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Wizja rozwoju PKO Banku Polskiego
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PKO Bank Polski pozostanie bankiem uniwersalnym o polskim charakterze, wzmocni 

pozycję lidera we wszystkich waŜnych segmentach rynku. Będzie kontynuował

zrównowa Ŝony rozwój, skupiony na rozpoznaniu i zaspokajaniu potrzeb klientów, 

z którymi zamierza budowa ć silne długookresowe relacje. Dzięki zwiększonej 

sprawno ści operacyjnej zdecydowanie poprawi jako ść obsługi swoich klientów. 

Równocześnie będzie bankiem dbającym o zachowanie stabilnej rentowno ści zgodnej 

z oczekiwaniami akcjonariuszy, prowadzącym ostro Ŝną polityk ę zarządzania 

ryzykiem. Postrzegany będzie jako bezpieczny, ale i równieŜ nowoczesny Bank z 

tradycjami. Aby przyci ągnąć najbardziej warto ściowych pracowników PKO Bank 

Polski stanie się najlepszym pracodawc ą w polskim sektorze finansowym.



Główne zało Ŝenia do Strategii Rozwoju Banku
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Bank o charakterze uniwersalnym - zdecydowany lider w sektorze bankowym
� Znaczący udział we wszystkich waŜnych segmentach rynku
� Dominująca obecność w wielkich aglomeracjach miejskich i w Polsce "powiatowej"

Bank zorientowany na potrzeby klientów
� Przejrzysta oferta produktowa dostosowana do potrzeb klientów
� Istotnie większe uproduktowienie klientów Banku

Bank o zbilansowanym wzro ście
� Kapitał z emisji przeznaczony głównie na wzrost akcji kredytowej
� Wzrost akcji kredytowej finansowany głównie z własnej bazy depozytowej
� Stabilna polityka kredytowa

Bank podmiotem centralnym sprawnej Grupy Kapitałowe j
� Kompleksowa oferta Grupy dla klientów
� Spółki Grupy „fabrykami produktów” sprzedawanych w sieci Banku



Główne źródła przewag konkurencyjnych
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PKO Bank Polski osiągnie swoje cele strategiczne dzięki istniejącym, jak i równieŜ budowanym

7 podstawowym przewagom konkurencyjnym:
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- budowane przewagi konkurencyjne

- istniejące przewagi konkurencyjne



Podstawowe cele finansowe
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Podstawowe dane bilansowe (mld PLN)

� Suma bilansowa 
� Kredyty 
� Depozyty 
� Kapitały własne

Podstawowe dane rachunku wyników (mld PLN)

� Wynik na działalności biznesowej
� Zysk netto

Podstawowe wskaźniki efektywności

� ROE
� ROA
� C/I
� CAR

20122012

powyŜej 200
powyŜej 160
powyŜej 160
powyŜej   25

powyŜej 11
powyŜej 4

powyŜej 16%
powyŜej 2%
poniŜej 45%
powyŜej 12%


