¿a, ¿e obecny poziom rezerw jest 
w³aœciwy. Dodatkowo, w przypadku czêœci kredytów 
ich kwalifikacja z punktu widzenia ryzyka opiera siê 
na ocenie mo¿liwoœci pozyskania inwestora strategicz-

Ryzyko zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ kredytow¹

przez specjalne spó³ki inwestycyjne. Wartoœæ inwestycji 
kapita³owych netto wraz z po¿yczkami podporz¹d-
kowanymi i obligacjami zamiennymi dla spó³ek inwes-
tycyjnych Banku wynios³a na koniec 2002 roku 598,2 
mln z³. W przypadku czêœci inwestycji kapita³owych, 
ich wycena opiera siê na za³o¿eniu znalezienia inwe-
stora strategicznego dla spó³ki, w której Bank Han-
dlowy w Warszawie SA jest udzia³owcem. Dlatego te¿ 
utrzymanie siê wysokiego poziomu inwestycji zagrani-
cznych mo¿e byæ kluczowe z punktu widzenia wyceny 
tych inwestycji. Ponadto ze wzglêdu na szereg zjawisk 
makroekonomicznych, sytuacjê na rynku kapita³owym 
i inne czynniki maj¹ce wp³yw na dzia³alnoœæ spó³ek,    

Decyzje w sprawie podejmowania przez Bank Han-
dlowy w Warszawie SA dzia³alnoœci inwestycyjnej po-
dejmuje Zarz¹d i Komitet Inwestycji Kapita³owych. 
Inwestycje kapita³owe dziel¹ siê na trzy kategorie: ak-
tywne, strategiczne i restrukturyzacyjne. Inwestycje 
aktywne maj¹ na celu zapewnienie wysokiej stopy 
zwrotu. Portfel inwestycji strategicznych zawiera akcje         
i udzia³y Banku w instytucjach finansowych o strate-
gicznym znaczeniu dla Banku ze wzglêdu na prowa-
dzone przez niego operacje. Zaanga¿owania restruktu-
ryzacyjne pochodz¹ z operacji polegaj¹cych na konwer-
sji wierzytelnoœci na udzia³y kapita³owe. Inwestycje re-
alizowane s¹ bezpoœrednio przez Bank lub poœrednio 

Ryzyko zwi¹zane z inwestycjami kapita³owymi
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Banku. W 2002 roku Bank poczyni³ ju¿ znacz¹ce 
rezerwy zwi¹zane ze swymi inwestycjami kapita³owy-
mi, st¹d poziom ryzyka zwi¹zany z dalszym spadkiem 
wartoœci portfela inwestycyjnego Banku jest niski.

w których Bank jest udzia³owcem, cena sprzeda¿y po-
siadanych udzia³ów mo¿e okazaæ siê ni¿sza od spo-
dziewanej, a nawet ni¿sza od ich wartoœci w ksiêgach 
Banku, co mo¿e niekorzystnie wp³yn¹æ na wycenê akcji 

cowywanych w tym oœrodku. Wszelako rodzi to ry-
zyko awarii zwi¹zane z przesy³aniem danych na du¿e 
odleg³oœci oraz potencjaln¹ podatnoœæ banku na klês-
ki ¿ywio³owe, które mog¹ mieæ miejsce w tamtym 
regionie. Bank posiada procedury zabezpieczaj¹ce 
(COB - Continuity of  Business) na wypadek wyst¹-
pienia tych zagro¿eñ - dysponuje m.in. zapasowymi 
mocami obliczeniowymi w centrum rozliczeniowym 
w Olsztynie i innych lokalizacjach, gwarantuj¹cymi 
utrzymanie ci¹g³oœci funkcjonowania instytucji.

Ogólny poziom ryzyka operacyjnego jest niski.

W 2002 roku Bank zakoñczy³ prace zwi¹zane z inte-
gracj¹ systemów informatycznych, bêd¹ce nastêp-
stwem fuzji z Citibank (Poland) S.A., w wyniku któ-
rych Bank bazuje na dwóch systemach - osobnych dla 
czêœci korporacyjnej i detalicznej. Bank nie planuje 
przeprowadzaæ dalszych zmian w swych systemach, 
poza bie¿¹cymi modyfikacjami maj¹cymi zwiêkszyæ 
ich funkcjonalnoœæ b¹dŸ wprowadziæ nowe produkty.

Przetwarzanie danych na potrzeby bankowoœci deta-
licznej w oparciu o centrum technologiczne w Singa-
purze zapewnia efektywnoœæ kosztow¹ oraz wsparcie 
techniczne i dostêp do najnowszych rozwi¹zañ opra-

Ryzyko operacyjne

stemów informatycznych wykorzystywanych i rozwija-
nych w ramach Citigroup. W szczególnoœci w przypad-
ku bankowoœci detalicznej centrum technologiczne zlo-
kalizowane jest w Singapurze. Aspekty funkcjonowania 
w kontekœcie relacji z inwestorem strategicznym oraz 
outsourcing przetwarzania danych nie zawsze s¹ wys-
tarczaj¹co jasno okreœlone w przepisach prawnych. Ro-
dzi to ryzyko prawne, któremu Bank stara siê przeciw-
dzia³aæ przeprowadzaj¹c pog³êbione analizy prawne.

Bank Handlowy w Warszawie SA jest spó³k¹ zale¿n¹ 
Citibanku N.A., nale¿¹cego do holdingu Citigroup. 
Aby wiêkszoœciowy akcjonariusz Banku móg³ prawi-
d³owo kontrolowaæ ryzyko swojej dzia³alnoœci w skali 
globalnej i móg³ byæ w zgodnoœci z obowi¹zuj¹cymi go 
regulacjami amerykañskimi, Bank musi zapewniæ zgo-
dnoœæ swych regulacji i dzia³añ ze standardami Citiban-
ku oraz odpowiednimi regulacjami prawnymi obowi¹-
zuj¹cymi Citibank N.A. i Citigroup. Bank korzysta z sy-

Ryzyko prawne

nego z banków nale¿¹cych do Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego, mo¿e zaistnieæ koniecznoœæ wysokiej 
wp³aty na rzecz funduszu przez Bank, jak i innych 
uczestników Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,   
w wysokoœci proporcjonalnej do wysokoœci utworzo-
nego funduszu ochrony œrodków gwarantowanych     
w danym podmiocie. Mo¿e siê to wi¹zaæ z negatyw-
nymi skutkami dla wyników finansowych Banku.

Na mocy Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyj-
nym, Bank Handlowy w Warszawie SA objêty jest obo-
wi¹zkowym systemem gwarantowania depozytów lud-
noœci. Banki objête systemem gwarancji depozytów 
maj¹ obowi¹zek dokonywania okreœlonych wp³at na 
rzecz funduszu.
 
Wskutek ogólnego pogorszenia siê sytuacji w sektorze, 
upad³oœci lub pogorszenia siê kondycji finansowej jed-

Wp³aty na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
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Perspektywy rozwoju

Perspektywy
Banku

 rozwoju
 Handlowego

w Warszawie SA

o najwy¿szych dochodach (CitiGold), a tak¿e dziêki 
wzmocnieniu pozycji Banku w obs³udze ma³ych         
i œrednich przedsiêbiorstw, instytucji finansowych oraz 
bankowoœci detalicznej dla œredniozamo¿nych 
klientów. Dynamicznie rozwijane bêd¹ najnowsze ob-
szary dzia³alnoœci, czyli us³ugi dla drobnej przedsiê-
biorczoœci (pakiet Inter Biznes), po¿yczki gotówkowe 
dla osób fizycznych o niskich dochodach (CitiFinan-
cial) oraz ubezpieczenia na ¿ycie (CitiInsurance).

Jednoczeœnie Bank bêdzie k³ad³ du¿y nacisk na efek-
tywn¹ politykê zarz¹dzania kosztami. Udzia³ Banku  
w kosztach sektora ulega systematycznemu obni¿eniu 
- ostatecznie œrednio w 2002 roku wyniós³ 6,8%.      
W nadchodz¹cych latach Bank planuje utrzymywaæ 
wysok¹ dyscyplinê w zakresie kosztów, tak aby wskaŸ-
nik koszty/dochody w sposób trwa³y kszta³towa³ siê 
na poziomie poni¿ej 50%. W rezultacie utrzymana 
zostanie rosn¹ca zyskownoœæ dzia³alnoœci Banku.     
W 2002 roku udzia³ Banku w wyniku netto sektora 
wyniós³ 8.9% wobec 3.9% w 2001 roku.

Celem Banku jest ci¹g³e podnoszenie wartoœci dla 
akcjonariuszy poprzez zapewnienie odpowiedniego 
zwrotu z kapita³u oraz maksymalizacjê wartoœci 
instytucji i jej relacji biznesowych. Fakt przynale¿noœci 
Banku do Citigroup - najwiêkszej miêdzynarodowej 
instytucji finansowej, umo¿liwia Bankowi skuteczne 
konkurowanie we wszystkich segmentach rynku i ak-
wizycjê nowych grup klientów. W minionym roku 
Bank zwiêkszy³ sw¹ bazê klientów m.in. dziêki rozwo-
jowi us³ug dla drobnej przedsiêbiorczoœci oraz osób 
fizycznych o niskich dochodach. W nadchodz¹cych 
latach intencj¹ Banku bêdzie dalsze aktywne pozys-
kiwanie nowych klientów we wszystkich segmentach 
rynku.

W perspektywie kilku lat Bank aspiruje do osi¹gniêcia 
dwucyfrowego udzia³u rynkowego, mierzonego udzia-
³em w wyniku na dzia³alnoœci bankowej sektora.       
W 2002 roku udzia³ ten wyniós³ 7,2%. Wzrost udzia-
³u rynkowego zostanie osi¹gniêty poprzez utrzymanie 
wiod¹cej pozycji Banku w bankowoœci korporacyjnej, 
operacjach skarbowych, us³ugach dla osób fizycznych 

Ogólne cele rozwoju Banku

Bank Handlowy jest liderem bankowoœci przedsiê-
biorstw w Polsce. Jego udzia³ w kredytach dla firm 

Bankowoœæ dla przedsiêbiorstw i klientów instytucjonalnych

(prywatne i pañstwowe spó³ki oraz spó³dzielnie) na 
koniec 2002 roku wyniós³ 9,7% (3 pozycja w sek-
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torze) wobec 10,8% na koniec 2001 roku, natomiast     
w depozytach firm wyniós³ odpowiednio 15,5%       
(1 pozycja) wobec 16,5%. Udzia³ Banku w zad³u¿eniu 
z tytu³u emisji krótkoterminowych papierów d³u¿-
nych firm wyniós³ 22,0% na koniec 2002 roku  (1 po-
zycja) wobec 18,9% na koniec 2001 roku.

W bankowoœci przedsiêbiorstw potencjalnymi klien-
tami Banku s¹ wszystkie firmy dzia³aj¹ce w Polsce, za 
wyj¹tkiem sektorów trwale wy³¹czonych ze wzglêdu na 
ogóln¹ politykê Citigroup oraz firm, które znajduj¹ siê 
na œciœle okreœlonych listach restrykcyjnych ze wzglê-
du na miêdzynarodowe lub amerykañskie sankcje. 
Aktywne dzia³ania akwizycyjne bêd¹ kierowane do 
klientów o przychodach ze sprzeda¿y powy¿ej 100 tys. 
USD rocznie.

Pozycja Banku jest szczególnie silna w obs³udze miê-
dzynarodowych korporacji oraz najwiêkszych polskich 
przedsiêbiorstw. Bank posiada tak¿e wiod¹c¹ pozycjê 
w obs³udze transakcji na rynku pieniê¿nym i waluto-
wym. Celem Banku jest utrzymanie pozycji w tych 
segmentach rynku. W obs³udze najwiêkszych klientów 
silnym atutem Banku jest jego przynale¿noœæ do Citi-
group. Dla potrzeb finansowych tych klientów Bank 
jest w stanie zaoferowaæ unikalne us³ugi, ³¹cz¹ce zna-
jomoœæ krajowego otoczenia gospodarczego z miêdzy-
narodowym doœwiadczeniem i globalnym zasiêgiem 
Citigroup. Zarazem pog³êbione zostan¹ us³ugi do-
radztwa finansowego dla klientów Banku.

Bank posiada równie¿ siln¹ pozycjê w obs³udze po-
zosta³ych segmentów klientów korporacyjnych i insty-

tucjonalnych oraz instytucji finansowych. Celem Ban-
ku w tych grupach klientów jest osi¹gniêcie dwu-
cyfrowego udzia³u rynkowego w perspektywie 3 lat.

Kluczowym produktem podtrzymuj¹cym relacjê z kli-
entami pozostanie kredyt, chocia¿ wiêkszoœæ przycho-
dów Banku generowana bêdzie z zarz¹dzania œrod-
kami finansowymi, obs³ugi handlu oraz produktów 
departamentu skarbu. Rozwi¹zania i innowacje w tych 
grupach produktowych bêd¹ zasadniczym czynnikiem 
przewagi konkurencyjnej Banku, w szczególnoœci przy 
wspó³pracy z najbardziej wymagaj¹cymi klientami 
miêdzynarodowymi, czo³owymi firmami krajowymi 
oraz instytucjami finansowymi. Bank bêdzie równie¿ 
d¹¿y³ do tego, by w znacznie wiêkszym zakresie wy-
korzystaæ mo¿liwoœci sprzeda¿y tych produktów w se-
gmencie ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw.

Ponadto Bank bêdzie kontynuowa³ aktywn¹ akwizycjê 
w segmencie drobnych przedsiêbiorstw o przycho-
dach ze sprzeda¿y nie przekraczaj¹cych 4 mln z³. 
Intencj¹ Banku jest znalezienie siê w pierwszej pi¹tce 
podmiotów obs³uguj¹cych ten segment rynku w pers-
pektywie trzech lat. Obs³uga tych klientów prowadzo-
na bêdzie w oparciu o wszystkie placówki Banku (tak-
¿e detaliczne) oraz poprzez zdalne kana³y dystrybucji.

Us³ugi w zakresie bankowoœci inwestycyjnej oferowa-
ne bêd¹ w œcis³ej wspó³pracy miêdzy Bankiem Han-
dlowym i Citigroup Investment Banking (Salomon 
Smith Barney). Pozwala to na zaoferowanie zarówno 
obs³ugi wielkich miêdzynarodowych transakcji, jak      
i us³ug na rzecz mniejszych podmiotów krajowych.

Bank Handlowy w Warszawie SA jest œredniej wiel-
koœci podmiotem pod wzglêdem obs³ugi osób fizycz-
nych. Udzia³ Banku w kredytach osób fizycznych 
ogó³em wyniós³ 2,2% na koniec 2002 roku wobec 
2,5% na koniec 2001 roku, zaœ w depozytach odpo-
wiednio 2,9% wobec 2,8%, co daje Bankowi miejsce 
pod koniec pierwszej dziesi¹tki w sektorze. Spadek 
udzia³u rynkowego w kredytach wi¹za³ siê z ostro¿-
nym podejœciem Banku do akcji kredytowej ze wzglê-
du na utrzymuj¹c¹ siê trudn¹ sytuacjê gospodarcz¹.

Równolegle z oferowaniem szerokiej gamy produktów 
dla osób fizycznych, Bank specjalizuje siê w kartach 
kredytowych. Udzia³ Banku w tym rynku pozostawa³ 
stabilny w minionym roku, utrzymuj¹c siê na poziome 

Bankowoœæ detaliczna

ok. 50%. Drugim polem specjalizacji Banku, na któ-
rym posiada on bardzo siln¹ pozycjê, jest obs³uga za-
mo¿nych osób fizycznych (private banking).

Rynek bankowoœci detalicznej oceniany jest jako po-
siadaj¹cy wysoki potencja³ wzrostu. W perspektywie 
trzech lat Bank planuje podwoiæ swój udzia³ rynkowy. 
Docelowo Bank bêdzie aspirowa³ do osi¹gniêcia dwu-
cyfrowego udzia³u rynkowego. Bank jest zaintereso-
wany przede wszystkim obs³ug¹ klientów o docho-
dach œrednich i wy¿szych (powy¿ej 1.500 z³ miesiêcz-
nie brutto), mieszkaj¹cych w miastach powy¿ej 100 
tys. mieszkañców. Pod ich k¹tem bêdzie opracowy-
wana oferta Banku.
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depozytowych i zwiêkszania funkcjonalnoœci transak-
cyjnej rachunku, nacisk po³o¿ony zostanie na rozwój 
oferty inwestycyjnej i ubezpieczeniowej. Bank bêdzie 
systematycznie poszerza³ ofertê funduszy inwestycyj-
nych (CitiFundusze) wraz z rosn¹cym zapotrzebowa-
niem klientów na nowe mo¿liwoœci lokowania ich 
oszczêdnoœci. Aktywnie bêdzie prowadzona sprzeda¿ 
ubezpieczeñ na ¿ycie z funduszem inwestycyjnym we 
wspó³pracy z CitiInsurance.

Z punktu widzenia poszczególnych produktów, klu-
czowe dla Banku bêdzie utrzymanie jego silnej pozycji 
w kartach kredytowych. Zaoferowane zostan¹ nowe 
typy kart, jak równie¿ programy lojalnoœciowe. Posze-
rzona zostanie grupa docelowa klientów, którym Bank 
bêdzie oferowa³ swoje karty.

Rok 2002 oznacza³ istotn¹ poprawê jakoœci us³ug ofe-
rowanych przez czêœæ detaliczn¹ Banku Handlowego. 
W nadchodz¹cych latach w dalszym ci¹gu k³adziony 
bêdzie nacisk na ci¹g³e zapewnienie klientom us³ug   
o najwy¿szej jakoœci.

W 2002 roku Bank rozpocz¹³ równie¿ udzielanie kre-
dytów gotówkowych klientom o niskich dochodach, 
ale dzia³alnoœæ ta zosta³a wyodrêbniona biznesowo     
i jest prowadzona pod szyldem CitiFinancial, czêœci 
Citigroup specjalizuj¹cej siê w dzia³alnoœci kredytowej 
w tej grupie klientów. Bank oczekuje dynamicznego 
rozwoju tej dzia³alnoœci.

Jednym z kluczowych celów Banku jest umocnienie 
jego pozycji w segmencie klientów o najwy¿szych do-
chodach. Oferta CitiGold jest systematycznie rozbu-
dowywana m.in. o kompleksowe us³ugi zarz¹dzania 
maj¹tkiem (wealth management) i doradztwa finan-
sowego obejmuj¹ce oprócz tradycyjnych produktów 
depozytowo-kredytowych równie¿ indywidualne pro-
dukty skarbowe, standardowe i indywidualne strategie 
zarz¹dzania aktywami, lokaty inwestycyjne, us³ugi ma-
klerskie oraz ubezpieczenia osobowe i inwestycyjne.

Rozbudowywana bêdzie równie¿ oferta dla œrednio 
zamo¿nych klientów, posiadaj¹cych rachunki CitiOne 
oraz CitiKonto. Oprócz rozwoju tradycyjnych us³ug 

Obecna sieæ dystrybucji Banku sk³ada siê m.in. z pla-
cówek, doradców bankowych na potrzeby bankowoœ-
ci przedsiêbiorstw, agentów sprzeda¿y bezpoœredniej 
w bankowoœci detalicznej oraz zdalnych kana³ów dys-
trybucji, takich jak bankowoœæ internetowa, direct ban-
king, centrum obs³ugi telefonicznej, IVR (interaktyw-
na obs³uga telefoniczna) i wielofunkcyjne bankomaty.

Ewolucja sieci dystrybucji Banku bêdzie uwzglêdniaæ 
plany zwiêkszenia skali dzia³alnoœci na rynku banko-
woœci detalicznej oraz synergie z bankiem korporacyj-
nym. Priorytetem bêdzie zwiêkszanie funkcjonalnoœci 
i dostêpnoœci zdalnych kana³ów dystrybucji oraz dal-
sze doskonalenie kwalifikacji doradców bankowych, 
szczególnie obs³uguj¹cych du¿e podmioty, zg³aszaj¹ce 
zapotrzebowanie na wysublimowane produkty finan-
sowe. 

W nadchodz¹cych latach Bank nieznacznie zredukuje 
sw¹ sieæ placówek. Zamkniête zostan¹ te oddzia³y 
banku detalicznego, których nie bêdzie mo¿na spraw-
nie przystosowaæ do sprzeda¿y rosn¹cej gamy pro-
duktów oszczêdnoœciowych, kredytowych i ubezpie-

Sieæ dystrybucji

czeniowych. Klienci detaliczni bêd¹ dysponowaæ ok. 
90 oddzia³ami w korzystnych lokalizacjach, w tym 11 
oddzia³ów CitiGold. Obs³uga osób fizycznych bêdzie 
prowadzona równie¿ w wybranych oddzia³ach banku 
korporacyjnego. Do dyspozycji klientów korporacyj-
nych bêdzie natomiast ok. 60 placówek. Drobne 
przedsiêbiorstwa bêd¹ obs³ugiwane we wszystkich od-
dzia³ach detalicznych i korporacyjnych. W przypadku 
klientów korporacyjnych oraz CitiGold zasadniczym 
elementem sieci dystrybucji bêd¹ doradcy bankowi.

Utrzymywana bêdzie wysoka funkcjonalnoœæ i wyso-
kie parametry jakoœci dostêpu do centrum obs³ugi te-
lefonicznej. Dla klientów indywidualnych oraz ma³ych 
przedsiêbiorstw us³ugi te bêd¹ zintegrowane w jed-
nym centrum telefonicznym o jednym numerze dos-
têpu. Obejmowaæ bêd¹ obs³ugê klientów indywidual-
nych w zakresie rachunku CitiKonto, ma³ych przed-
siêbiorstw, CitiConnect, œwiadczenie us³ug maklers-
kich DMBH oraz ogóln¹ infoliniê dla banku. W przy-
padku du¿ych i œrednich firm oraz klientów insty-
tucjonalnych obs³uga telefoniczna pozostanie czêœcio-
wo zdecentralizowana na poziomie oddzia³ów.
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Rozleg³e doœwiadczenie i ró¿norodna dzia³alnoœæ s¹ 
silnym atutem Banku Handlowego w Warszawie SA i 
umo¿liwiaj¹ oferowanie klientom kompleksowych roz-
wi¹zañ przy wykorzystaniu mo¿liwoœci p³yn¹cych z sy-
nergii wystêpuj¹cych miêdzy obs³ug¹ bankow¹ przed-
siêbiorstw i bankowoœci¹ detaliczn¹, miêdzy us³ugami 
bankowymi i zarz¹dzaniem aktywami, miêdzy us³u-
gami bankowymi i dzia³alnoœci¹ ubezpieczeniow¹ itd.

Najwiêkszym przedsiêbiorstwom w dalszym ci¹gu 
oferowane bêd¹ pakiety produktów depozytowo-kre-
dytowych dla ich pracowników. W sk³ad typowego 
pakietu wchodz¹ rachunki oszczêdnoœciowo-rozlicze-
niowe wraz z obs³ug¹ listy p³ac, karty kredytowe, kre-
dyty hipoteczne i gotówkowe. Oprócz zachêt ceno-
wych w uzasadnionych przypadkach istnieje tak¿e 
mo¿liwoœæ instalacji w firmie bankomatu b¹dŸ otwar-
cia oddzia³u.

Rozpoczêta zosta³a równie¿ sprzeda¿ produktów 

Synergie

banku korporacyjnego dla klientów banku detalicz-
nego z segmentu CitiGold. Oferowane s¹ specjalisty-
czne produkty Departamentu Skarbu, biura maklers-
kiego oraz zarz¹dzania aktywami. Wszystkim grupom 
klientów Sektora Bankowoœci Detalicznej w dalszym 
ci¹gu oferowane bêd¹ produkty inwestycyjne, w tym 
w szczególnoœci jednostki uczestnictwa CitiFunduszy. 
Oferta produktowa CitiFunduszy bêdzie systematycz-
nie rozwijana, adekwatnie do pojawiaj¹cych siê no-
wych potrzeb klientów.

•ród³em synergii bêdzie tak¿e wprowadzenie jednoli-
tego logo dla ca³ej instytucji. Dziêki temu kampanie 
promocyjne prowadzone przez jedn¹ czêœæ Banku bê-
d¹ automatycznie wp³ywa³y na wzmocnienie wizerun-
ku pozosta³ych jego czêœci. Nowe logo bêdzie spójne, 
zarówno wizualnie jak i brzmieniowo, z nazwami in-
nych spó³ek i linii biznesowych holdingu Citigroup 
dzia³aj¹cych w Polsce, jak CitiInsurance czy Citi-
Financial.
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Znacz¹ce zdarzenia

87.741 akcji spó³ki Bank Handlowy International  
S.A. z siedzib¹ w Luksemburgu („BHI”). Przenie-
sienie w³asnoœci akcji na rzecz nabywaj¹cego nast¹pi-
³o w dniu 6 maja 2002 roku.

Sprzedany przez Bank pakiet akcji stanowi 73,12% 
udzia³u w kapitale zak³adowym i uprawnia do wyko-
nywania 73,12 % g³osów na Walnym Zgromadzeniu 
BHI.

W dniu 6 maja 2002 roku Bank otrzyma³ Decyzjê Ko-
misji Nadzoru Bankowego z dnia 26 kwietnia 2002 
roku w sprawie zmian w Statucie Banku, która to de-
cyzja zezwala na dokonanie zmiany treœci Statutu Ban-
ku dotycz¹cej podwy¿szenia kapita³u zak³adowego 
Banku do kwoty 500.902.400 z³. Podwy¿szenie ka-
pita³u zak³adowego Banku nastêpuje w zwi¹zku z za-
mian¹ przez podmiot dominuj¹cy Banku Citibank 
Overseas Investment Corporation („COIC”) podmiot 
zale¿ny od Citibank N.A. 17.648.500 obligacji zamien-
nych emisji I na akcje Banku serii B. Oœwiadczenie      
o zamianie wszystkich posiadanych przez siebie obliga-
cji COIC z³o¿y³ w dniu 14 marca 2002 roku. Rejestra-
cja podwy¿szenia kapita³u zak³adowego Banku z kwo-
ty 430.308.400 z³ do kwoty 500.902.400 z³ w Krajo-
wym Rejestrze S¹dowym nast¹pi³a w dniu 24 maja 
2002 roku. Aktualny kapita³ zak³adowy Banku wynosi 
500.902.400 z³ i podzielony jest na 125.225.600 akcji 
na okaziciela, o wartoœci nominalnej 4 z³ ka¿da. Po 
rejestracji podwy¿szenia kapita³u i po zamianie obli-
gacji na akcje COIC jest posiadaczem 116.717.574 ak-
cji Banku stanowi¹cych 93,20% kapita³u zak³adowego 
Banku i reprezentuj¹cych tyle¿ samo g³osów na Wal-
nym Zgromadzeniu Banku.

Z dniem 1 stycznia 2002 roku wesz³y w ¿ycie przepisy 
znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci oraz wydane 
na jej podstawie rozporz¹dzenia wykonawcze uwzglê-
dniaj¹ce specyfikê prowadzenia rachunkowoœci 
banków, które mia³y istotny wp³yw na strukturê po-
zycji bilansowych oraz wynik finansowy Banku. 
Wp³yw wprowadzonych zmian zasad rachunkowoœci 
przedstawiony zosta³ w Dodatkowej Nocie Objaœnia-
j¹cej 31 i 32.

W dniu 7 marca 2002 roku spó³ka Citibank Overseas 
Investment Corporation z siedzib¹ w New Castle, 
Stany Zjednoczone Ameryki („COIC”) podmiot za-
le¿ny od Citibank N.A. naby³a ³¹cznie 753.300 akcji 
zwyk³ych na okaziciela serii C Banku. COIC jest pod-
miotem dominuj¹cym w stosunku do Banku. COIC 
naby³ 376.650 akcji, po cenie jednostkowej 67 z³ od 
Centaur Investment Corporation oraz 376.650 akcji, 
po cenie jednostkowej 67 z³ od Foremost Investment 
Corporation. Podmioty zbywaj¹ce akcje nale¿¹ do 
grupy kapita³owej Citigroup Inc.

W dniu 26 marca 2002 roku Bank, w zwi¹zku ze spe³-
nieniem wszystkich warunków zawieszaj¹cych wyni-
kaj¹cych z Umowy przedwstêpnej sprzeda¿y akcji Cu-
prum Banku S.A. zawartej pomiêdzy Bankiem a firm¹ 
Dominet S.A., zby³ na rzecz tej spó³ki wszystkie 
posiadane akcje Cuprum Banku S.A. Bank posiada³ 
55,2% w kapitale zak³adowym Cuprum Banku S.A. 
oraz 50,2 proc. g³osów na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy.

W dniu 26 kwietnia 2002 roku Bank, na mocy umo-
wy sprzeda¿y akcji, zby³ w ca³oœci posiadany pakiet 
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Znacz¹ce zdarzenia

W dniu 3 czerwca 2002 roku Bank z³o¿y³ ZO Bytom 
SA (jednostce stowarzyszonej z Bankiem), oœwiadcze-
nie o przejêciu na w³asnoœæ 6.000 udzia³ów w spó³ce 
„Bytom Collection” Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w Ra-
dzionkowie. Wartoœæ nominalna przejêtych udzia³ów 
wynosi 3.000.000,00 z³.

Przejêcie udzia³ów nast¹pi³o na podstawie umowy     
o zastaw rejestrowy zawartej przez Bank z ZO Bytom 
SA w dniu 8 czerwca 2001 roku - tytu³em czêœcio-
wego zaspokojenia wymagalnej wierzytelnoœci kredy-
towej Banku wobec ZO Bytom SA, a mianowicie ty-
tu³em zaspokojenia wierzytelnoœci Banku do wyso-
koœci 3.000.000,00 z³.

Wskutek przejêcia udzia³ów w dniu 3 czerwca 2002 
roku Bank sta³ siê wy³¹cznym posiadaczem wszyst-
kich udzia³ów w spó³ce „Bytom Collection” Sp. z o.o. 
z siedzib¹ w Radzionkowie, których ³¹czna liczba wy-
nosi 6.008 udzia³ów, a zatem wymieniona spó³ka sta³a 
siê jednostk¹ zale¿n¹ Banku.

Po podjêciu w dniu 24 czerwca 2002 roku przez Ko-
misjê Nadzoru Bankowego decyzji o ustanowieniu 
Zarz¹du Komisarycznego Wschodniego Banku Cu-
krownictwa S.A. w Lublinie spe³ni³ siê warunek ok-
reœlony w zawartym w dniu 22 czerwca 2002 roku 
przez Bank z 11 innymi Bankami „Porozumieniu      
w sprawie udzielenia pomocy w przeprowadzeniu res-
trukturyzacji Wschodniego Banku Cukrownictwa S.A. 
w Lublinie”. Porozumienie to przewiduje otwarcie li-
nii kredytowej dla WBC S.A. oraz udzielenie wsparcia 
kapita³owego dla WBC S.A.

W dniu 2 lipca 2002 roku zosta³a zawarta umowa 
subskrypcyjna pomiêdzy Bankiem a Europejskim 
Bankiem Inwestycyjnym, w ramach której Bank zo-
bowi¹za³ siê do objêcia na rynku pierwotnym obligacji 
zerokuponowych o wartoœci nominalnej 100.000.000 
z³otych z terminem wykupu w grudniu 2011 roku. 
Obligacje zosta³y wyemitowane w dniu 12 lipca 2002 
roku po cenie emisyjnej 53,6250 proc. Jest to kolejna - 
czwarta umowa zawarta z Europejskim Bankiem In-
westycyjnym w ramach uruchomionego programu 
emisji obligacji tego Banku o wartoœci 3 mld z³otych. 
Obligacje o terminie wykupu od roku do 30 lat, do-
puszczone do publicznego obrotu, emitowane s¹      
w kilku transzach. Do koñca 2001 roku przeprowa-
dzono dwie emisje  na kwotê 200 mln z³otych po ce-
nie emisyjnej 45,7893 proc. i 300 mln z³otych po ce-
nie emisyjnej 45,8696 proc. oraz 14 lutego 2002 roku 
- na kwotê 300 mln z³otych po cenie emisyjnej 49,53 
proc.

W wyniku odst¹pienia przez Dom Maklerski Banku 
Handlowego w Warszawie SA („DM BH”), bêd¹cy 
jednostk¹ zale¿n¹ od Banku od umowy o subemisjê 
us³ugow¹ i zapisaniem w dniu 25 lipca 2002 roku na 
rachunku papierów wartoœciowych - PIA Piasecki SA  
600.000 akcji serii H spó³ki PIA Piasecki SA, DM BH 
nie posiada obecnie akcji tej spó³ki. Odst¹pienie od 
umowy nast¹pi³o w wyniku zaistnienia przewidzia-
nych w niej przes³anek odst¹pienia. Przed wykona-
niem prawa odst¹pienia od powy¿szej umowy DM 
BH posiada³ 600.000 akcji spó³ki PIA Piasecki SA,    
a ich udzia³ w kapitale zak³adowym spó³ki wynosi³ 
5,48% i dawa³ prawo do wykonywania takiej samej 
iloœci g³osów na walnym zgromadzeniu. Stan posiada-
nia akcji spó³ki PIA Piasecki SA bezpoœrednio przez 
Bank nie uleg³ zmianie na skutek powy¿szego odst¹-
pienia od umowy i wynosi 4.000.000 akcji, a ich udzia³ 
w kapitale zak³adowym spó³ki wynosi 36,52% i daje 
prawo do wykonywania takiej samej liczby g³osów na 
walnym zgromadzeniu.

W dniu 16 wrzeœnia 2002 roku Bank wraz ze swoj¹ 
spó³k¹ zale¿n¹ Handlowy Investments SA z siedzib¹ 
w Luksemburgu sprzeda³ na rzecz BankAmerica In-
ternational Investment Corporation z siedzib¹ w Chi-
cago ca³y posiadany pakiet akcji jednostki stowarzy-
szonej Hortex Holding S.A. z siedzib¹ w P³oñsku. 
Sprzedany przez Bank pakiet akcji stanowi 31,09% 
udzia³u w kapitale zak³adowym i uprawnia do wyko-
nywania 31,09% g³osów na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy Hortex Holding S.A. Jednoczeœnie 
spe³ni³y siê warunki zawieszaj¹ce umowy cesji wierzy-
telnoœci zawartej w dniu 30 lipca 2002 roku pomiêdzy 
Handlowy Inwestycje Sp. z o.o. z siedzib¹ w War-
szawie, w której Bank jest jedynym udzia³owcem,       
a BankAmerica International Investment Corporation 
z siedzib¹ w Chicago. Umowa cesji dotyczy sprzeda¿y 
wierzytelnoœci z tytu³u wyemitowanego przez Hortex 
Holding S.A. bonu handlowego.

Na mocy Umowy o partnerstwie strategicznym za-
wartej w dniu 21 grudnia 2000 roku miêdzy Bankiem 
a NORD/LB Nordeutsche Landesbank Girozentrale 
z siedzib¹ w Hanowerze („NORD/LB”) oraz Umowy 
suplementu do Umowy kupna akcji zawartej w dniu 
30 wrzeœnia 2002 roku miêdzy Bankiem a NORD/ 
LB, w dniu 30 wrzeœnia 2002 Bank odpowiedzia³ na 
wezwanie NORD/LB do sprzeda¿y (w ramach reali-
zacji opcji call przez NORD/LB) 1.867 sztuk akcji 
zwyk³ych banku MHB Mitteleuropaeische Handels-
bank Aktiengesellschaft Deutsch - Polnische Bank     
z siedzib¹ we Frankfurcie nad Menem („MHB”). 
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1997 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych, 
podwy¿szenia kapita³u akcyjnego, wy³¹czenia prawa 
poboru dotychczasowego akcjonariusza i zmianie Sta-
tutu, Zarz¹d Banku postanowi³ wyznaczyæ na rok 
2003 dodatkowy termin sk³adania przez uprawnio-
nych obligatariuszy oœwiadczeñ o zamianie obligacji 
na okaziciela emisji I zamiennych na akcje zwyk³e 
Banku serii B na okres od dnia 1 stycznia 2003 roku 
do dnia 28 lutego 2003 roku. W okresie tym nie zos-
ta³o z³o¿one oœwiadczenie w powy¿szym zakresie. 

Sprzedany przez Bank pakiet akcji stanowi³ 19,99% 
udzia³ w kapitale akcyjnym MHB i tyle samo g³osów 
na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. W wyniku 
dokonanej transakcji Bank zby³ wszystkie posiadane 
akcje w MHB.

W dniu 25 listopada 2002 roku na podstawie upowa¿-
nienia zawartego w § 4  ust.2 pkt 3) oraz ust.3 Uchwa-
³y Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 
kwietnia 1997 r. zmienionej  Uchwa³¹ Nadzwyczajne-
go Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 19 czerwca 

jednym dachem pe³en wybór produktów finansowych 
zarówno dla klientów korporacyjnych, jak i indywidu-
alnych. W efekcie osi¹gniête zostanie ujednolicenie 
identyfikacji wizualnej Banku, dziêki czemu wzroœnie 
rozpoznawalnoœæ ca³ej instytucji wœród klientów (do-
tychczas czêsto postrzeganej jako dwa oddzielne pod-
mioty), oraz uzyskane zostan¹ oszczêdnoœci w wydat-
kach marketingowych. 

Identyfikacja wizualna
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Znacz¹ce zdarzenia

®

12 listopada 2002 roku wprowadzony zosta³ nowy 
znak towarowy Banku - Citibank Handlowy. Bêdzie 
on obowi¹zywa³ dla ca³ego Banku, który dotychczas      
w bankowoœci przedsiêbiorstw funkcjonowa³ pod 
mark¹ Bank Handlowy w Warszawie SA, a w ban-
kowoœci detalicznej pod mark¹ Citibank. Wymiana oz-
nakowania jednostek Banku prowadzona bêdzie stop-
niowo w 2003 roku. Po³¹czenie obu marek odzwier-
ciedla strategiê Banku, jako instytucji oferuj¹cej pod 
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Rada
Zarz¹d

 Nadzorcza 
i  Banku

Sk³ad Zarz¹du Banku i Rady Nadzorczej Banku

Cezary Stypu³kowski

Shirish Apte

Wies³aw Kalinowski

Philip Vincent King

Witold Walkowiak

Prezes Zarz¹du Banku,

Wiceprezes Zarz¹du Banku, 

Wiceprezes Zarz¹du Banku, 

Wiceprezes Zarz¹du Banku, 

Wiceprezes Zarz¹du Banku. 

Stanis³aw So³tysiñski

Jean Paul Votron

Krzysztof  Barcikowski

Göran Collert  

Andrzej Gdula

Miros³aw  Gryszka

Allan Hirst

Edward Kuczera

Krzysztof  Opawski

David J. Smith

Carlos Urrutia

Edward Walsh

Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej,

Wiceprzewodnicz¹cy Rady Nadzorczej,

Cz³onek Rady Nadzorczej,

Cz³onek Rady Nadzorczej,

Cz³onek Rady Nadzorczej,

Cz³onek Rady Nadzorczej,

Cz³onek Rady Nadzorczej,

Cz³onek Rady Nadzorczej,

Cz³onek Rady Nadzorczej,

Cz³onek Rady Nadzorczej,

Cz³onek Rady Nadzorczej,

Cz³onek Rady Nadzorczej.

W sk³ad Zarz¹du Banku, na dzieñ 31 grudnia 2002 roku wchodzili:

W sk³ad Rady Nadzorczej Banku, na dzieñ 31 grudnia 2002 roku wchodzili:

W 2002 roku mia³y miejsce nastêpuj¹ce zmiany w sk³adzie Zarz¹du Banku:

- w dniu 25 czerwca 2002 roku z funkcji Wiceprezesa Zarz¹du Banku zrezygnowa³ Edward Brendan Ward.

Rada Nadzorcza i Zarz¹d
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w tys. z³
Gwarancje

i porêczenia
Po¿yczki i kredyty 

bankowe*

Osoby zarz¹dzaj¹ce

Osoby nadzoruj¹ce

Razem:

677

-

677

545

-

545

Rada Nadzorcza i Zarz¹d

W 2002 roku, zgodnie z uchwa³ami podjêtymi przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu          
27 czerwca 2002 roku, mia³y miejsce nastêpuj¹ce zmiany w sk³adzie Rady Nadzorczej Banku:

- odwo³ano ze sk³adu Rady Nadzorczej Banku:

   Krzysztofa Grabowskiego,
   Ryszarda Wierzbê,
   Ryszarda Pessela,
   Heinricha Focke,

- powo³ano do sk³adu Rady Nadzorczej Banku:

   Edwarda Kuczerê,
   Krzysztofa Barcikowskiego,
   Andrzeja Gdulê,
   Davida J. Smith'a.

Wynagrodzenia i nagrody (w pieni¹dzu i w naturze), ³¹cznie 
z wynagrodzeniami z zysku, wyp³acone lub nale¿ne osobom 
zarz¹dzaj¹cym i nadzoruj¹cym Bank

Wynagrodzenia osób zarz¹dzaj¹cych Bankiem (cz³on-
ków Zarz¹du i Dyrektorów Zarz¹dzaj¹cych) w 2002 
roku wynios³y 8.598 tys. z³ brutto (w 2001 roku: 7.201 
tys. z³).

W ogólnej kwocie wynagrodzenia cz³onków Zarz¹du 
w 2002 roku kwota 3.067 tys. z³ dotyczy³a wynagro-
dzenia zasadniczego, kwota 4.916 tys. z³ - nagród i pre-
mii, zaœ kwota 538 tys. z³ dotyczy³a op³aconych sk³a-
dek z tytu³u polis ubezpieczeniowych.

Wynagrodzenia osób zarz¹dzaj¹cych Bankiem z tytu-

³u pe³nienia funkcji w organach jednostek zale¿nych   
i wspó³zale¿nych od Banku oraz z Bankiem stowarzy-
szonych za 2002 rok wynios³y ³¹cznie 11 tys. z³ brutto 
(w 2001 roku: 187 tys. z³).

Wynagrodzenia osób nadzoruj¹cych Bank za 2002 
rok wynios³y ³¹cznie 314 tys. z³ brutto (w 2001 roku: 
476 tys. z³). Osoby nadzoruj¹ce Bank nie otrzymywa-
³y w powy¿szych okresach wynagrodzeñ z tytu³u pe³-
nienia przez nich funkcji w organach jednostek zale¿-
nych i wspó³zale¿nych od Banku oraz z Bankiem sto-
warzyszonych.

Zaliczki, po¿yczki, kredyty, gwarancje i porêczenia osobom 
zarz¹dzaj¹cym i nadzoruj¹cym Bank

Wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia 2002 roku ca³kowi-
te zad³u¿enie osób zarz¹dzaj¹cych, tj. cz³onków Za-
rz¹du oraz Dyrektorów Zarz¹dzaj¹cych, osób nadzo-
ruj¹cych Bank wynosi³o 1.222 tys. z³ i przedstawia³o 
siê nastêpuj¹co:

* Oprocentowanie oraz harmonogram sp³at po¿yczek i kredytów bankowych 
   ustalane s¹ na warunkach rynkowych.
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Wed³ug informacji posiadanych przez Bank na 31 gru-
dnia 2002 roku osoby zarz¹dzaj¹ce i nadzoruj¹ce        
w Banku posiada³y 5.259 akcji Banku Handlowego     
w Warszawie SA. Akcje te znajduj¹ siê wy³¹cznie w po-
siadaniu osób zarz¹dzaj¹cych dzia³alnoœci¹ Banku.

Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta przez 
osoby zarz¹dzaj¹ce i nadzoruj¹ce

Rada Nadzorcza i Zarz¹d

Liczba akcji Banku bêd¹cych w posiadaniu osób za-
rz¹dzaj¹cych i nadzoruj¹cych nie zmieni³a siê w okre-
sie od opublikowania poprzedniego raportu rocznego.
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