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• Prezentacja nie stanowi ani oferty sprzedaży, ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub 

instrumentów finansowych wyemitowanych przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. („Bank”), lub jakiejkolwiek porady lub rekomendacji 

w odniesieniu do papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych wyemitowanych przez Bank. 

• Prezentacja może obejmować stwierdzenia dotyczące przyszłości, przyszłych planów, perspektyw oraz strategii lub zamierzonych 

zdarzeń. Powyższe twierdzenia nie mogą być traktowane jako prognozy Banku lub zapewnienia co do spodziewanych wyników 

Banku, w związku z tym, że zostały one przyjęte na podstawie, oczekiwań, projekcji oraz danych o zdarzeniach przyszłych. 

• Oczekiwania Banku są oparte na bieżącej wiedzy, doświadczeniu oraz poglądach Zarządu Banku i są zależne od szeregu 

czynników, które mogą spowodować, iż rzeczywiście osiągnięte w przyszłości wyniki, będą w sposób istotny różnić się od twierdzeń 

zawartych w niniejszym dokumencie. 

• Bank nie jest zobowiązany do aktualizowania lub publicznego ogłaszania jakichkolwiek zmian i modyfikacji  

w odniesieniu do jakichkolwiek twierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w prezentacji. 

• Bank, ani jakikolwiek z jego przedstawicieli, podmiotów dominujących bądź zależnych nie będzie ponosił odpowiedzialności za 

jakąkolwiek szkodę wynikającą z jakiegokolwiek użycia prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych lub na innej 

podstawie pozostającej w związku z prezentacją. 

• Prezentacja nie jest przeznaczona do publikowania lub rozpowszechniania w państwach, w których taka publikacja bądź 

rozpowszechnianie mogą być niedozwolone zgodnie z właściwymi przepisami prawa. 

• Dane zaprezentowane za I kwartał 2016 r. dotyczą Grupy Banku BGŻ BNP Paribas, co oznacza, że uwzględniają połączenie 

prawne z BNP Paribas Bankiem Polska, zakup 100% akcji Sygma Banku Polska oraz 100% akcji Spółki Laser Services Polska. 

Dane porównawcze za poprzedni okres sprawozdawczy (I kwartał 2015 r.) nie zostały przekształcone i dotyczą Grupy Kapitałowej 

Banku BGŻ.  
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Jesteśmy częścią Grupy BNP Paribas 
 BNP Paribas to wiodąca międzynarodowa grupa bankowa. 

 

 Prowadzi działalność w dwóch kluczowych obszarach:  Bankowość Detaliczna i Usługi (Retail Banking  

       & Services) oraz Bankowość Korporacyjna i Instytucjonalna (Corporate & Institutional Banking). 

 

 W 2016 rok BNP Paribas otrzymał tytuł “Najlepszego Banku na Świecie” w prestiżowym, corocznym  

       konkursie Awards for Excellence, organizowanym przez wiodący globalny magazyn finansowy Euromoney. 

 

 To ponad 150 lat stabilności. 

 

 Grupa zatrudnia 189 040 pracowników w 74 krajach. 

 

 W Polsce Grupa BNP Paribas działa w wielu obszarach usług finansowych:     
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Bank BGŻ BNP Paribas - kim jesteśmy 

 

 

 

W obszarze consumer finance nasza oferta obejmuje 

kredyty ratalne, karty kredytowe, kredyty gotówkowe, 

ubezpieczenia oraz kredyty i leasingi samochodowe. 

 

Klientom indywidualnym oferujemy produkty 

oszczędnościowo-inwestycyjne oraz szeroką gamę 

kredytów. Klientom bankowości osobistej dedykujemy 

szeroką ofertę produktową oraz indywidualny serwis 

świadczony przez Osobistego Doradcę.  

Bank BGŻ BNP Paribas jest bankiem  uniwersalnym,  

notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych  

w Warszawie.  

 

Klientom biznesowym dostarczamy rozwiązania  

z zakresu finansowania działalności na rynku polskim  

i międzynarodowym.  

Kierujemy ofertę także do przedsiębiorstw z sektora 

rolno-spożywczego. Specjalizujemy się w finansowaniu 

rolnictwa, gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury 

regionalnej.   

Klienci Bankowości Prywatnej mogą skorzystać z naszej  

kompleksowej oferty w zakresie ochrony, optymalizacji  

i pomnażania oraz sukcesji majątku, a także z usług 

doradztwa inwestycyjnego i zarządzania portfelem 

inwestycyjnym.  
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Misja Banku 

Naszą Misją  

jest oferowanie  

w sposób odpowiedzialny 

innowacyjnych rozwiązań 

finansowych, które pomagają 

naszym klientom zmienić ich 

świat i będą wspierać lokalną 

gospodarkę.  
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Najbardziej 

skoncentrowany  

na Kliencie bank  

w Polsce 

Najlepszy partner  

do ekspansji 

zagranicznej 

Bank uniwersalny  

i zintegrowany 

Bank  

w pełni mobilny  

dla klienta 

Ambicje oparte na czterech filarach strategicznych 



Sieć placówek Banku 
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Oddziały Wiodące  - 71 

Oddziały - 417 

Centra Biznesowe MSP - 44 

Centra  Bankowości Korporacyjnej BC - 9 

Centra  Bankowości Prywatnej - 7 

* Liczba placówek i centrów biznesowych – stan na 11.07. 2016 r. 
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Punkty Obsługi Klienta - 140 (dawny Sygma Bank) 
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7. Bank w Polsce pod względem wielkości aktywów 
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Kredyty 4,90%  (vs 4,89% na  31.12.2015) 

Depozyty 4,21%  (vs 4,23% na  31.12.2015) 

Kredyty 32,22%  (vs 32,09%  na  31.12.2015) 

Depozyty 11,38%  (vs 12.03%  na  31.12.2015) 

Zatrudnienie*   7 438 etatów  

Zatrudnienie GK   8 377 etatów 

Klienci ogółem   2,65 mln (w tym: Bank 1,67 mln) 

Klienci Agro    72 tys. 

Oddziały*      494 

Aktywa  66 261 mln zł  

Kapitał własny    6 362 mln zł 

*  dane dotyczą Banku BGŻ BNP Paribas S.A. 

Udział w rynku na 31.03.2016 r. 

Udział w rynku segmentu Agro na 31.03.2016 r. 

31.03.2016 r. 



 

Podsumowanie 1 kwartału 2016 roku1  
zadawalające wyniki  mimo trudnych warunków makroekonomicznych i procesów integracji  
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 Znaczny wzrost wolumenów komercyjnych  

• Kredyty (brutto)  56 mld zł +78% r/r 

     - sektor rolno-spożywczy     15 mld zł   +8%  r/r (pozycja lidera w sektorze Agro) 

• Sprzedaż kredytów gotówkowych             557 mln zł +98,2% r/r 

• Depozyty klientów  46 mld zł +53% r/r 

• Łączny współczynnik kapitałowy – 14,46%   

• Tier 1 – 11,59%  

• Wskaźnik kredyty netto/depozyty – 115,3% 

• Zysk netto 31 mln zł +115% r/r (+17 mln zł) 
                                  

• Wynik              

z działalności 

bankowej  

620 mln zł 

 
+70% r/r (+256 mln zł), w tym: 
 

• wynik odsetkowy: 435 mln zł, +72% r/r (+182 mln zł)  

• wynik prowizyjny: 123 mln zł, +71% r/r (+51 mln zł) 

• wynik na działalności handlowej: 52 mln zł, +159% (+32 mln zł)                         

• Koszty  453 mln zł +58% r/r (+166 mln zł); koszty integracji 13 mln zł vs 36 mln zł w I kw. 2015   

• Wskaźnik C/I  73,2% -5,8 p.p. r/r  

1 – Dane za I kw. 2016 r. dotyczą GK Banku BGŻ BNP Paribas, co oznacza, że uwzględniają połączenie prawne z BNP Paribas Bankiem Polska (kwiecień 2015) oraz zakup 100% akcji Sygma Banku Polska  

i 100% akcji Spółki Laser Services Polska (grudzień 2015). Dane porównawcze za poprzedni okres sprawozdawczy (I kw. 2015 r.) nie zostały przekształcone i dotyczą GK BGŻ.  

Kierunki 

rozwoju 
Wyniki 

finansowe 

Wolumeny 

Wskaźniki 

kapitałowe 

Organizacja 

Zakończenie procesów optymalizacji sieci sprzedaży 

• zamknięcie 117 oddziałów w okresie 2015-1 kwartał 2016 

• wyjście z modelu partnerskiego 

• centralizacja procesów back-office w oddziałach 

Migracja klientów Optimy oraz exRabobank Polska do docelowych systemów Banku 



Zarząd Banku 
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Społeczna odpowiedzialność biznesu 

 

 

 

Od 2010 roku realizujemy strategię społecznej odpowiedzialności biznesu. Monitorujemy finansowanie firm pod kątem odpowiedzialności społecznej, 

ekonomicznej i środowiskowej. Według prestiżowego Rankingu Odpowiedzialnych Firm jesteśmy w ścisłej czołówce odpowiedzialnych banków w Polsce.  

STRATEGIA CSR GRUPY BNP PARIBAS 

4 FILARY I 12 POROZUMIEŃ ODPOWIEDZIALNEGO BANKU 

12 POROZUMIEŃ 

STOSOWANIE DOBRYCH PRAKTYK PRZY TWORZENIU ŁADU KORPORACYJNEGO 

NASZA  

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

GOSPODARCZA 

NASZA  

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

SPOŁECZNA 

NASZA  

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

OBYWATELSKA 

NASZA  

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

ŚRODOWISKOWA 

Finansowanie gospodarki 

w sposób zgodny 

z zasadami etyki 

Tworzenie zaangażowanego  

i lojalnego zarządzania 

zasobami ludzkimi 

Walka z wykluczeniem, 

promowanie edukacji i kultury 

Działanie przeciw zmianom 

klimatycznym 

1. 

Długoterminowe finansowanie 

gospodarki 

2. 

Etyczny biznes 

3. 

Odpowiedzialne produkty 

4. 

Rekrutacja, mobilność i szkolenia 

5. 

Różnorodność 

6. 

Odpowiedzialne zarządzanie 

zatrudnieniem 

7. 

Mikrofinanse i wsparcie  

ekonomii społecznej 

8. 

Przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu oraz poszanowanie 

praw człowieka 

9. 

Działania filantropijne 

skoncentrowane na kulturę, 

edukację i solidarność 

10. 

Polityka CSR dla wrażliwych 

sektorów 

11. 

Ograniczenie negatywnego 

wpływu naszej organizacji na 

środowisko 

12. 

Wsparcie badań sprzyjających 

przeciwdziałaniu zmianom 

klimatycznym 
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Nagrody i wyróżnienia 
Czerwiec 2016 

• Zwycięzca w kategorii “Tempo rozwoju” w II edycji rankingu „Gwiazdy Bankowości”, organizowanym  

przez „Dziennik Gazetę Prawną” i PwC. 

• Zwycięzca w kategorii "Consumer finance"  rankingu "50 Największych Banków Polsce" 

przygotowanego przez "Miesięcznik Finansowy BANK". 

Maj 2016   

• 1. miejsce w Rankingu Odpowiedzialnych Firm  2016 w kategorii bankowość, sektor 

ubezpieczeniowy i finansowy przygotowanym przez Dziennik Gazetę Prawną, Forum Odpowiedzialnego 

Biznesu i Deloitte. 

• Srebrny Listek CSR POLITYKI za 2015, przyznawany przez redakcję tygodnika POLITYKA oraz Deloitte.  

Kwiecień 2016 

• Nagroda w kategorii Najszybciej Rozwijający się Bank przyznaną przez kapitułę konkursu Liderów Świata 

Bankowości i Ubezpieczeń. 

Luty 2016 

• Tytuł Top Employer Polska 2016 za zgodną z najlepszymi praktykami na rynku politykę personalną. 

Styczeń 2016 

• 1. miejsce w rankingu Bank Najlepszy dla Rolnika 2016 przygotowanym przez agencję badawczą  

Martin&Jacob. 

Maj 2015 

• Laureat nagród w Rankingu Newsweek’a 2015* - 2. miejsce w kategorii głównej „Przyjazny Bank  

– bankowość tradycyjna" oraz 3. miejsce w kategorii „Przyjazny Bank – bankowość internetowa”.  

* Badanie było realizowane jedynie w placówkach dawnego Banku BGŻ. 
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Fundacja BGŻ BNP Paribas 

 

 Fundacja BGŻ BNP Paribas działa na rzecz wzmocnienia 

społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, prowadząc między innymi 

autorskie programy stypendialne. W ciągu 12 lat na stypendia 

wyrównujące szanse edukacyjne młodzieży z mniejszych miejscowości 

przeznaczyliśmy 17 mln złotych.   

 

 Inspirujemy i wspieramy naszych pracowników angażujących się  

w wolontariat, którzy na działania społeczne otrzymują jeden dzień wolny 

od pracy. W programie wolontariatu pracowniczego  „Możesz na mnie 

polegać”  wzięło udział 891 osób, które przepracowały społecznie  

5346 godzin.  
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Sponsoring 

 

 

 

 Od ponad 40 lat Grupa BNP Paribas wspiera tenisa, z którym łączą ją 

takie wartości jak idea fair play, szybkość reakcji i wysoka wydajność. 

Jako wiodący partner tej dyscypliny sportu na świecie, Grupa 

sponsoruje największe wydarzenia sportowe, a dzięki stronie 

internetowej  wearetennis.com   stworzyła globalną społeczność fanów 

tenisa. Oprócz największych wydarzeń sportowych Grupa wspiera  

też tenis amatorski. Jest sponsorem 20 międzynarodowych federacji, 

2 tysięcy klubów oraz 550 mniejszych i większych turniejów 

tenisowych. Również w Polsce Bank BGŻ BNP Paribas 

podejmuje  wiele inicjatyw, których celem jest popularyzacja tego 

sportu. 

 

 W 2016 roku Bank BGŻ BNP Paribas został sponsorem 

Reprezentacji Polski w tenisie. 

 

 Naszą pasją niezmiennie jest także film. Angażujemy się w projekty, 

które na nowo rozbudzają miłość ludzi do kina. Letni festiwal „Kino pod 

Gwiazdami”, organizowany przez nasz Bank, odwiedził  54 miasta  

i miał 18 479 widzów.   

 

 



Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał 

zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony. 

www.bgzbnpparibas.pl 

Infolinia – czynna 24/7 
 

801 321 123 

+ 48 22 566 99 99 
 

opłata za połączenie wg cennika 

 

Bank BGŻ BNP Paribas 


