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1. Działalno ść Get Bank w 2011 roku 

1.1. Czynniki istotne dla wyników Banku  

Get Bank S.A. (dalej: „Bank”, „Spółka”) został utworzony 5 marca 2008 r. przez TU Allianz Polska S.A. (obecnie 
TUiR Allianz Polska S.A.), jako Allianz Bank Polska S.A.  ZałoŜyciel Spółki był jego jedynym akcjonariuszem. 
Licencję operacyjną Bank otrzymał 1 września 2008 r. Działalność operacyjną rozpoczął w grudniu 2008 roku. W 
dniu 31 maja 2011 r. wszystkie akcje Banku nabył Getin Holding S.A., a w dniu 8 lipca 2011 r. Sąd Rejonowy XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wykreśleniu z KRS nazwy Allianz 
Bank Polska S.A. i rejestracji nowej nazwy Banku – Get Bank Spółka Akcyjna. 

Bank koncentruje się na  oferowaniu  produktów finansowych dla klientów detalicznych w tym przede wszystkim 
lokat terminowych i kredytów hipotecznych. Bank nie posiada własnej sieci oddziałów.  Oferta Banku dostępna 
jest – na podstawie odpowiednich umów – w wybranych placówkach Getin Noble Banku S.A. oraz w sieciach 
pośredników finansowych: Open Finance i Home Broker (kredyty hipoteczne), a takŜe za pośrednictwem 
Internetu (wybrane produkty depozytowe).     

Podstawowymi celami realizowanymi przez Bank po przejęciu kontroli przez Getin Holding S.A. były: 

• gruntowna restrukturyzacja Spółki w celu minimalizacji generowanej straty z działalności operacyjnej, 
• utrzymanie bezpieczeństwa kapitałowego i płynnościowego, 

• przygotowanie Banku do planowanego połączenia  z Getin Noble Bank S.A.  (rebranding – zmiana nazwy 
spółki z Allianz Bank S.A. na Get Bank S.A., ujednolicanie oferty produktowej, dostosowywanie standardów i 
procesów wewnętrznych Banku do stosowanych w Getin Noble Bank) 

W 2011 roku wynik finansowy netto Banku był ujemny i wyniósł -153,9 mln zł, wobec straty w wysokości -133,0 
mln zł za 2010 r.). 

Poniesiona w 2011 roku strata wpłynęła na obniŜenie poziomu kapitałów własnych Banku z 225,4 mln zł do kwoty 
165,0 mln zł. Pomimo znaczącego spadku poziomu kapitałów własnych, Spółka utrzymała wszystkie wskaźniki 
płynności oraz bezpieczeństwa kapitałowego na poziomie wyŜszym niŜ wynoszą regulacyjne minima. 
Współczynnik wypłacalności Banku na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniósł 25% tj. był o 17 p.p. wyŜszy od 
obowiązującego minimum (8%). 

Uwarunkowania wewn ętrzne 

Głównymi czynnikami mającymi wpływ na osiągnięte przez Bank wyniki w 2011 roku były przede wszystkim 
działania związane z wdroŜonym w czerwcu 2011 r. programem restrukturyzacji w ramach którego dokonano: 

• likwidacji sieci oddziałów Banku poprzez sprzedaŜ 57 placówek do spółek Grupy Getin (Getin Noble Bank 
S.A., Idea Bank S.A., Home Broker S.A., Tax Care S.A. i Open Finance S.A.) oraz likwidację 1 placówki. 
Łączna strata na likwidacji sieci placówek Banku wyniosła 48,6 mln zł (47,7 mln zł – sprzedaŜ 57 placówek 
oraz 0,9 mln zł – likwidacja 1 placówki). 

 
• optymalizacji zatrudnienia w Banku w celu dostosowania do skali i specyfiki działalności (stan zatrudnienia 

obniŜył się z 627 etatów wg stanu na 31.05.2011 do 143 etatów wg stanu na 31.12.2011) oraz  ograniczenia  
powierzchni zajmowanej przez Centralę Banku 

• renegocjacji/wypowiedzenia  umów  z dotychczasowymi usługodawcami w celu ograniczenia bieŜących 
stałych kosztów działalności oraz wykorzystanie do obsługi Banku zasobów innych spółek Grupy Getin 
Holding (w tym głównie Getin Noble Banku) 

•  dostosowania wielkości oraz struktury aktywów trwałych do nowej skali i specyfiki prowadzonej działalności  
- wartość aktywów trwałych netto zmniejszyła się ze  111,7 mln zł wg stanu na 31.05.2011 do  6,8 mln zł wg 
stanu na 31.12.2011. 

• utworzenia rezerwy restrukturyzacyjnej w kwocie 45,8 mln zł na koszty związane z procesem zmiany modelu 
operacyjnego Banku. W kwocie tej ujęto rezerwy na: koszty personalne w wysokości 14,7 mln zł (odprawy 
oraz odszkodowania, inne  roszczenia  pracownicze i sądowe), koszty zamknięcia działalności oddziałów  w 
wysokości 17,4 mln zł (w tym m.in z tytułu podpisanych porozumień rekompensaty dotyczącej 
restrukturyzacji oraz dostosowania zakupionych aktywów do struktury i aktualnych potrzeb nabywcy oraz 
koszty likwidacji), koszty renegocjacji lub wypowiedzenia umów w wysokości 13,7 mln zł. 
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Uwarunkowania zewn ętrzne -  Sytuacja makroekonomiczna 

Według dostępnych danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny polska gospodarka rozwijała się  w 
2011 r. w dość szybkim tempie wykazując znaczną odporność na niekorzystne uwarunkowania w gospodarce 
światowej i europejskiej. Wstępne szacunki dotyczące 2011 r. wskazują m.in. na: 
 

� wzrost Produktu Krajowego Brutto o 4,3% r/r, 
� wzrost popytu krajowego o 3,8% w ujęciu r/r, 
� wzrost przeciętnego wynagrodzenia w grudniu o 4,4% w ujęciu r/r, 
� wzrost poziomu bezrobocia o 0,1 pkt. proc względem 2010 roku – stopa bezrobocia rejestrowanego 

wyniosła w grudniu 2011 r. 12,5%, 
� wzrost cen dóbr i usług konsumpcyjnych w grudniu 2011 r. o 4,6 % w porównaniu z grudniem 2010 roku. 

 
Głównym motorem przyspieszenia w roku 2011 były inwestycje (nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 8,7%, 
podczas gdy rok wcześniej odnotowano ujemny wynik, tj. -0,2%) oraz eksport netto, gdyŜ popyt krajowy zwolnił 
do 3,8% z poziomu 4,6% rok wcześniej (dla spoŜycia indywidualnego wartości przedstawiały się następująco: 
3,1% w 2011 r. i 3,2% rok wcześniej). Dobry wynik eksportu netto był efektem m.in. osłabienia krajowej waluty 
oraz dobrej kondycji gospodarki naszego najwaŜniejszego partnera handlowego – Niemiec. Jako przyczynę 
spowolnienia popytu krajowego moŜna wskazać na pogarszającą się sytuację na rynku pracy (w grudniu 
bezrobocie rejestrowane wzrosło do 12,5%) oraz spadek płac realnych (inflacja utrzymuje się powyŜej tempa 
wzrostu płac). MoŜemy w tym miejscu mieć równieŜ do czynienia z efektem bazy. Pod koniec roku 2010 
obserwowaliśmy wzrost aktywności konsumentów w związku z planowanym podwyŜszeniem VATu. Negatywny 
wpływ na stan polskiej gospodarki wywarło nasilenie kryzysu gospodarczego i negatywne prognozy sytuacji 
gospodarczej głównych partnerów handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Unii Europejskiej. 
Kluczem do utrzymania wzrostu gospodarczego i przywrócenia zaufania rynku finansowego do Polski i złotego 
moŜe być redukcja deficytu i reforma finansów publicznych 
 
Rynek finansowy 
 
Rok 2011, podobnie jak 2010, charakteryzował się duŜymi wahaniami na rynku finansowym. Po krótkim 
oŜywieniu i poprawie nastrojów w pierwszym półroczu nastroje ulegały stopniowemu pogarszaniu począwszy od 
II półrocza, co spowodowane było przede wszystkim groźbą bankructwa Grecji oraz pogłębiającym się kryzysem 
w strefie euro. Nie bez znaczenia były równieŜ wciąŜ utrzymujące się problemy gospodarczo-finansowe w 
Stanach Zjednoczonych oraz groźba przegrzania gospodarki, a docelowo załamania wzrostu gospodarczego, 
Chin. Utrzymujące się spowolnienie gospodarcze oraz problemy fiskalne krajów eurostrefy  doprowadziły do 
weryfikacji ratingów poszczególnych krajów, z moŜliwością ich obniŜenia w 2012 roku. 
 
Na rynku krajowym naleŜy zwrócić uwagę na: 
 

� podniesienie przez RPP stóp banku centralnego, w związku z czym na koniec 2011 roku wyniosły 
odpowiednio: stopa referencyjna 4,50% (3,50% na koniec roku 2010), stopa lombardowa 6,00% (5,00% 
na koniec roku 2010), stopa depozytowa 3,00% (2,00% na koniec roku 2010) oraz stopa redyskonta 
weksli 4,75% (3,75% na koniec roku 2010); 

� wzrost stóp procentowych na rynku międzybankowym (średnia stawka WIBOR 3M wzrosła z 3,9% w 
grudniu 2010 roku do 4,5% w grudniu 2011 roku) oraz rentowności papierów skarbowych (średnia 
rentowność 52-tygodniowych bonów skarbowych na rynku wtórnym wzrosła z 4,1% do 4,5%, a średnia 
rentowność 10-letnich obligacji pozostała na niezmienionym poziomie i wyniosła 5,8%); 

� osłabienie złotego będące pochodną niepokojów inwestorów związanych z sytuacją fiskalną części 
członków strefy euro. W konsekwencji w 2011 roku nastąpiło osłabienie złotego względem CHF, USD 
oraz EUR najsilniej widoczne w IV kwartale (na koniec 2010 roku 1 EUR kosztował 3,9603 zł, a na 
koniec grudnia 2011 roku 4,4168 zł; CHF odpowiednio: 3,1639 zł i 3,6333 zł; USD odpowiednio 2,9641 
zł i 3,4174 zł). 
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1.2. Istotne zdarzenia 

NajwaŜniejsze wydarzenia i osi ągnięcia 2011 roku, maj ące wpływ na działalno ść Banku: 

• zmiana oferty produktowej w tym przede wszystkim zaprzestanie sprzedaŜy kredytów gotówkowych 
(od lipca 2011) oraz koncentracja na sprzedaŜy nowej oferty kredytów hipotecznych głównie przy 
wykorzystaniu sieci pośredników finansowych: Open Finance oraz Home Broker. (łącznie w 2011 
sprzedaŜ kredytów hipotecznych Get Bank wyniosła  165,2 mln zł z czego 161,1 mln zł stanowiła 
sprzedaŜ zrealizowana  w okresie czerwiec-grudzień 2011) 

• wdroŜenie nowego modelu obsługi klientów Banku poprzez likwidację sieci własnych placówek oraz 
udostępnienie dotychczasowym klientom Banku wybranych placówek z sieci Getin Noble Bank 
S.A.(na podstawie umowy agencyjnej pomiędzy Get Bank i Getin Noble Bank) 

• zmiana nazwy Banku z Allianz Bank Polska S.A. na Get Bank S.A. zarejestrowana w KRS w dniu 8 
lipca 2011 r. -  nowa nazwa Banku i nowe logo zwiększa poziom identyfikacji Spółki z Grupą Getin 
Holding;   

• wykorzystanie efektu synergii z Grupą Getin Holding m.in poprzez przekazanie części funkcji 
operacyjnych Banku do Getin Noble Banku na bazie umowy agencyjnej (obsługa telefoniczna 
klientów, helpdesk IT, administracja systemami informatycznymi, danymi w systemach, środkami 
trwałymi, systemami komunikacji, obsługa procesu parametryzacji produktów oraz obsługa 
posprzedaŜowa back-office dla produktów znajdujących się w ofercie Banku)    

• zwiększenie poziomu dochodów z podstawowej działalności bankowej w 2011 do 57,0 mln zł tj. o 
108% 

• wzrost udziału Get Banku w rynku usług kredytowych – Bank zwiększył udział w rynku kredytów 
osób fizycznych na 31.12.2011 r. do poziomu 0,12%. Udział Banku w rynku depozytów osób 
fizycznych wyniósł 0,11% 

 

2. Organizacja i powi ązania kapitałowe Banku  

2.1. Kapitał podstawowy (zakładowy) i struktura akc jonariatu Banku 
 
Na dzień 31 grudnia 2011 r. kapitał podstawowy Banku wynosił 103 060 000 zł  i dzielił się na 103 060 000 akcji 
o wartości nominalnej 1,00 zł kaŜda akcja. Akcje Banku są akcjami na okaziciela, nie są akcjami 
uprzywilejowanymi, kaŜdej akcji przysługuje prawo 1 głosu podczas Walnego Zgromadzenia Banku. Wszystkie 
akcje Banku dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym. W porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 
2010  r. kapitał podstawowy zwiększył się o 9,6 mln zł tj. z 93,5 mln zł do 103,1 mln zł 
 
Do dnia 28 sierpnia 2011 r. łączna liczba akcji Banku na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wynosiła  103 060 
szt., a od dnia 29 sierpnia 2011 r.  liczba akcji na WZA Banku wynosi 103 060 000 szt., co było wynikiem 
obniŜenia wartości nominalnej akcji z 1000 zł na 1 zł. 

Na dzień 31 grudnia 2011 roku struktura własności kapitału podstawowego Banku  była następująca: 

    

  Liczba 
posiadanych akcji  

Liczba posiadanych 
głosów na WZA 

% udział w 
kapitale 

podstawowym  

% głosów 
na WZA 

Getin Holding S.A. 103 060 000 103 060 000 100,0% 100,0% 

Razem 103 060 000 103 060 000 100,0% 100,0% 

 

W okresie od 1 stycznia do 30 maja 2011 r. akcjonariuszem posiadającym 100% kapitału zakładowego Banku był 
TUiR Allianz Polska S.A.(kapitał 103.060.000 zł, liczba akcji na WZ 103.060).  
 
Na mocy umowy z dnia 18 listopada 2010 r, zmienionej  28 stycznia  2011 r. zawartej pomiędzy pomiędzy TUiR 
Allianz Polska S.A. a Getin Holding S.A  z dniem 31 maja 2011 r. 100% akcji Banku objął Getin Holding S.A.  
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W wyniku podziału Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 
września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, tj. przez przeniesienie części majątku Getin Holding S.A., 
stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w skład której wchodzą głównie wszystkie posiadane przez 
Getin Holding S.A.akcje Getin Noble Bank S.A., funkcjonującą jako Oddział w Warszawie i zajmującą się krajową 
działalnością bankową i powiązaną na Get Bank w zamian za akcje Get Bank struktura akcjonariatu uległa 
zmianie.  
 
Podział Getin Holding S.A. nastąpił w dniu 2 stycznia 2012 r., tj. w dniu zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla 
m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyŜszenia kapitału zakładowego 
Banku z kwoty 103.060.000 zł do kwoty 2.245.525.631 zł, tj. o kwotę 2.142.465.631 zł, przez emisję w drodze 
oferty publicznej 2.142.465.631 akcji zwykłych na okaziciela Get Bank S.A. serii H o wartości nominalnej 1 złoty 
kaŜda. 
 
W dniu 7 lutego 2012 roku Zarządy Getin Noble Bank S.A. i Get Bank S.A. uzgodniły, a Rady Nadzorcze obydwu 
Spółek zaakceptowały, Plan połączenia Getin Noble Bank S.A. i Get Bank S.A. sporządzony zgodnie z art. 499 § 
1 oraz § 2 k.s.h. Połączenie Spółek nastąpi, stosownie do treści art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. w zw. z art. 124 ust. 1 
ustawy Prawo bankowe, poprzez przeniesienie całego majątku Getin Noble Bank S.A. na Get Bank S.A. jako 
spółkę przejmującą (połączenie przez przejęcie). Zgodnie z postanowieniem art. 494 § 1 k.s.h., Get Bank S.A. 
wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki przysługujące Getin Noble Bank.  
 
W wyniku połączenia Spółek nastąpi podwyŜszenie kapitału zakładowego Get Banku S.A. o 144.617.688,00 
złotych przez emisję w drodze oferty publicznej 144.617.688 akcji zwykłych na okaziciela Get Banku S.A. serii I o 
wartości nominalnej 1,00 złoty kaŜda („Akcje emisji połączeniowej”). Akcje emisji połączeniowej zostaną 
przyznane Uprawnionym Akcjonariuszom przy zastosowaniu wobec akcjonariuszy GNB parytetu wymiany akcji 
GNB na akcje Get Bank SA w stosunku: za 1 akcję Getin Noble Bank S.A. przyznane zostaną 2,4112460520 
akcji Get Bank S.A. 
 
Aktualną (tj. obowiązującą od dnia 27 stycznia 2012 r.) strukturę własności kapitału Banku przedstawiono poniŜej: 

    

  Liczba posiadanych 
akcji 

Liczba posiadanych 
głosów na WZA 

% udział w kapitale 
podstawowym 

 

% głosów 
na WZA 

 

Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny            118 707 643                     118 707 643    5,3% 5,3% 

ING Otwarty Fundusz Emerytalny            192 352 805                     192 352 805    8,6% 8,6% 

Leszek Czarnecki            245 682 270                     245 682 270    10,9% 10,9% 

LC Corp BV            946 198 812                     946 198 812    42,1% 42,1% 

Pozostali akcjonariusze            742 584 101                     742 584 101    33,1% 33,1% 

Razem         2 245 525 631                  2 245 525 631    100,0% 100,0% 
 
Na dzień zatwierdzenia raportu rocznego za 2011 r. Bankowi nie są znane umowy, w wyniku których mogą w 
przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. 
 

2.2. Jednostki zale Ŝne Banku, transakcje z podmiotami powi ązanymi 

Na dzień 31.12.2011 r. Bank nie posiadał Ŝadnych jednostek zaleŜnych. 

Transakcje z podmiotami powi ązanymi  
Przez podmioty powiązane Bank rozumie bezpośrednią jednostkę dominującą -  Getin Holding S.A., jednostki 
zaleŜne od Banku, jednostki powiązane przez bezpośredni podmiot dominujący oraz jednostki powiązane przez 
podmiot dominujący najwyŜszego szczebla Pana Leszka Czarneckiego. 
Wszystkie transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi odbywają się na warunkach równorzędnych z tymi, 
które obowiązują w transakcjach zawartych na warunkach rynkowych 
 



Sprawozdanie Zarządu z działalności Get Bank S.A. w 2011 roku 

 

 7 

Szczegółowe informacje na temat transakcji Banku z podmiotami powiązanymi przedstawiono w nocie IV.35 do 
sprawozdania finansowego Get Bank S.A. sporządzonego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011r. 

Na dzień 31 grudnia 2011 r. łączna wartość zaangaŜowania Banku z tytułu kredytów i poŜyczek udzielonych 
podmiotom powiązanym wynosiła 11 mln zł wobec 0 zł na koniec 2010 r. 

3. Opis obszarów działalno ści, produktów i usług Banku 

 
Bank jest ukierunkowany na obsługę klienta detalicznego zarówno w zakresie finansowania jak równieŜ 
oszczędzania i inwestowania. Obsługa klientów Banku odbywa się w wybranych placówkach Getin Noble Bank 
S.A. oraz przy uŜyciu platformy internetowej. Ponadto Bank dystrybuuje swoje produkty kredytowe poprzez 
zewnętrzne sieci pośrednictwa finansowego – Open Finance i Home Broker.  

Kredyty hipoteczne 

Kredyty hipoteczne oferowane są pod własną firmą Get Bank S.A. (dawniej Allianz Bank Polska S.A.). 
Dystrybucja kredytów hipotecznych odbywa się za pośrednictwem Getin Noble Banku, Open Finance, Open 
Direct, Home Broker oraz firm pośredników finansowych wynagradzanych w systemie prowizyjnym. 

Kredyty hipoteczne oferowane są na zakup mieszkania lub domu na rynku wtórnym i pierwotnym, budowę domu, 
remont, modernizację lub wykończenie lokalu mieszkalnego, zakup lub budowę lokalu uŜytkowego, spłatę 
poŜyczek i kredytów (konsolidacja) oraz inne dowolne cele.  

Na dzień 31 grudnia 2011 r. portfel kredytów hipotecznych Banku liczy 971 kredytów hipotecznych. 

W 2011 r. zmodyfikowano ofertę produktową, co pozwoliło postrzegać Bank, jako podmiot, który stawia na 
innowacje w zakresie usług finansowych. Konsekwencją takiego właśnie działania było stworzenie wielu nowości 
produktowych.  

Zalety produktu w porównaniu z konkurencyjnymi produktami: 

- róŜnorodność celów kredytowania i moŜliwość łączenia wielu celów kredytu w jednej umowie kredytowej, 

- konsolidacja celów, 

- długi okres kredytowania, 

- atrakcyjne oprocentowanie. 

Celem ograniczenia poziomu ryzyka kredytowego zaostrzono zasady wyliczania zdolności kredytowej klientów 
ubiegających się o kredyt hipoteczny.  

Kredyty konsumpcyjne 

W  2011 r. Bank prowadził sprzedaŜ kredytów gotówkowych oraz kredytów w rachunku bieŜącym zarówno za 
pośrednictwem sieci oddziałów własnych jak równieŜ poprzez zewnętrznych pośredników finansowych. Produkty 
te zostały z dniem 1 lipca 2011 r. wycofane z oferty Banku. Obecnie Bank zajmuje się obsługą tych produktów 
uruchomionych przez klientów przed tą datą. 

Oferta depozytowa  

Ze względu na konieczność zachowania prawidłowej, wysokiej płynności i pozyskania odpowiedniego poziomu 
środków na rozwój akcji kredytowej, depozyty detaliczne w 2011 r. stanowiły waŜny element polityki ofertowej 
Banku. Dla uzyskania wymaganych celów w tym zakresie waŜnym czynnikiem było zastosowanie najbardziej 
adekwatnej do sytuacji palety produktów. Bank zaproponował klientom kilka lokat o charakterze promocyjnym, 
zarówno w zakresie stawki, jak i typu produktu. W I półroczu 2011 r. zaoferowano klientom wyŜsze, atrakcyjnie 
oprocentowane „Lokaty z codziennym zyskiem” na okres sześciu oraz dwunastu miesięcy.  
W II półroczu 2011 r., aby zapobiec odpływowi środków klientów w reakcji na zmiany w formie obsługi klientów 
Banku, polegające na przeniesieniu obsługi do placówek agencyjnych Getin Noble Bank S.A., uatrakcyjniona 
została oferta depozytowa Banku. Z tego względu zaproponowane zostały wyŜsze stawki dla depozytów 
standardowych „Lokata”, lokat internetowych „net.lokaty” oraz zmienione zostało oprocentowanie na 
najpopularniejszych wśród klientów depozytach „Lokata z codziennym zyskiem”. Ponadto wprowadzone zostały 
nowe, promocyjne depozyty z dzienną kapitalizacją odsetek:  

- depozyt o okresie dwóch miesięcy wyłącznie dla nowych środków Klientów („Lokata NA START”),  

- depozyt o okresie siedmiu miesięcy („Lokata Ekstra”), jako narzędzie retencyjne dla Klientów zamykających 
rachunek w Banku.  
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Następnie 2-miesięczna lokata promocyjna zastąpiona została lokatą 4-miesięczną („Lokata Optymalna”), która 
uzupełniła ofertę Banku. 

 
Bank oferuje równieŜ klientom rachunki oszczędnościowo–rozliczeniowe, takie jak „Konto oszczędnościowe” oraz 
„Konto oszczędnościowe PLUS”. W II półroczu 2011 r. podniesione zostało oprocentowanie tych rachunków, co 
miało zapobiec zwiększonemu odpływowi środków klientów z rachunków oszczędnościowych. 

 
Karty płatnicze 

Bank posiada w swojej ofercie karty płatnicze Visa wydawane do konta osobistego. Na przestrzeni 2011 r. Bank 
posiadał równieŜ w ofercie karty kredytowe Visa, przy czym z  z dniem 1 lipca 2011 r. zostały one wycofane z 
oferty. Karty kredytowe uruchomione przez klientów przed tą datą pozostają aktywne i są przez Bank 
obsługiwane. 

4. Sytuacja finansowa i wyniki Banku 
 

4.1. Rachunek zysków i strat 

Podstawowe wielkości rachunku zysków i strat Banku za 2011 r. oraz zmiany, jakie zaszły w porównaniu z rokiem 
poprzednim przedstawiają się następująco: 

tys. zł 2010 2011 Zmiana 

Wynik z tytułu odsetek 28 506 50 226 76,2% 

Wynik z tytułu prowizji i opłat -865 6 284 -826,2% 

Wynik pozostały* -249 471 -289,2% 

Wynik na działalno ści bankowej 27 392 56 981 108,0% 

Koszty działania+amortyzacja  -169 231 -146 652 -13,3% 

Saldo pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych 405 -45 172 -11253,6% 
Wynik z odpisów aktualizacyjnych z tytułu utraty wartości środków 
trwałych i wartości niematerialnych -455 -20 948 -4504,0% 

Wynik z odpisów aktualizacyjnych z tytułu utraty wartości kredytów, 
poŜyczek,zobowiazań pozabilansowych -18 703 -28 086 50,2% 

Zysk brutto -160 591 -183 877 -14,5% 

Podatek 27 544 30 023 9,0% 

Zysk netto -133 047 -153 854 -15,6% 

* Wynik pozostały obejmuje wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej przez wynik 
finansowy oraz rewaluacji, wynik z działalności inwestycyjnej, wynik na jednostce stowarzyszonej 

 
W 2011 r. Bank odnotował znaczący wzrost dochodów z podstawowej działalności bankowej (o 108%). Wzrost 
ten miał miejsce w warunkach poprawy wyników  w zasadzie ze wszystkich źródeł dochodów bankowych: 
odsetki, prowizje i inne dochody. Jednocześnie według stanu na 31 grudnia 2011 r. Bank poniósł stratę netto w 
wysokości 153,9 mln zł, tj. wyŜszą niŜ w 2010 r. o 16%. Na pogorszenie wyniku netto w 2011 r. odnotowane 
pomimo wyŜszych dochodów z działalności bankowej w największym stopniu wpłynęły: 

• ujemne saldo pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych (w kwocie -45,2 mln zł ) – wynikające 
z ujęcia w tej pozycji straty zrealizowanej przez Bank na transakcjach sprzedaŜy sieci placówek w 
łącznej kwocie 47,7 mln zł do Getin Noble Bank S.A. (transakcja zrealizowania w czerwcu br.) oraz 
do Tax Care S.A., Home Broker S.A. i Idea Bank S.A. (transakcje zrealizowane w lipcu); 

• ujemny wynik  z odpisów aktualizacyjnych z tytułu utraty wartości środków trwałych i wartości 
niematerialnych (w kwocie -20,9 mln zł) – efekt jednorazowych opisów przeprowadzonych w wyniku 
przeglądu i oceny wartości posiadanego majątku pod kątem jego uŜyteczności dla Banku po 
restrukturyzacji; 
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• wzrost odpisów aktualizacyjnych z tytułu utraty wartości kredytów, poŜyczek i zobowiązań 
pozabilansowych (o 9,4 mln zł w relacji do 2010 r.) – w tym głównie dotyczących portfela kredytów 
gotówkowych  
 

Ujęte w księgach Banku w czerwcu 2011 r. koszty związane z przeprowadzanym procesem restrukturyzacyjnym 
wynosiły łącznie ok. 124 mln zł (koszty sprzedaŜy/likwidacji oddziałów, restrukturyzacja personelu, koszty 
renegocjacji/wypowiedzenia umów z usługodawcami, koszty utraty wartości/likwidacji aktywów trwałych).  

Wynik z tytułu odsetek 

Wynik odsetkowy zdeterminowany był odsetkami z działalności depozytowo-kredytowej. Przychody odsetkowe od 
kredytów (z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej) stanowiły ponad 80% przychodów odsetkowych, 
natomiast koszty odsetkowe od depozytów klientowskich blisko 100% kosztów odsetkowych.  

W ramach przychodów odsetkowych z działalności kredytowej ponad 50% odsetek kredytowych stanowią odsetki 
od kredytów detalicznych.  
 

Struktura przycho dów i kosztów odsetkowych w 2011  roku  
  

1,9%

81,4%

16,6%

0,1%

Przychody z tytułu depozytów w innych bankach

Przychody z tytułu kredytów i pozyczek udzielonych klientów

Przychody z tytułu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedazy

Pozostałe odsetki

0,3%

99,7%

Koszty z tytułu depozytów banków

Koszty z tytułu zobowiazań wobec klientów
 

Wynik z tytułu prowizji i opłat 
• Głównym elementem wyniku prowizyjnego są dochody z tytułu pośrednictwa w sprzedaŜy ubezpieczeń. 

Ponadto w 2011 r. nie została powtórzona akcja marketingowa „Program rekomendacyjny”, której łączne 
koszty wyniosły około 2 mln zł i stanowiły w istocie koszty pozyskania klientów przez Bank. 

 

Struktura przychodów i kosztów prowizyjnych w 2010 i  2011 roku 
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Wynik pozostały  

Na tę pozycję w 2011 r. istotny wpływ miały przede wszystkim dochody z działalności inwestycyjnej,  w tym 
głównie z transakcji sprzedaŜy skarbowych dłuŜnych papierów wartościowych, a w 2010 r. wynik dotyczył w 
zasadzie wyłącznie straty zrealizowanej na sprzedaŜy udziałów w spółce Allianz Informatyka. 

Koszty działania i amortyzacja 

NiŜsze koszty działania o 13,3% w 2011 r. wynikały głównie z wprowadzonego w II połowie 2011 r. programu 
restrukturyzacyjnego, w ramach którego Bank m.in. dokonał transakcji sprzedaŜy swojej sieci placówek oraz 
zmniejszył poziom zatrudnienia o ponad 80%. Pozytywny efekt działań restrukturyzacyjnych na łączny poziom 
kosztów w 2011 r. obniŜa rezerwa utworzona w czerwcu 2011 r. w kwocie 45,8 mln zł na koszty związane z 
restrukturyzacją. W kwocie tej ujęte są rezerwy na: 

• koszty personalne w wysokości 14,7 mln zł (odprawy oraz odszkodowania, inne roszczenia pracownicze 
i sądowe – rezerwa jest utworzona zgodnie z realizowanym programem zwolnień grupowych oraz 
wymogami MSR 19), 

• koszty zamknięcia działalności oddziałów w wysokości 17,4 mln zł, w tym z tytułu podpisanych 
porozumień rekompensaty na kwotę 14,8 mln zł dotyczącej restrukturyzacji oraz konieczności 
dostosowania sprzedawanych aktywów do struktury i aktualnych potrzeb nabywcy  oraz koszty likwidacji 
oddziału w Gdańsku na kwotę 2,4 mln zł. 

• koszty renegocjacji lub wypowiedzenia umów w wysokości 13,7 mln zł. 

Częściowe wykorzystanie powyŜszej rezerwy restrukturyzacyjnej nastąpiło w II półroczu 2011 r. wraz z 
ponoszeniem przez Bank kosztów, na które została ona utworzona, przy czym wg stanu na 31 grudnia 2011 r. 
saldo tej rezerwy wynosiło  25,4 mln zł. 

Odpisy aktualizuj ące z tytułu utraty warto ści 

Wzrost odpisów w 2011 r. jest efektem zarówno materializacji ryzyka kredytowego podjętego przez Bank 
w poprzednich latach, jak i wzrostu poziomu aktywów kredytowych brutto  w 2011 r. o 137 mln zł. 

Strukturę przyrostu odpisów w 2011 r. na podstawowe produkty kredytowe przedstawiono w poniŜszej tabeli: 

   w tys. zł 

Kredyty hipoteczne 1 741 

Kredyty detaliczne 26 222 

Kredyty korporacyjne 123 

Razem 28 086 

 
Podstawowe wska źniki finansowe 
 

  2010 2011 Zmiana w 
pp. 

ROE netto -61,40% -78,82% -17,4 

ROA netto -15,37% -15,53% -0,2 

C/I (relacja kosztów do dochodu) -616,33% -336,65% 279,7 

MarŜa odsetkowa netto * 4,53% 6,44% 1,9 

Współczynnik wypłacalności 35,00% 25,29% -9,7 

* stosunek wyniku odsetkowego do średniej wartości aktywów przychodowych w danym roku 

 

Strata z działalności znajduje swoje odzwierciedlenie w ujemnym poziomie wskaźników: rentowności aktywów i 
rentowności kapitału własnego. Na podkreślenie zasługuje znacząca poprawa wskaźnika koszty/dochody (C/I) co 
wynikało zarówno z istotnego zwiększenia bazy dochodowej banku jak i oszczędności kosztowych. W 2011 r. 
Bank poprawił równieŜ poziom marŜy odsetkowej netto, głównie za sprawą zwiększenia rentowności realizowanej 
na portfelu kredytów detalicznych. 
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4.2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej 

AKTYWA 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. suma bilansowa Banku wyniosła 957,1 mln zł i była niŜsza o 67,5 mln, 
tj. o 7%, co wynikało głównie ze: 

• zmniejszenia kapitałów własnych w związku ze stratami jakie Bank ponosił w okresie I półrocza 2011 r.   oraz 
nieznacznego spadku zobowiązań wobec klientów – po stronie pasywnej 

• zmniejszenia zaangaŜowania Banku w  instrumenty finansowe dostępne do sprzedaŜy (portfel dłuŜnych 
papierów wartościowych) oraz zmniejszenie poziomu aktywów trwałych (efekt sprzedaŜy sieci placówek oraz 
jednorazowych odpisów z tytułu utraty wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) 

 

Struktura aktywów Banku na koniec 2010 i 2011 roku ( w mln zł) 
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dochodowego
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W ramach aktywów Banku przewaŜającą część stanowią kredyty i poŜyczki udzielone klientom - netto (61% sumy 
bilansowej, tj. o 14 pp więcej niŜ na koniec 2010 roku). NadwyŜkę środków Bank lokował głównie w  dłuŜne 
papiery wartościowe (20% udziału w sumie bilansowej). Istotną pozycję aktywów stanowią aktywa z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego, których udział na 31 grudnia 2011 r. wynosił 11%. 

Portfel kredytowy 
W 2011 r. Get Bank zwiększył wartość bilansową kredytów i poŜyczek udzielonych klientom brutto o 27% do 
poziomu 637 mln zł. Wartość udzielonych kredytów w 2011 r. wyniosła 333 mln zł i była niŜsza od wartości 
kredytów udzielonych w 2010 r. o 21%. W strukturze udzielonych kredytów dominowały kredyty w złotych, które 
stanowiły 94% wartości wszystkich udzielonych kredytów w 2011 r.  

Średnia rentowność odsetkowa (z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej) uzyskana w 2011 r. z tytułu 
posiadanego portfela kredytowego wyniosła 12,7%  
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NaleŜności kredytowe brutto Banku na koniec 2010 i 2011 rok u (w mln zł) 
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Struktura sprzeda Ŝy kredytów w 2011 roku 
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PASYWA 

Głównym źródłem finansowania działalności kredytowej Banku są depozyty klientowskie. Zobowiązania wobec 
sektora niefinansowego i budŜetowego stanowią 79% sumy bilansowej (wzrost udziału w sumie bilansowej o 
4pp). Kapitały  własne stanowią na koniec 2011 r. 17% sumy bilansowej Banku. Na przestrzeni 2011 r. Bank 
odnotował obniŜenie poziomu kapitałów własnych o 60 mln zł w konsekwencji ujemnego wyniku finansowego, a 
udział kapitałów  własnych w sumie bilansowej obniŜył się o 5 p.p.. 

 



Sprawozdanie Zarządu z działalności Get Bank S.A. w 2011 roku 

 

 13 

 
Struktura pasywów Banku na koniec 2010 i 2011 roku ( w mln zł) 
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Baza depozytowa 
 
W 2011 r. Bank nieznacznie zmniejszył wartość zobowiązań wobec klientów o 3% do poziomu 748  mln zł. 
Depozyty terminowe stanowią 81% zobowiązań wobec klientów Banku – w 2011 r. odnotowano wzrost salda 
depozytów terminowych o 38 mln zł do poziomu 608 mln zł.  

Największy udział w depozytach klientowskich stanowią depozyty ludności, które  na koniec 2011 r. wynosiły 520 
mln zł, tj. były niŜsze niŜ na koniec 2010 r. o 18 mln zł 

 
Struktura zobowi ązań wobec klientów na koniec 2010 i 2011 roku 

 
 

W 2011 r. Bank poniósł średni odsetkowy koszt pozyskania depozytów klientowskich na poziomie 4,6% 

W celu zabezpieczenia ryzyka płynności Bank dąŜy do wydłuŜania terminów pierwotnych depozytów 
klientowskich. W 2011 r. udział w saldzie depozytowym depozytów o terminie pierwotnym 12 miesięcy i dłuŜszym 
zwiększył się z 0% do poziomu 21%.  
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Struktura sald depozytów klientowskich wg terminów p ierwotnych na dzie ń 31.12.2011 roku 

18%

47%

14%

21%

rachunki bieżące

do 3 miesięcy

do 12 miesięcy

12 miesięcy i powyżej

 

4.3. Pozycje pozabilansowe 

 

Głównymi pozycjami w ramach pozycji pozabilansowych Banku są zobowiązania związane z działalnością 
kredytową. Na zobowiązania te składają sie zatwierdzone a nie uruchomione w pełni kredyty hipoteczne, 
niewykorzystane limity na kartach kredytowych oraz limity zadłuŜenia w rachunku bieŜącym.   

Zobowiązania z tytułu udzielonych kredytów oraz udzielonych gwarancji spłat kredytów wyniosły na dzień 31 
grudnia 2011 r. 50  mln zł (wzrost w 2010 r. o 27 mln zł, tj. o 114%). 

 
 31.12.2010 31.12.2011 

 tys. zł tys. zł 

Zobowi ązania warunkowe udzielone 23 537 50 874 

Finansowe 23 537 50 874 

Gwarancyjne 0 0 

Zobowi ązania warunkowe otrzymane 0 1 188 

Finansowe 0 0 

Gwarancyjne 0 1 188 

Zobowi ązania zwi ązane z realizacj ą operacji kupna/sprzeda Ŝy 3 006 24 179 

Pozostałe pozycje pozabilansowe 0 0 

Razem 26 543 76 241 

 

W 2011 r. Bank nie udzielał poręczeń ani gwarancji, których łączna wartość stanowiła równowartość co najmniej 
10% kapitałów własnych Banku. 
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5. Zarządzanie ryzykiem 

Przyj ęte metody i cele zarz ądzania ryzykiem finansowym 

Prowadząc działalność operacyjną Bank naraŜony jest na następujące podstawowe rodzaje ryzyka: kredytowe, 
płynności, rynkowe (w tym ryzyko stóp procentowych i ryzyko walutowe), ryzyko operacyjne oraz ryzyko wyniku 
finansowego. 

Celem polityki zarządzania aktywami i zobowiązaniami jest optymalizacja struktury bilansu i pozycji 
pozabilansowych w celu uzyskania załoŜonej relacji dochodu do ponoszonego ryzyka. Za zarządzanie ryzykiem 
na poziomie strategicznym odpowiedzialny jest Zarząd Banku, który dla celów zarządzania operacyjnego,  
powołał komitety odpowiedzialne za poszczególne obszary ryzyka: Komitet Kredytowy, Komitet Zarządzania 
Aktywami i Pasywami czy Komitet Ryzyka Operacyjnego. Komitety te odpowiadają za zarządzanie podległymi im 
obszarami ryzyka na poziomie operacyjnym oraz za monitorowanie poziomu ryzyka, a takŜe za wytyczanie 
bieŜącej polityki w ramach przyjętych przez Zarząd Spółki strategii, z uwzględnieniem limitów wewnętrznych 
i regulacji nadzorczych. 

Bank w zakresie zarządzania ryzykami rynkowymi uwzględnia regulacje rynków, na których działa oraz wymogi 
odpowiednich instytucji nadzorczych, szczególnie Komisji Nadzoru Finansowego. Nadzór dotyczący polityki 
zarządzania ryzykiem finansowym sprawuje Rada Nadzorcza. 

 

5.1. Ryzyko kredytowe - charakterystyka polityki kr edytowej Banku 

Bank definiuje ryzyko kredytowe jako obiektywnie istniejąca moŜliwość poniesienia strat finansowych w wyniku 
niewywiązania się dłuŜnika ze swoich zobowiązań wobec Banku (ryzyko strat kredytowych). W szczególności 
ryzyko to dotyczy sytuacji, gdy klient Banku - na skutek obniŜenia lub całkowitej utraty jego zdolności kredytowej 
lub wiarygodności kredytowej - częściowo lub w całości nie spłaci w terminie zobowiązania kredytowego wobec 
Banku. 

Ryzyko to jest zarządzane na podstawie wewnętrznych regulacji dotyczących identyfikacji, pomiaru, 
monitorowania i kontroli ryzyka. Bank stosuje modele identyfikowania i pomiaru ryzyka kredytowego związanego 
z jego działalnością, alokowane do profilu, skali i złoŜoności ryzyka. Zarządzanie ryzykiem kredytowym w Banku 
ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa prowadzonej działalności kredytowej, przy zachowaniu racjonalnego 
podejścia do ryzyka. 

Bank posiada i stosuje wewnętrzne regulacje pozwalające określić poziom ryzyka kredytowego wiąŜącego się 
z przyznaniem danemu klientowi kredytu lub innych usług obciąŜonych ryzykiem kredytowym oraz stopień 
akceptowalności tego ryzyka. Wiarygodność kredytowa zarówno na etapie udzielenia, jak i  późniejszego 
monitorowania kredytu oceniana jest dla osób fizycznych w oparciu o zapisy proceduralne w zakresie poziomu 
wymaganej zdolności kredytowej, dla części produktów detalicznych stosowany jest scoring. 

W celu zapewnienia obiektywności ocen ryzyka kredytowego oddzielono proces sprzedaŜy (pozyskiwania 
klientów) od procesu oceny i akceptacji ryzyka kredytowego klientów. Tryb podejmowania decyzji kredytowych 
ustalony jest przez Zarząd Banku. Kompetencje kredytowe nadawane są pracownikom Banku w sposób 
indywidualny, w zaleŜności od ich umiejętności, doświadczenia i pełnionych funkcji. W Centrali Banku funkcjonuje 
Komitet Kredytowy Banku, który podejmuje decyzje powyŜej uprawnień przyznanych pracownikom jednostki 
odpowiedzialnej za proces podejmowania decyzji kredytowych. Decyzje kredytowe powyŜej uprawnień Komitetu 
Kredytowego Banku podejmuje Zarząd Banku. 

W celu ograniczenia ryzyka kredytowego, Bank dokłada wszelkich starań, aby kredyty udzielane były osobom o 
dobrej kondycji finansowej i odpowiedniej zdolności kredytowej. Podstawowym zabezpieczeniem prawnym 
stosowanym przez Bank jest hipoteka.   

Bank stosuje system monitorowania ryzyka, który obejmuje monitoring ryzyka indywidualnego (związanego 
z danym klientem) oraz całościowy monitoring portfela kredytowego Banku. W ramach monitoringu ryzyka 
indywidualnego bieŜącej ocenie podlega terminowość regulowania zobowiązań wobec Banku oraz stan i wartość 
przyjętych zabezpieczeń prawnych. Zarówno zakres, jak i częstotliwość dokonywanych przeglądów zgodny jest 
z  wymogami regulacji zewnętrznych i zaleŜy w szczególności od rodzaju kredytowanego podmiotu, kwoty 
zaangaŜowania kredytowego oraz formy przyjętych zabezpieczeń prawnych.  
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Bank monitoruje i ocenia jakość portfela kredytowego w ujęciu systemowym, na podstawie wewnętrznej 
procedury, która obejmuje monitorowanie portfela, zarówno przez wyodrębnione komórki w Departamencie 
Kredytu, jak równieŜ przez Departament Ryzyka. Wyniki przeprowadzonych analiz przedstawiane są  
w okresowych raportach. Wnioski z tych analiz wykorzystywane są do bieŜącego zarządzania ryzykiem 
kredytowym w Banku. 

Bank określił w procedurach i regulacjach wewnętrznych zasady zarządzania ryzykami bankowymi, w tym 
ryzykiem koncentracji kredytowej. Bank posiada i okresowo monitoruje limity koncentracji i duŜych zaangaŜowań, 
dodatkowo Bank wyznacza i monitoruje równieŜ wewnętrzne limity w zakresie koncentracji poszczególnych 
segmentów portfela. 

Wartość udzielonych przez Bank kredytów, poŜyczek i wierzytelności, w tym skupionych wierzytelności, jest 
poddawana okresowej ocenie w celu stwierdzenia czy wystąpiła utrata ich wartości oraz wyznaczenia odpisów 
aktualizujących z tytułu utraty wartości zgodnie z MSR39 i MSR37. JeŜeli istnieją obiektywne dowody, Ŝe została 
poniesiona strata z tytułu utraty wartości poŜyczek i naleŜności to kwota odpisu aktualizującego równa się róŜnicy 
pomiędzy wartością bilansową składnika aktywów a wartością bieŜącą oszacowanych przyszłych przepływów 
pienięŜnych. 

Procesy windykacyjne i restrukturyzacyjne prowadzone są przez Departament Windykacji. W  ramach 
prowadzonych czynności windykacyjnych zapewniona jest kompleksowa obsługa spraw, dokonywana  w oparciu 
o wszelkie sposoby kontaktu z klientami, zarówno w formie pośredniej, realizowanej poprzez rozmowy 
telefoniczne, wysyłkę  korespondencji, wiadomości sms, e-mail, jak równieŜ w formie bezpośredniej realizowanej 
poprzez wizyty negocjatorów terenowych. Bank dysponuje pełnym wachlarzem procesów windykacyjnych, które 
dostosowywane są do konkretnych przypadków. 

  

5.2. Ryzyko rynkowe 
 
Ryzyko rynkowe definiowane jest jako niepewność, czy stopy procentowe, kursy walut lub ceny papierów 
wartościowych oraz innych instrumentów finansowych posiadanych przez Bank przyjmą wartości róŜniące się od 
pierwotnie zakładanych, powodując powstawanie nieoczekiwanych zysków lub strat z tytułu utrzymywanych 
pozycji. 

Celem polityki zarządzania aktywami i pasywami jest optymalizacja struktury bilansu i pozycji pozabilansowych 
dla zachowania załoŜonej relacji dochodu do ponoszonego ryzyka. Za zarządzanie ryzykiem na poziomie 
strategicznym odpowiedzialny jest Zarząd Banku. Ciałem wspomagającym Zarząd Banku w zarządzaniu 
aktywami i pasywami jest Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami (Komitet ALCO). 

Ryzyko walutowe 

Podstawowym celem zarządzania ryzykiem walutowym jest kształtowanie struktury walutowej aktywów i 
pasywów, a takŜe składników pozabilansowych, w ramach obowiązujących norm ostroŜnościowych - określonych 
przez Prawo bankowe oraz uchwały i rekomendacje nadzorcze – a takŜe przyjętych limitów wewnętrznych. 
Zarządzanie operacyjne ryzykiem walutowym naleŜy do kompetencji Departamentu Skarbu, natomiast nadzór 
nad przestrzeganiem limitów i norm ostroŜnościowych sprawuje Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami 
(Komitet ALCO). 
Monitorowanie ekspozycji Banku na ryzyko walutowe (otwarte pozycje walutowe cząstkowe i pozycja całkowita) 
oraz wykorzystania limitów ustanowionych dla ryzyka walutowego dokonywane jest codziennie oraz raportowane 
kierownictwu Banku oraz Departamentowi Skarbu.  
Na potrzeby Filaru I wymogów kapitałowych (kapitał regulacyjny), Bank przyjął tzw. metodę podstawową 
obliczania wymogu kapitałowego z tyt. ekspozycji na ryzyko walutowe. Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka 
walutowego jest obliczany jest z częstotliwością miesięczną, jako iloczyn 8% oraz wartości bezwzględnej pozycji 
walutowej całkowitej, o ile pozycja ta przekracza 2% funduszy własnych (w przeciwnym przypadku wymóg wynosi 
zero). 
Analiza ekspozycji Banku na ryzyko walutowe odbywa się równieŜ poprzez pomiar wartości zagroŜonej (VaR) 
oraz testy warunków skrajnych (stress testy). 
Departament Ryzyka przedkłada Komitetowi Zarządzania Aktywami i Pasywami (Komitetowi ALCO) w okresach 
miesięcznych informację o zarządzaniu ryzykiem walutowym, w tym o kształtowaniu się pozycji walutowych 
Banku w poszczególnych walutach oraz przestrzeganiu limitów otwartych pozycji walutowych.  
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W celu ograniczenia ekspozycji na ryzyko walutowe Bank stosował w 2011 r. limity w zakresie udziału pozycji 
walutowej w funduszach własnych oraz wartości zagroŜonej VaR (1 dzień, 99.9%) - ryzyko walutowe 
utrzymywane było w granicach przyjętych limitów. Pozycja walutowa całkowita oraz w ramach podstawowych 
walut została przedstawiona w poniŜszej tabeli: 

 

Pozycja  31.12.2011 31.12.2010 

(w tys. zł) Kwota % funduszy własnych  Kwota % funduszy własnych  

EUR -87 -0,056% -537 -0.280% 

CHF -8 -0,005% -259 -0.135% 

USD -17 -0,011% -109 -0.057% 

GBP 61 0,040% 53 0.028% 

RUB 662 0,430%                                -                                     -      

Całkowita* 723 0,469% 904 0.471% 

* Pozycja całkowita - suma pozycji długich (nadwyŜka aktywów z „+”) lub krótkich (z  „-”) dla wszystkich  walut  (w zaleŜności 
od tego, która z wartości bezwzględnych jest większa). 

Ryzyko stopy procentowej 

Celem polityki Banku w zakresie zarządzania stopą procentową jest ograniczanie ryzyka obniŜenia się wartości 
bieŜącej portfela oraz spodziewanych dochodów z tytułu odsetek pod wpływem zmian rynkowych stóp 
procentowych.  

W zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej Bank wykorzystuje: 

• analizę zestawienia aktywów i pasywów oraz pozycji pozabilansowych wraŜliwych na zmiany stóp 
procentowych, wg terminów przeszacowania oprocentowania (metoda luki stopy procentowej),  

• badanie wraŜliwości wyniku finansowego na zmianę stóp procentowych (metoda Earnings-at-Risk, EaR), 

• analizę wartości zagroŜonej portfela banku, związanej z wyceną rynkową (metoda Value-at-Risk, VaR), 

• testy warunków skrajnych, przedstawiające podatność banku na poniesienie strat w wyniku niekorzystnych 
zmian warunków rynkowych, 

• okresową analizę ryzyka bazowego oraz ryzyka opcji klienta. 

W celu ograniczenia ekspozycji na ryzyko stopy procentowej Bank stosował w 2011 r. limity w zakresie udziału 
wartości zagroŜonej VaR (1 dzień, 99.9%) w funduszach własnych oraz udziału EaR w planowanym wyniku 
odsetkowym Banku na dany rok obrotowy -  ryzyko stopy procentowej  utrzymywane było w granicach przyjętych 
limitów. 
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5.3. Ryzyko płynno ści 

Celem nadrzędnym zarządzania płynnością jest minimalizowanie ryzyka utraty płynności Banku bieŜącej, krótko-, 
średnio- i długoterminowej poprzez zapewnienie zdolności do wywiązywania się w sposób terminowy z bieŜących 
i przyszłych zobowiązań. W 2010 i 2011 r. Bank na bieŜąco wywiązywał się z zaciągniętych zobowiązań. 
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Zarządzanie płynnością średnioterminową i długoterminową naleŜy do kompetencji Zarządu Banku, natomiast za 
zarządzanie płynnością bieŜącą i krótkoterminową odpowiedzialny jest Departament Skarbu. Komitet 
Zarządzania Aktywami i Pasywami (Komitet ALCO) sprawuje w procesie zarządzania płynnością rolę 
opiniodawczo-doradczą. 

Bank w ramach podstawowych metod oceny ryzyka płynności stosuje: 

• nadzorcze normy płynności, 

• metodę luki płynności, tj. niedopasowanie zapadalności aktywów i wymagalności pasywów, uwzględniającą 
wszystkie pozycje bilansu oraz pozycje pozabilansowe wg terminów zapadalności / wymagalności, w ujęciu 
urealnionym, 

• analizy wytrzymałości na wzmoŜone wypływy środków z Banku, 

• wybrane wskaźniki bilansu, 

• wskaźniki płynności w  wyznaczonych pasmach czasowych według terminów zapadalności/wymagalności, w 
ujęciu urealnionym. 

Codziennemu monitorowaniu poddawane są wskaźniki luki, poziom środków płynnych, wybrane wskaźniki 
struktury bilansowej oraz stopień wykorzystania limitów płynnościowych (w tym przestrzeganie nadzorczych norm 
płynności).  

Analizy płynności bazują na wewnętrznych modelach Banku, opartych o specyfikę działalności Banku. Depozyty 
klientowskie stanowią podstawowe źródło finansowania działalności kredytowej; wskaźnik relacji kredytów do 
depozytów nie przekracza 100%. W ramach stabilnych źródeł finansowania przewaŜają depozyty klientów 
detalicznych, natomiast stabilne środki depozytów podmiotów korporacyjnych stanowią uzupełnienie ogólnej bazy 
stabilnych źródeł finansowania.  
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Bank posiada procedurę postępowania w sytuacji zagraŜającej istotnym wzrostem ryzyka płynności, tzw. „Plan 
awaryjny zabezpieczający przed utratą płynności w Get Bank S.A.”. 

W 2011 r. w celu zwiększenia bezpieczeństwa płynnościowego Bank dąŜył do wydłuŜania terminów pierwotnych 
depozytów klientowskich. W 2011 r. udział w saldzie depozytowym depozytów o terminie pierwotnym 12 miesięcy 
i dłuŜszym zwiększył się z 0% do poziomu 22%.  

5.4. Ryzyko operacyjne 

Ryzyko operacyjne to moŜliwość wystąpienia bezpośredniej lub pośredniej straty wynikającej z niedostosowania 
lub zawodności wewnętrznych procesów, ludzi i systemów technicznych lub ze zdarzeń zewnętrznych. W zakres 
ryzyka operacyjnego wchodzi ryzyko prawne, natomiast wyłącza się z niego ryzyko reputacji i strategiczne. 
Celem zarządzania ryzykiem operacyjnym w Banku jest minimalizacja prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń 
operacyjnych oraz skutków zaistniałych zdarzeń. 
W zarządzanie ryzykiem operacyjnym zaangaŜowane są organy Banku. Rada Nadzorcza zatwierdza strategię 
Banku w zakresie zarządzania tym ryzykiem. Zarząd Banku z kolei odpowiada za określenie tej strategii oraz 
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zdefiniowanie procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym. Zarząd akceptuje równieŜ metody identyfikacji, 
monitorowania i ograniczania ryzyka operacyjnego. W Banku funkcjonuje Komitet Ryzyka Operacyjnego, który 
jest organem opiniodawczo-doradczym Zarządu w zakresie zagadnień dotyczących zarządzania ryzykiem 
operacyjnym w Banku, a w szczególności mających związek z identyfikacją, monitorowaniem i ograniczaniem 
ryzyka operacyjnego. 
Ryzyko operacyjne Banku zarządzane jest na szczeblu kaŜdej jednostki organizacyjnej w ramach prowadzonej 
przez nią działalności. BieŜącym koordynowaniem i monitorowaniem prac związanych z zarządzeniem tym 
ryzykiem na szczeblu całego Banku zajmuje się dedykowana do tego jednostka organizacyjna – Departament 
Bezpieczeństwa i Ryzyka Operacyjnego. Funkcje wspierające w zakresie kalkulacji wymogów kapitałowych, 
rejestracji zdarzeń operacyjnych oraz raportowania nadzorczego pełni takŜe Departament Ryzyka. 
W celu efektywnego zarządzania ryzykiem operacyjnym opracowany został proces zarządzania tym ryzykiem, 
składający się z następujących etapów: 
1. Identyfikacji ryzyka, która obejmuje: identyfikację zdarzeń operacyjnych, analizę nowowprowadzanych i 

modyfikowanych produktów, regulacji i procesów, analizę zdarzeń operacyjnych w sektorze bankowym w 
oparciu o System ZORO (Zdarzenia z Obszaru Ryzyka Operacyjnego), okresowe przeglądy wybranych 
procesów oraz identyfikację potencjalnych obszarów ryzyka na bazie eksperckiej, w tym w ramach 
przeprowadzanej Samooceny ryzyka operacyjnego. 

2. Oceny ryzyka, która obejmuje w szczególności: szacowanie wartości strat operacyjnych, szacowanie 
potencjalnych zdarzeń operacyjnych (w tym w ramach Samooceny ryzyka operacyjnego) poprzez określenie 
potencjalnej dotkliwości, prawdopodobieństwa i ekspozycji Banku na dane zdarzenie operacyjne, analizę 
informacji o wartości i ewolucji w czasie kluczowych wskaźników ryzyka oraz monitorowanie ich względem 
ustanowionych poziomów subkrytycznych i krytycznych, szacowanie wymogu kapitałowego dla ryzyka 
operacyjnego oraz ekspercką ocenę istotności ryzyka w poszczególnych obszarach. 

3. Kontrola ryzyka, w ramach której Bank dla zidentyfikowanych ryzyk dokonuje wyboru metody ich kontroli. W 
ramach tego procesu Bank moŜe zdecydować się na: akceptację ryzyka, ograniczenie ryzyka (w oparciu o 
automatyzację czynności, wprowadzanie dodatkowych kontroli itp.), transfer ryzyka (głównie z 
wykorzystaniem ubezpieczeń), bądź unikanie ryzyka. 

4. Monitoringu i raportowania, w tym do Rady Nadzorczej, Zarządu Banku i Komitetu Ryzyka Operacyjnego. W 
ramach monitoringu ryzyka operacyjnego obserwacji w czasie podlegają stosowane przez Bank miary 
ilościowe i jakościowe ryzyka operacyjnego (w szczególności wartości strat operacyjnych, poziomy 
kluczowych wskaźników ryzyka, wyniki samooceny ryzyka operacyjnego, poziom wymogu kapitałowego). 

5.5. Zarządzanie kapitałem własnym 
 
Poziom kapitału własnego Banku dostosowany jest do prowadzonej działalności. Miernikiem adekwatności 
kapitałowej jest współczynnik wypłacalności, który wyraŜa stosunek funduszy własnych (po obligatoryjnych 
pomniejszeniach) do sumy aktywów i pozycji pozabilansowych waŜonych ryzykiem. Współczynnik wypłacalności 
przypisuje aktywom i pozycjom pozabilansowym wagi procentowe według m.in. stopnia ryzyka kredytowego, 
ryzyka rynkowego, walutowego czy stopy procentowej.  

Wg stanu na dzień 31. grudnia 2011 r. wartość współczynnika wypłacalności wyniosła 25%. Wartość 
współczynnika potwierdza bezpieczny poziom kapitałów w odniesieniu do skali i specyfiki prowadzonej 
działalności. 
 

W ramach wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego dominującą pozycję zajmują kredyty gotówkowe 
(udział w wymogu kapitałowym z tytułu ryzyka kredytowego na poziomie 66%). Kapitał wewnętrzny Banku, 
wyliczany na podstawie procedury szacowania kapitału wewnętrznego, kształtuje się na zbliŜonym poziomie do 
wymogów kapitałowych w ramach Filaru I. W ramach Filaru II Bank stosuje własne modele oceny szacowania 
kapitału wewnętrznego, w tym zabezpiecza kapitał na dodatkowe ryzyka w stosunku do Filaru I (ryzyko płynności, 
ryzyko wyniku).   
 

Podstawowymi rodzajami ryzyka związanymi z instrumentami pochodnymi są ryzyko rynkowe i ryzyko kredytowe. 

W momencie początkowego ujęcia pochodne instrumenty finansowe zwykle nie posiadają Ŝadnej bądź posiadają 
znikomą wartość rynkową. Wynika to z tego, Ŝe instrumenty pochodne nie wymagają Ŝadnej inwestycji 
początkowej netto, bądź wymagają tylko niewielkiej początkowej inwestycji netto w porównaniu z innymi 
rodzajami umów, które w podobny sposób reagują na zmiany warunków rynkowych. 
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Ryzyko kredytowe związane z kontraktami pochodnymi stanowi potencjalny koszt zawarcia nowego kontraktu na 
warunkach pierwotnych w przypadku, gdy druga strona uczestnicząca w pierwotnym kontrakcie nie spełni 
swojego obowiązku. Aby ocenić wielkość potencjalnego kosztu zastąpienia Bank wykorzystuje takie same 
metody jak do oceny ponoszonego ryzyka rynkowego. 

Bank zawiera transakcje dotyczące instrumentów pochodnych z bankami krajowymi. Transakcje zawierane są w 
ramach limitów kredytowych przyznanych poszczególnym instytucjom. 

Bank ustala, na podstawie przyjętej procedury oceny sytuacji finansowej banków, limity maksymalnego 
zaangaŜowania dla banków. W ramach tych limitów ustalone są granice procentowe zaangaŜowania dla 
poszczególnych rodzajów transakcji. 
 

 
Adekwatno ść kapitałowa na ko niec 2010 i 2011 
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6. Perspektywy i czynniki rozwoju Banku 

Strategia Get Bank na 2012 r. zakłada połączenie Banku z Getin Noble Bank S.A. Termin połączenia 
uzaleŜniony jest od uzyskania wymaganych prawem zgód od krajowych organów nadzorczych.  Do czasu 
realizacji połączenia Bank zakłada: 

•  w obszarze sprzedaŜy - dalszy rozwój portfela kredytów hipotecznych stanowiący główny czynnik 
przychodowy (sprzedaŜ realizowana poprzez kanał pośredników finansowych), finansowanego 
głównie depozytami pozyskiwanymi od klientów detalicznych (utrzymanie konkurencyjnej oferty 
cenowej lokat terminowych), 

•  w obszarze ryzyka kredytowego – koncentrację na dalszym podnoszeniu skuteczności działań 
windykacyjnych w celu minimalizacji kosztów odpisów z tytułu utraty wartości obsługiwanego 
portfela kredytów gotówkowych, 

•  w obszarze kosztów – kontynuację projektu restrukturyzacji mającego na celu minimalizację 
bieŜących kosztów działalności do poziomu zapewniającego utrzymanie dodatnich wyników 
finansowych,  

•  w obszarze bezpieczeństwa kapitałowego – utrzymanie wskaźników bezpieczeństwa kapitałowego 
na poziomie przewyŜszającym nadzorcze minima bez konieczności dodatkowego dokapitalizowania.  

 
Do podstawowych czynników które mogą mieć wpływ na sytuację Banku w kolejnych miesiącach naleŜy 
zaliczyć przede wszystkim: 

• potencjalne opóźnienia w procesie połączenia Banku z Getin Noble Bank S.A. skutkujące 
wydłuŜeniem okresu działalności Banku przy wykorzystaniu obecnej bazy kapitałowej,  
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• ryzyko braku realizacji planów sprzedaŜowych Banku,  w tym głównie w zakresie sprzedaŜy kredytów 
hipotecznych ( kluczowy wpływ na realizację celów dochodowych Banku), 

• sytuację na rynku finansowym w tym w szczególności w zakresie rynkowych stóp procentowych – 
wzrost stóp procentowych powyŜej załoŜeń Spółki moŜe wpłynąć na wzrost kosztów finansowania 
portfela kredytowego, a w konsekwencji tego równieŜ na wyniki Banku,  

• kondycję gospodarstw domowych oraz sytuację na rynku pracy – zmiany w tym obszarze mogą mieć 
istotny wpływ z jednej strony na realizację celów Spółki w zakresie rozwoju działalności depozytowej 
(skłonność ludności do oszczędzania), a z drugiej na ryzyko kredytowe i związane z tym odpisy 
aktualizacyjne na istniejący portfel kredytowy Banku. 

7. Ład korporacyjny 

7.1. Przestrzeganie dobrych praktyk 
 
Akcje Banku są dopuszczone do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Z 
tego tytułu Bank podlega uchwalonym w lipcu 2007 r., przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A. zasadom ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub 
obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego. Zasady ładu korporacyjnego w 
postaci „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” stanowią załącznik do uchwały nr 12/1170/2007 Rady 
Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r. i weszły w Ŝycie od dnia 1 stycznia 2008 r. W dniu 19 maja 2010 r. Rada Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 17/1249/2010 dokonała zmian w ww. dokumencie, które 
to zmiany zaczęły obowiązywać od dnia 1 lipca 2010 r. (za wyjątkiem zasady określonej w części IV ust. 10 
Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, która powinna być stosowana najpóźniej począwszy od dnia 1 
stycznia 2012 r.). Kolejne zmiany Rada Giełdy uchwaliła w dniach 31 sierpnia i 19 października 2011 r., a 
dotyczyły one przede wszystkim elementów wchodzących w zakres ładu informacyjnego oraz przesunęły wejście 
w Ŝycie zasady, o której mowa w zdaniu poprzedzającym na 1 stycznia 2013 r. 

Aktualna treść dokumentu dostępna jest na oficjalnej stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie poświęconej tej tematyce (www.corp-gov.gpw.pl). 

W 2011 roku Get Bank S.A. przestrzegał zbioru zasad ładu korporacyjnego, za wyjątkiem następujących zasad, 
od stosowania których odstąpił: 

I. REKOMENDACJE DOTYCZĄCE DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK GIEŁDOWYCH 

„1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem 
tradycyjnych metod, jak i z uŜyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji 
zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz efektywny dostęp do informacji. 
- prowadzić swoją stronę internetową, o zakresie i sposobie prezentacji wzorowanym na modelowym serwisie 
relacji inwestorskich, dostępnym pod adresem: http://naszmodel.gpw.pl/; 
- zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu równieŜ nowoczesne 
metody komunikacji internetowej; 
- umoŜliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg 
obrad i upubliczniać go na swojej stronie internetowej.” 

Bank odstąpił od stosowania powyŜszej zasady w zakresie transmisji obrad walnego zgromadzenia 
z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go na swojej stronie internetowej 
ze względów ekonomicznych. W ocenie Zarządu Banku koszty związane z techniczną obsługą transmisji oraz 
rejestracji posiedzeń walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu sieci Internet, nie znajdują uzasadnienia ze 
względu na obecną strukturę akcjonariatu Banku. Ponadto według Zarządu Banku nie istnieją zagroŜenia płynące 
z niestosowania powyŜszej rekomendacji w zakresie, w którym Bank jej nie stosuje, tym bardziej, Ŝe Spółka 
przekazuje do publicznej wiadomości w formie raportów bieŜących oraz zamieszcza na swojej stronie 
internetowej wszystkie prawem przewidziane informacje i dokumenty - umoŜliwiając inwestorom zapoznanie się 
ze sprawami będącymi w przedmiocie obrad walnego zgromadzenia.  

„5. Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna 
w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących 
i zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających spółki 
powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 roku w sprawie wspierania 
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odpowiedniego systemu  wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione 
o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 roku (2009/385/WE).” 

Bank w 2011 r. odstąpił od stosowania ww. zasady w części dotyczącej ustalenia polityki wynagrodzeń oraz 
zasad jej ustalania w stosunku do organów zarządzających i nadzorczych. W Banku obowiązuje Regulamin 
Wynagradzania uchwalony uchwałą Zarządu określający zasady wynagradzania i przyznawania innych 
świadczeń pienięŜnych pracownikom Banku. Przepisy Regulaminu stosuje się do wszystkich pracowników Banku 
z wyjątkiem Prezesa i członków Zarządu Banku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ustalanie 
wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej naleŜy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, natomiast 
o wynagrodzeniach członków Zarządu decyduje – w drodze uchwały – Rada Nadzorcza. Sposób ustalania 
wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających zaleŜy więc od woli organów statutowych Banku i do ich 
decyzji Zarząd Banku pozostawia potrzebę spisania zasad, którymi dotychczas się kierują.  

„9. GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, by zapewniały one zrównowaŜony udział kobiet 
i męŜczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach, wzmacniając w ten sposób 
kreatywność i innowacyjność w prowadzonej przez spółki działalności gospodarczej.” 

W ocenie Zarządu Banku podstawowym kryterium wyboru osób sprawujących funkcje w Zarządzie lub w Radzie 
Nadzorczej powinien być profesjonalizm oraz kompetencje kandydata do sprawowania danej funkcji, natomiast 
inne czynniki, w tym płeć osoby nie powinny stanowić wyznacznika w powyŜszym zakresie. Z tego względu Bank 
nie uwaŜa za zasadne wprowadzanie regulacji opartych na z góry ustalonych parytetach, a decyzję co do wyboru 
osób zarządzających oraz członków Rady Nadzorczej pozostawia w rękach uprawnionych organów spółki. 

III. DOBRE PRAKTYKI STOSOWANE PRZEZ CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH: 

„6. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezaleŜności od spółki i podmiotów 
pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezaleŜności członków rady nadzorczej 
powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego 
roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady 
(nadzorczej). NiezaleŜnie od postanowień pkt b) wyŜej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem 
spółki, podmiotu zaleŜnego lub podmiotu stowarzyszonego nie moŜe być uznana za spełniającą kryteria 
niezaleŜności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające 
przymiot niezaleŜności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne 
powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu.” 

PowyŜsza zasada nie jest i nie będzie stosowana. Władze Banku stoją na stanowisku, iŜ zgodnie z ogólną 
zasadą rządów większości i ochrony praw mniejszości kapitałowej akcjonariusz, który wniósł większy kapitał 
ponosi większe ryzyko gospodarcze, dlatego teŜ uzasadnione jest, aby jego interesy były uwzględniane 
proporcjonalnie do wniesionego kapitału, a więc aby przysługiwało mu takŜe prawo wskazania kandydatów do 
Rady Nadzorczej gwarantujących realizację przyjętej dla Banku strategii. Według opinii Banku umoŜliwia to 
właściwą i efektywną realizację strategii Banku i wystarczająco zabezpiecza interesy wszystkich grup 
akcjonariuszy oraz innych grup związanych z Bankiem. Przy obecnej strukturze akcjonariatu Banku zasada ta 
stanowi zbyt daleko idące ograniczenie praw korporacyjnych akcjonariusza większościowego i narusza zasadę 
prymatu rządów większości w spółce akcyjnej. Walne Zgromadzenie Banku dokonuje wyboru członków Rady 
Nadzorczej spośród osób posiadających naleŜyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie 
Ŝyciowe, reprezentujących wysoki poziom moralny, a takŜe posiadających niezbędną ilość czasu pozwalającą im 
w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej. W ocenie Zarządu powyŜsze kryteria są 
w stanie zagwarantować efektywną pracę członków Rady Nadzorczej dla dobra Banku, a w konsekwencji dla 
dobra wszystkich jego akcjonariuszy. 
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Akcjonariusze posiadaj ący znaczne pakiety akcji 

Zgodnie z wiedzą Zarządu Banku na dzień 31 grudnia 2011 r. jedynym akcjonariuszem Banku był Getin Holding 
S.A.  

Od 27 stycznia 2012 r. lista akcjonariuszy posiadających pakiety akcji przekraczające 5% kapitału zakładowego 
Get Bank S.A. przedstawia się następująco: 

 

  % udział 
  

w kapitale podstawowym  

Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny 5,29% 

ING Otwarty Fundusz Emerytalny 8,57% 

Leszek Czarnecki ł ącznie 53,08% 

poprzez:    LC Corp BV 42,14% 

                  osobiście 10,94% 

 

Więcej na temat kapitału zakładowego i akcjonariatu Banku znajduje się w punkcie 2.1 niniejszego 
Sprawozdania. 

Specjalne uprawnienia i ograniczenia dotycz ące papierów warto ściowych emitenta 

Wszystkie akcje Bank są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie są z nimi związane Ŝadne specjalne uprawnienia 
kontrolne. Statut Banku nie wprowadza jakichkolwiek ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu, takich jak 
ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia 
czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu, jak równieŜ nie zawiera postanowień, zgodnie z którymi prawa 
kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych. 

Nie występują teŜ Ŝadne ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych 
wyemitowanych przez Bank. 

 

7.2. Organy nadzorujące i zarządzające w Banku 

 
Sposób działania i uprawnienia Walnego Zgromadzenia  Akcjonariuszy 

Walne Zgromadzenie jest najwyŜszym organem Banku. Obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne, w oparciu 
o przepisy powszechnie obowiązujące, Statut Banku oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia. Dokumenty 
korporacyjne dostępne są na stronie internetowej Banku. 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami określonymi w Statucie Banku oraz przepisach 
prawa, naleŜą: 

• rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Banku za ubiegły rok obrotowy, 
• rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym, 

• podjęcie uchwały o podziale zysku albo o sposobie pokrycia straty, 
• udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu, 

• powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, 
• dokonywanie zmian Statutu Banku, 

• podejmowanie uchwał w sprawie podwyŜszenia lub obniŜenia kapitału zakładowego Banku, 

• podejmowanie uchwał w przedmiocie umarzania akcji Banku, warunków tego umarzania oraz wydania 
świadectw uŜytkowych, 

• podejmowanie uchwał w przedmiocie emitowania obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa objęcia 
akcji, 

• podejmowanie uchwał w sprawach zbycia i wydzierŜawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej 
części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 
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• podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy 
w zakresie i trybie przewidzianym w niniejszym Statucie oraz obowiązujących przepisach. 

Akcjonariusze Spółki swoje uprawnienia wykonują zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, Statutem 
Spółki oraz Regulaminem Walnego Zgromadzenia.  

Tryb wprowadzania zmian do Statutu Banku 
Zmiany w Statucie Banku dokonywane są przez Walne Zgromadzenie, w sposób i w trybie wynikającym 
z Kodeksu spółek handlowych, czyli w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia i wpisu do Krajowego Rejestru 
Sądowego. Ponadto zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy Prawo bankowe zmiana statutu banku wymaga zezwolenia 
Komisji Nadzoru Finansowego, jeŜeli dotyczy uprzywilejowania lub ograniczenia akcji co do prawa głosu w banku 
w formie spółki akcyjnej oraz: 

• firmy banku, 
• siedziby, przedmiotu działania i zakresu działalności banku z uwzględnieniem czynności, o których mowa 

w art. 69 ust. 2 pkt 1-7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, które Bank 
zamierza wykonywać zgodnie z art. 70 ust. 2 tej ustawy, 

• organów banku i ich kompetencji, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji członków zarządu, o których 
mowa w art. 22b ust. 1 ustawy Prawo bankowe, oraz zasady podejmowania decyzji, podstawowej struktury 
organizacyjną banku, zasad składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, trybu 
wydawania regulacji wewnętrznych oraz trybu podejmowania decyzji o zaciągnięciu zobowiązań lub 
rozporządzeniu aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy 
własnych, 

• zasad funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej, 

• funduszy własnych banku oraz zasad gospodarki finansowej. 

Skład i zasady działania Rady Nadzorczej 
Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru nad działalnością Banku, we wszystkich dziedzinach jego 
działalności. Rada Nadzorcza liczy od 5 do 8 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie 
Rady Nadzorczej powoływani są na okres trzyletniej wspólnej kadencji. Rada Nadzorcza działa na podstawie 
przepisów powszechnie obowiązujących, Statutu Banku i Regulaminu Rady Nadzorczej. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r, skład Rady Nadzorczej Banku przedstawiał się następująco: 
 

Funkcja w Radzie Nadzorczej 
Skład na dzie ń 
31.12.2011 roku 

Przewodniczący Rady Nadzorczej Krzysztof Rosiński 

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Łukasz Chojnacki 

Członkowie Rady Nadzorczej Remigiusz Baliński 

 Maurycy Kühn 

  Jakub Malski 

 
Ponadto w 2011 r. w skład Rady Nadzorczej wchodzili:  

• Maria Pasło-Wiśniewska – Przewodnicząca  

• Michael Gerhard Müller – Wiceprzewodniczący 
• Piotr Dzikiewicz, 

• Dariusz Karłowicz  
• Jerzy Ryszard Nowak, 

• Zbigniew Świątek. 
W dniu 31 maja 2011 r., w miejsce ww. osób członkami Rady Nadzorczej zostali: p. Krzysztof Rosiński – 
Przewodniczący, p. Łukasz Chojnacki – Wiceprzewodniczący, p. Remigiusz Baliński, p. Maurycy Kühn i p. Jakub 
Malski. 
 
W dniu 2 stycznia 2012 r. weszły w Ŝycie rezygnacje dotychczasowych członków Rady, tj. p. Krzysztofa 
Rosińskiego, p. Łukasza Chojnackiego, p. Maurycego Kühna i p. Jakuba Malskiego oraz Uchwała 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku powołująca w ich miejsce na członków Rady Nadzorczej: p. 
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Leszka Czarneckiego (w dniu 12 stycznia 2012 r. Rada Nadzorcza powołała go na Przewodniczącego Rady), p. 
Rafała Juszczaka (w dniu 12 stycznia 2012 r. Rada Nadzorcza powoła go na Wiceprzewodniczącego Rady), p. 
Michała Kowalczewskiego i p. Longina Kulę  
 
Tak więc od dnia 2 stycznia 2012 r. w skład Rady Nadzorczej Banku wchodzą:   

• Leszek Czarnecki - Przewodniczący Rady, 
• Rafał Juszczak -Wiceprzewodniczący Rady,  

• Remigiusz Baliński, 

• Michał Kowalczewski 
• Longin Kula.  

Komitet Audytu 

Zadania Komitetu Audytu są wykonywane przez całą Radę Nadzorczą Banku. 

Celem wykonywania przez Radę Nadzorcza zadań Komitetu Audytu jest wykonywanie obowiązków nadzorczych 
w ramach procesów sprawozdawczości finansowej, zarządzania ryzykiem, systemu kontroli wewnętrznej oraz 
procesu audytu. Rada Nadzorcza powołała koordynatora ds. wykonywania zadań Komitetu Audytu oraz stałego 
doradcę Rady Nadzorczej, który zobowiązany jest do wspierania Rady Nadzorczej w zakresie spraw związanych 
z wykonywaniem przez Radę Nadzorczą zadań Komitetu Audytu, do których naleŜy w szczególności: 

a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, 
b) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, 
c) monitorowanie prac audytu wewnętrznego, 
d) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej w spółce oraz monitorowanie niezaleŜności 

biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. 

Rada Nadzorcza w zakresie wykonywania zadań Komitetu Audytu moŜe Ŝądać przedłoŜenia przez Zarząd oraz 
pracowników spółki określonej informacji z zakresu księgowości, finansów, kontroli wewnętrznej, audytu 
wewnętrznego i zarządzania ryzykiem, niezbędnej do wykonywania jego czynności.  

Skład, zasady działania, powoływania i odwoływania oraz uprawnienia Zarz ądu  

Zarząd Banku działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe, ustawy 
z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych, Statutu Banku oraz Regulaminu Zarządu, który 
określa szczegółowy zakres organizacji i tryb działania Zarządu oraz tryb podejmowania uchwał i decyzji. Zarząd 
kieruje działalnością Banku i reprezentuje go na zewnątrz. Członkowie Zarządu pełnią swoje obowiązki osobiście. 
Posiedzenia mogą odbywać się w formie zebrania członków Zarządu albo przy wykorzystaniu środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a w szczególności przy uŜyciu środków łączności telefonicznej 
i audiowizualnej. Posiedzenia są zwoływane przez Prezesa Zarządu, który równieŜ im przewodniczy. W  
przypadku nieobecności Prezesa zastępuje go wskazany przez Prezesa członek Zarządu. Zarząd podejmuje 
decyzje w formie uchwały, chyba Ŝe ze Statutu lub Regulaminu Zarządu wynika co innego. Uchwały 
podejmowane są na posiedzeniach, przy czym dla waŜności uchwały wymagane są podpisy przynajmniej połowy 
składu Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów, 
przewaŜa głos Prezesa Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, o ile w posiedzeniu Zarządu uczestniczy 
co najmniej połowa członków Zarządu i wszyscy jego członkowie o terminie posiedzenia zostali powiadomieni z 
odpowiednim wyprzedzeniem. Decyzje Zarządu mogą być podejmowane takŜe w trybie obiegowym. Treść 
decyzji w formie projektu uchwały wraz z wnioskiem winny zostać przedstawione wszystkim członkom Zarządu w 
taki sposób, by mogli się z nią zapoznać. Członkowie Zarządu niezwłocznie składają oświadczenia na piśmie lub 
za pośrednictwem poczty elektronicznej co do podjęcia decyzji. Uchwałę potwierdzającą podjęcie decyzji w tym 
trybie Zarząd podejmuje na najbliŜszym posiedzeniu. JeŜeli choćby jeden członek Zarządu zgłosi zastrzeŜenia do 
podjęcia decyzji w trybie obiegowym, sprawa staje się przedmiotem obrad najbliŜszego posiedzenia Zarządu 
Banku.  
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Skład Zarządu Banku na dzień 31 grudnia 2011 r. był następujący: 
 

Funkcja w Zarz ądzie 
Skład na dzie ń 
31.12.2011 roku 

Prezes Zarządu Radosław Stefurak 

Członkowie Zarządu Karol Karolkiewicz 

 Marcin Dec 

 Radosław Radowski 

  Grzegorz Słoka 

 
 
Ponadto w 2011 r. w skład Zarządu wchodzili: 

• Stanisław Borkowski -  członek Zarządu p.o. Prezesa Zarządu, 
• Krzysztof Janicki -   członek Zarządu  

 
W dniu 31 maja 2011 r.  weszły w Ŝycie rezygnacje p. Stanisława Borkowskiego oraz p. Krzysztofa Janickiego, a 
w ich miejsce Rada Nadzorcza powołała na członków Zarządu p. Radosława Stefuraka, p. Marcina Deca, p. 
Karola Karolkiewicza i p. Radosława Radowskiego.  
 

Zarząd moŜe liczyć od trzech do ośmiu członków powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej 
kadencji trwającej trzy lata 

Zarząd działa zgodnie z właściwymi przepisami prawa, Statutu oraz uchwalonym przez siebie i zatwierdzonym 
przez Radę Nadzorczą regulaminem. Do kompetencji Zarządu naleŜą wszystkie sprawy nie zastrzeŜone do 
kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej. 

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej i Zarz ądu Banku 

Szczegółowe informacje na temat wynagrodzenia osób zarządzających i nadzorujących Bank przedstawiono 
w nocie IV.35 do jednostkowego sprawozdania finansowego Banku sporządzonego za rok zakończony dnia 31 
grudnia 2011 r.    

Akcje Banku w posiadaniu osób zarz ądzających i nadzoruj ących 

Na dzień 31 grudnia 2011 r. osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadały Ŝadnych akcji Banku.  

Zgodnie z otrzymanymi przez Bank zawiadomieniami na dzień zatwierdzenia  raportu rocznego akcje Banku  były 
w posiadaniu następujących osób zarządzających i nadzorujących: 

• Leszek Czarnecki (Przewodniczący Rady Nadzorczej) -   bezpośrednio - 245 682 270 akcji oraz pośrednio 
(za pośrednictwem m.in. LC Corp BV i Getin Holding S.A.) 951 640 955 akcji, 

• Remigiusz Baliński (członek Rady Nadzorczej) -  719 920 akcji,  

• Longin Kula (członek Rady Nadzorczej) – 6 222 akcje, 

• Radosław Stefurak (Prezes Zarządu Banku) – 97 570 akcji. 

 

7.3.   Systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do 
sprawozdań finansowych  

 
Proces sporządzania sprawozdań finansowych w Banku realizowany jest w ramach Pionu Finansowego, a jego 
podstawą jest przyjęta przez Zarząd Banku polityka rachunkowości oraz organizacja rachunkowości w Banku. 
Kontrolę merytoryczną nad przygotowaniem sprawozdań finansowych sprawuje główny księgowy Banku oraz 
członek Zarządu nadzorujący Pion Finansowy.  
W celu zapewnienia rzetelnych i prawidłowych informacji w sprawozdaniu finansowym w Banku funkcjonuje 
system kontroli wewnętrznej stanowiący element systemu zarządzania Bankiem, na który składają się: 
mechanizmy kontroli, badanie zgodności działania z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i przepisami 
wewnętrznymi Banku oraz audyt wewnętrzny. 
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Na system kontroli wewnętrznej składają się następujące elementy:  

• mechanizmy kontroli ryzyka – dotyczą wszystkich pracowników i obejmują procedury prowadzenia 
działalności bankowej i wykonywania czynności bankowych, limity i czynności samokontroli wykonywane 
w celu zapobiegania błędom w funkcjonowaniu Banku, ujawniania nieprawidłowości oraz 
zapewnienia rzetelności ewidencji księgowej.  

• kontrola funkcjonalna – sprawowana przez kaŜdego pracownika w zakresie jakości i poprawności 
wykonywanych przez niego czynności oraz dokonywana przez jego bezpośredniego zwierzchnika i 
osoby z nim współpracujące, jak równieŜ wynikająca z obowiązujących w Banku rozwiązań 
organizacyjnych. 

• kontrola instytucjonalna/audyt wewnętrzny  – wykonywany przez wydzieloną, niezaleŜną i 
wyspecjalizowaną jednostkę organizacyjną – Departament Audytu Wewnętrznego, której zadaniem jest 
rozpoznanie i ocena ryzyka we wszystkich obszarach działalności Banku. 

Celem systemu kontroli wewnętrznej jest wspomaganie zarządzania Bankiem, w tym procesów decyzyjnych, 
przyczyniające się do zapewnienia skuteczności i efektywności działania Banku, wiarygodności 
sprawozdawczości finansowej oraz zgodności działania z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa 
i przepisami wewnętrznymi poprzez zapewnienie zgodności wykonywanych czynności z procedurami oraz 
bieŜące oddziaływanie i reagowanie na nieprawidłowości, a takŜe monitorowanie efektywności wdroŜonych 
mechanizmów kontrolnych. W ramach systemu kontroli wewnętrznej Bank identyfikuje ryzyko związane z kaŜdą 
operacją, transakcją, produktem i procesem, wynikające ze struktury organizacyjnej Banku. 
Istotnym zadaniem systemu kontroli wewnętrznej jest zabezpieczenie aktywów, przegląd ekspozycji kredytowych, 
zapobieganie błędom i wykrywanie błędów w przetwarzaniu danych, zapewnienie wiarygodności ewidencji 
finansowej, poprawy efektywności działania oraz stymulowanie przestrzegania ustalonej strategii i polityki Banku. 
Funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu 
sporządzania sprawozdań finansowych opierają się na wbudowanych w funkcjonalność systemów 
sprawozdawczych mechanizmach kontroli oraz na stosowaniu w sposób ciągły weryfikacji zgodności z księgami 
rachunkowymi i innymi dokumentami będącymi podstawą sprawozdań finansowych oraz obowiązującymi 
przepisami w zakresie zasad rachunkowości i sporządzania sprawozdań  finansowych. 
Mechanizmy kontroli, obejmują sposób wykonywania zadań w Banku, w tym w szczególności: kompetencje, 
zasady, limity i procedury dotyczące działalności prowadzonej przez Bank oraz czynności kontrolne wykonywane 
przez pracowników i ich przełoŜonych, dotyczące prowadzonej działalności. Mechanizmy mają charakter 
kontrolny i wbudowane są zarówno w przepisy wewnętrzne, jak i system informatyczny Banku. 

Podmiot uprawniony do badania sprawozda ń finansowych 

W dniu 11 października 2011 r. Rada Nadzorcza Banku podjęła uchwałę w sprawie wyboru Ernst & Young Audit 
sp. z o.o. jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Banku za 2011 r. Umowa o 
przeprowadzenia badania Sprawozdania Finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 r. została 
zawarta dnia 16 grudnia 2011 r. Bank korzystał z usług Ernst & Young Audit sp. z o.o. w zakresie badania 
sprawozdań finansowych za poprzednie lata obrotowe.  

Szczegółowe informacje na temat umów zawartych z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań 
finansowych oraz wynagrodzenia z tytułu tych umów przedstawiono w nocie nr IV.36 do sprawozdania 
finansowego Banku sporządzonego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 r. 

 

8. Informacje dodatkowe  

Znaczące umowy 

W 2011 r. Bank nie zawarł umowy, której przedmiot ma wartość co najmniej 10% wartości kapitałów własnych 
Banku. W okresie objętym sprawozdaniem Bank zawarł następujące umowy z podmiotami powiązanymi, które 
uznaje za znaczące dla działalności Banku: 

• Umowa z Getin Noble Bank S.A. (inna spółka zaleŜna Grupy Getin Holding) na  sprzedaŜ ruchomości 
zawarta w dniu 30.06.2011 r. dotycząca sprzedaŜy ruchomości stanowiących wyposaŜenie 6 oddziałów 
bankowych (ŁÓDŹ, ul. Piotrkowska 166/168, GDAŃSK, ul. Rajska 4c, ZIELONA GÓRA, ul. Kupiecka 19, 
TORUŃ, ul. Szeroka 18, WARSZAWA, Al. Jerozolimskie 30, KRAKÓW, ul. Podwale 4). Łączna wartość 
transakcji wyniosła 2,7 mln zł netto.  
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• Porozumienie z Idea Bank S.A. (spółka zaleŜna Grupy Getin Holding) dotyczące rekompensaty 
restrukturyzacyjnej podnajęcia lokali oraz sprzedaŜy ruchomości w tych placówkach zawarte w dniu 
01.07.2011 r. Łączna wartość rekompensaty wynosi 7.519.608 zł. 

• Umowa z Idea Bank S.A. (spółka zaleŜna Grupy Getin Holding) zawarta w dniu 01.07.2011 r. dotycząca 
podnajmu 26 lokali wynajmowanych przez Spółkę w następujących lokalizacjach: Łódź ul. Piotrkowska 120, 
Kraków ul. Karmelicka 62, Warszawa ul Domaniewska 39, Gdynia ul. Władysława IV 57, Gliwice ul. 
Zwycięstwa 33/35, Wrocław Al. Armii Krajowej 6B, Wrocław ul. Św. Mikołaja 72, Gdańsk ul. Szymanowskiego 
2/5, Bielsko-Biała ul. 11 Listopada 14/16, Warszawa ul. Chałubińskiego 8, Jelenia Góra ul. 1 Maja 10, Toruń 
ul. Królowej Jadwigi 16, Bydgoszcz ul. Dworcowa 100, Szczecin ul. Bramy Portowej 4, Lublin ul. Jana Sawy 
3, Kielce ul. Paderewskiego 37/39B, Warszawa Al. Jana Pawła II 45A, Kraków ul. Szlak 50, Olsztyn ul. 
PienięŜnego 16, Słupsk ul. Tuwima 6/7, Poznań ul. Małe Garbary 9, Koszalin ul. Zwycięstwa 28, Katowice ul. 
Warszawska 12, Warszawa ul. Kasprowicza 68, Opole ul. Krakowska 30 D-E, Rzeszów ul. Rejtana 23. 
Łączna wartość opłat czynszowych za w/w oddziały wynosi 991.662,64 zł, natomiast po uwzględnieniu 
rekompensaty restrukturyzacyjnej 330.521,16 zł. 

• Porozumienie z Home Broker S.A. dotyczące rekompensaty restrukturyzacyjnej podnajęcia lokali oraz 
sprzedaŜy ruchomości w tych placówkach zawarte w dniu 01.07.2011 r. Łączna wartość rekompensaty 
wynosi 1.156.863 zł. 

• Umowa z Home Broker S.A. zawarta w dniu 01.07.2011 r. dotycząca podnajmu 4 lokali wynajmowanych 
przez Spółkę w następujących lokalizacjach: Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 72, Zabrze ul. Dworcowa 
3, Gorzów Wielkopolski Al. Konstytucji 3 Maja 102, Poznań ul. Św. Marcina 33 / Franciszka Ratajczaka 27. 
Łączna wartość opłat czynszowych za w/w oddziały wynosi 97.226,65 zł, natomiast po uwzględnieniu 
rekompensaty restrukturyzacyjnej 32.405,64 zł. 

• Umowa z Home Broker S.A. zawarta w dniu 01.07.2011 r. na sprzedaŜ środków trwałych stanowiących 
wyposaŜenie 4 oddziałów bankowych (Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 72, Zabrze ul. Dworcowa 3, 
Gorzów Wielkopolski Al. Konstytucji 3 Maja 102, Poznań ul. Św. Marcina 33 / Franciszka Ratajczaka 27). 
Łączna wartość transakcji wyniosła 600 tys. zł. 

• Umowa z Idea Bank S.A. (spółka zaleŜna Grupy Getin Holding) zawarta w dniu 01.07.2011 r. na sprzedaŜ 
środków trwałych stanowiących wyposaŜenie 26 oddziałów bankowych (Łódź ul. Piotrkowska 120, Kraków ul. 
Karmelicka 62, Warszawa ul Domaniewska 39, Gdynia ul. Władysława IV 57, Gliwice ul. Zwycięstwa 33/35, 
Wrocław Al. Armii Krajowej 6B, Wrocław ul. Św. Mikołaja 72, Gdańsk ul. Szymanowskiego 2/5, Bielsko-Biała 
ul. 11 Listopada 14/16, Warszawa ul. Chałubińskiego 8, Jelenia Góra ul. 1 Maja 10, Toruń ul. Królowej 
Jadwigi 16, Bydgoszcz ul. Dworcowa 100, Szczecin ul. Bramy Portowej 4, Lublin ul. Jana Sawy 3, Kielce ul. 
Paderewskiego 37/39B, Warszawa Al. Jana Pawła II 45A, Kraków ul. Szlak 50, Olsztyn ul. PienięŜnego 16, 
Słupsk ul. Tuwima 6/7, Poznań ul. Małe Garbary 9, Koszalin ul. Zwycięstwa 28, Katowice ul. Warszawska 12, 
Warszawa ul. Kasprowicza 68, Opole ul. Krakowska 30 D-E, Rzeszów ul. Rejtana 23). Łączna wartość 
transakcji wyniosła 11,7 mln zł. 

• Porozumienie z Tax Care S.A. dotyczące rekompensaty restrukturyzacyjnej podnajęcia lokali oraz sprzedaŜy 
ruchomości w tych placówkach zawarte w dniu 01.07.2011 r. Łączna wartość rekompensaty wynosi 
4.627.451 zł. 

• Umowa z Tax Care S.A. zawarta w dniu 01.07.2011 r. na sprzedaŜ środków trwałych stanowiących 
wyposaŜenie 16 oddziałów bankowych (Kraków ul. Dietla 91, Kraków ul. Długa 65, Katowice ul. Sowińskiego 
46, Gdańska ul. Szeroka 15/17, Wrocław ul. Kościuszki 13/1A, Poznań ul. 23-go Lutego / Plac Cyryla 
Ratajskiego 9, Warszawa ul. Puławska 63, Warszawa ul. Komorowskiego 21 / Fieldorfa Acciona, Sosnowiec 
ul. Modrzejowska 9, Gliwice Al. Zwycięstwa 11, Poznań ul. Mickiewicza 19, Lublin ul. Krakowskie 
Przedmieście 15, Bydgoszcz ul. Gdańska 22, Kraków ul. Kalwaryjska 59, Wrocław ul. Powstańców Śląskich 
145, Wrocław Pl. Bema 2). Łączna wartość transakcji wyniosła 2,4 mln zł. 

• Umowa z Tax Care S.A. zawarta w dniu 01.07.2011 r. dotycząca podnajmu 16 lokali wynajmowanych przez 
Spółkę w następujących lokalizacjach: Kraków ul. Dietla 91, Kraków ul. Długa 65, Katowice ul. Sowińskiego 
46, Gdańska ul. Szeroka 15/17, Wrocław ul. Kościuszki 13/1A, Poznań ul. 23-go Lutego / Plac Cyryla 
Ratajskiego 9, Warszawa ul. Puławska 63, Warszawa ul. Komorowskiego 21 / Fieldorfa Acciona, Sosnowiec 
ul. Modrzejowska 9, Gliwice Al. Zwycięstwa 11, Poznań ul. Mickiewicza 19, Lublin ul. Krakowskie 
Przedmieście 15, Bydgoszcz ul. Gdańska 22, Kraków ul. Kalwaryjska 59, Wrocław ul. Powstańców Śląskich 
145, Wrocław Pl. Bema 2. Łączna wartość opłat czynszowych za w/w oddziały wynosi 419.386,89 zł, 
natomiast po uwzględnieniu rekompensaty restrukturyzacyjnej 139.781,65 zł. 
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• Porozumienie z Open Finance S.A. (spółka zaleŜna Grupy Getin Holding) dotyczące rekompensaty 
restrukturyzacyjnej podnajęcia lokali oraz sprzedaŜy ruchomości w tych placówkach zawarte w dniu 
01.07.2011 r. Łączna wartość rekompensaty wynosi 1.446,078 zł. 

• Umowa z Open Finance S.A. (spółka zaleŜna Grupy Getin Holding) zawarta w dniu 01.07.2011 r. dotycząca 
podnajmu 5 lokali wynajmowanych przez Spółkę w następujących lokalizacjach: Warszawa ul. Wolska 58, 
Legnica ul. NMP 14D, Warszawa Al. KEN 49, Rybnik ul. Sobieskiego 38, Katowice ul. Korfantego 2. Łączna 
wartość opłat czynszowych za w/w oddziały wynosi 124.363,31 zł, natomiast po uwzględnieniu 
rekompensaty restrukturyzacyjnej 41.450,29 zł. 

• Umowa z Open Finance S.A. (spółka zaleŜna Grupy Getin Holding) zawarta w dniu 01.07.2011 r. na 
sprzedaŜ środków trwałych stanowiących wyposaŜenie 5 oddziałów bankowych (Warszawa ul. Wolska 58, 
Legnica ul. NMP 14D, Warszawa Al. KEN 49, Rybnik ul. Sobieskiego 38, Katowice ul. Korfantego 2). Łączna 
wartość transakcji wyniosła 750 tys. zł. 

• Umowa z Noble Securities S.A. (spółka zaleŜna Grupy Getin Holding) zawarta w dniu 31.08.2011 r. o 
oferowanie papierów wartościowych oraz ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym 
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Łączna wartość transakcji wyniosła 550 tys. zł. 

• Umowa z Idea Bank S.A. (spółka zaleŜna Grupy Getin Holding) zawarta w dniu 28.09.2011 r. na sprzedaŜ 70 
bankomatów. Łączna wartość transakcji wyniosła 5.798.998,26 zł. 

• Umowa agencyjna z Getin Noble Bank S.A. (inna spółka zaleŜna Grupy Getin Holding) zawarta w dniu 
15.06.2011 r.  na bazie której głównym przedmiotem jest powierzenie Getin Noble Bank S.A. realizacji 
następujących czynności bankowych oraz czynności faktycznych związanych z działalnością bankową:  

o czynności agencyjne w zakresie czynności bankowych (polegające w szczególności na zawieraniu i 
zmianie umów rachunków bankowych,  umów kredytu na sfinansowanie inwestycji mającej na celu 
zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy, kredytów 
konsumenckich,  przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat związanych z prowadzeniem rachunków 
bankowych przez Bank,  dokonywaniu wypłat i przyjmowaniu spłat udzielonych przez Bank 
kredytów i poŜyczek pienięŜnych, przyjmowaniu wpłat na rachunki bankowe prowadzone przez inne 
banki oraz przyjmowaniu dyspozycji przeprowadzania bankowych rozliczeń pienięŜnych), 

o czynności agencyjne w zakresie czynności faktycznych związanych z działalnością bankową 
(polegające na: obsłudze operacyjna klientów Banku w placówkach GNB, obsłudze telefonicznej 
klientów Banku, obsłudze typu helpdesk dla pracowników Banku i GNB uczestniczących w procesie 
zawierania umów i obsługi posprzedaŜowej produktów, obsłudze posprzedaŜowej back-office 
produktów będących w ofercie Banku, obsłudze procesów parametryzacji produktów, wykonywaniu 
czynności  w zakresie administrowania systemami informatycznym, danymi w systemach, środkami 
trwałymi, systemami komunikacji). 

Zgodnie z postanowieniami Umowy Agencyjnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych GNB 
przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 122.500 zł oraz dodatkowo, z tytułu pośredniczenia w 
sprzedaŜy kredytów hipotecznych, wynagrodzenie prowizyjne. 
 

Wszystkie powyŜsze umowy były zawierane na warunkach rynkowych. 

Zmiany w podstawowych zasadach zarz ądzania przedsi ębiorstwem 

W 2011 r. nie było istotnych zmian w sposobie zarządzania Bankiem. 

Współpraca Banku z mi ędzynarodowymi instytucjami publicznymi  

Bank nie prowadzi współpracy z międzynarodowymi instytucjami publicznymi. W ramach transakcji rynku 
finansowego wszystkie potrzeby banku pokrywane są na polskim międzybankowym. 

Informacje o istotnych umowach pomi ędzy Bankiem a bankiem centralnym lub organami 
nadzoru 

W 2011 r. Bank nie zawarł Ŝadnych istotnych umów z bankiem centralnym lub organami nadzoru. Bank 
współpracuje na bieŜąco z Narodowym Bankiem Polskim w zakresie Umowy o udzielenie kredytu technicznego i 
przenoszenie praw z papierów wartościowych oraz Umowy o udzielenie kredytu lombardowego i o zastaw 
zabezpieczający ten kredyt. 

Objaśnienie ró Ŝnic pomi ędzy wynikami finansowymi a wcze śniej publikowanymi prognozami 

Bank nie publikował prognoz wyników na 2011 r. 
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Tytuły egzekucyjne i warto ść zabezpiecze ń 

W 2011 r. wystawiono 284 bankowe tytuły egzekucyjne o łącznej wartości 9 893 tys. zł.  

Znaczące post ępowania s ądowe 

W 2011 r. Bank nie był stroną w Ŝadnym postępowaniu dotyczącym zobowiązań lub wierzytelności, którego 
wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Banku. 

Informacje o systemie kontroli programów akcji prac owniczych 

W Banku nie występują programy akcji pracowniczych. 

 

9. Oświadczenia Zarz ądu  

9.1. Prawdziwo ść i rzetelno ść prezentowanych sprawozda ń 

Wedle najlepszej wiedzy Zarządu sprawozdanie Get Bank S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. wraz z 
danymi porównywalnymi sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 
Finansowej i odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Banku oraz 
osiągnięty przez Bank wynik finansowy. 

Ponadto, zawarte w niniejszym dokumencie sprawozdanie Zarządu z działalności Banku zawiera prawdziwy 
obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Banku w 2011 roku, w tym opis podstawowych zagroŜeń i ryzyka. 

9.2. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawoz dań finansowych 

Ernst & Young Audit sp. z o.o. - podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania 
sprawozdania finansowego Banku sporządzonego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 r., został wybrany 
zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali 
warunki do wyraŜenia bezstronnej i niezaleŜnej opinii o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. 
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