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Jesteśmy drugim największym bankiem z dominującym polskim kapitałem.  

Eksperci branżowi zgodnie przyznają, że Getin Noble Bank 
jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się 
instytucji finansowych w Polsce. 

Od dwóch lat otrzymujemy od Miesięcznika Bank 
coroczną nagrodę właśnie za dynamikę rozwoju.

PRYWATNY BANK Z POLSKIM 

KAPITAŁEM
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GŁÓWNY AKCJONARIUSZ

DR LESZEK CZARNECKI

Dr Leszek Czarnecki jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej
Getin Holding S.A. oraz Getin Noble Bank S.A. i głównym
udziałowcem siedmiu spółek notowanych na GPW.

Zbudował od podstaw Europejski Fundusz Leasingowy, później
stworzył Getin Noble Bank – największy polski, prywatny bank
oraz całą grupę finansową – Getin Holding. Wielokrotnie
nagradzany przez organizacje biznesowe, media polskie oraz
zagraniczne.

Jako jedyny Polak został uznany przez Financial Times za jedną
z wschodzących gwiazd europejskiego biznesu, a Wall Street
Journal przyznał mu nagrodę jednego z najlepszych
menedżerów Europy Środkowej. Autor trzech książek –
„Biznes po prostu”; „Biznes po prostu. Następny krok” oraz
„Ryzyko w działalności bankowej. Nowe spojrzenie po
kryzysie”.
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GETIN HOLDING

Getin Holding to jedna z najbardziej dynamicznie
rozwijających się polskich grup kapitałowych. Głównym
przedmiotem działalności spółki jest wyszukiwanie
i realizacja projektów inwestycyjnych na rynkach krajowych
oraz zagranicznych, zwiększanie wartości spółek
wchodzących w skład Grupy poprzez nadzór i koordynację
rozwoju. Podmioty wchodzące w skład Grupy Getin Holding
to głównie instytucje finansowe prowadzące działalność
w zakresie usług bankowych, ubezpieczeniowych,
leasingowych, doradztwa finansowego i inwestycyjnego oraz
dystrybucji produktów finansowych.

Getin Holding należy do grona największych firm
notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie i znajduje się w indeksie WIG 40.
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GETIN NOBLE BANK DZIŚ

57 mld …sumy bilansowej Banku

42 mld …udzielonych kredytów

50 mld …portfela depozytowego

2,1 mln …tylu klientów ma obecnie Bank

100 tyś …klientów korporacyjnych

565 …placówek w sieci sprzedaży

ponad 12%   …taki współczynnik wypłacalności ma już Bank

#1 …leader efektywności na rynku (C/I ~35% vs 49% rynek) 

#1 …leader Private Banking w Polsce z 6,5 mld PLN aktywów w zarządzaniu

#1 …leader w sprzedaży kredytów samochodowych z 4,1 mld PLN wartości portfela (40% udział w rynku)

#1 …doradztwo finansowe w Polsce (spółka Open Finance)

#2 …największy bank z większościowym polskim kapitałem

#3 …największa polska instytucja finansowa pod względem przychodów ze sprzedaży

#1 …w roku 2011 GNB został uznany za najlepszy bank w regionie CEE w kategorii wartości osiągniętego 

wskaźnika ROE

#14 …GNB na 14 miejscu (+5 pozycji r/r) w zakresie wartości bilansowej oraz

#15 …15 grupa bankowa w regionie CEE w zestawieniu „Top 50 banks in Central Europe 2011” wg raportu 

Delloite

+300 …o tyle pozycji awansował Bank w rankingu „Top 100 World Banks 2012” (obecnie #603) wg magazynu 

„The Banker” (Financial Times) 
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KROKI MILOWE ROZWOJU

2004 – powstaje Getin Bank: utworzony z Górnośląskiego Banku Gospodarczego w Katowicach oraz łódzkiego Banku

Przemysłowego, kupionych przez Getin Holding.

2005-2006 – sieć sprzedaży Getin Banku powiększa się o oddziały przejętego przez Getin Holding Wschodniego Banku

Cukrownictwa. Licencja bankowa oraz kapitały spółki zostają wykorzystane do stworzenia marki Noble Bank.

2007 – Noble Bank debiutuje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

2008 – Getin Bank rozpoczyna rozwijanie sieci partnerskiej. Wkrótce franczyza stanie się jednym z filarów handlowych firmy.

2009 – sieć placówek własnych Getin Banku zostaje powiększona do 220.

2010 – powstaje Getin Noble Bank SA w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku. Zostaje uruchomiona nowoczesna

bankowość internetowa – GetinOnline.

2011 – Getin Noble Bank generuje rekordowy zysk netto w wysokości prawie 950 mln PLN.

2012 – Getin Noble Bank SA zostaje wydzielony ze struktury Getin Holding, dokonuje się fuzja z Get Bank SA.

2013 – wzmacniamy pozycję w segmentach MSP oraz podmiotów samorządowych i instytucji publicznych; rozwijamy GETIN

UP.
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NAJCENNIEJSZE NAGRODY KORPORACYJNE

2010-2012

�Najcenniejsze polskie marki – 3. miejsce IX edycji rankingu Rzeczpospolitej, w kategorii marek
ocenianych według wartości. Wartość brandu Getin Bank została wyceniona na 760,1 mln zł. To 
wynik lepszy o 13% w stosunku do ubiegłorocznego.

�Perła Polskiej Gospodarki – X edycja rankingu organizowanego przez magazyn ekonomiczny 
POLISH MARKET we współpracy z Instytutem Nauk Ekonomicznych PAN.

�Symbol 2012 w kategorii Polskie Banki, przyznawany przez Monitor Rynkowy przy Dzienniku 
Gazecie Prawnej silnym polskim graczom na rynku zdominowanym przez podmioty zagraniczne.

� Największa dynamika rozwoju oraz najwyższa efektywność biznesowa w kategorii Duże Banki 
w dwóch ostatnich edycjach konkursu „Najlepsze Banki” Gazety Bankowej. 
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NAJCENNIEJSZE NAGRODY KORPORACYJNE

2010-2012

4 nagrody główne w XVI edycji prestiżowego rankingu 50 największych banków w Polsce 2011, 
organizowanego przez Miesięcznik Finansowy Bank. Triumfowaliśmy w kategoriach: banki 
uniwersalne, banki hipoteczne, banki samochodowe i banki internetowe.

Awans aż o 300 pozycji w najnowszym rankingu 1000 Największych Banków Świata, 
publikowanym przez magazyn The Banker należący do brytyjskiego The Financial Times.

1. miejsce wśród 100 Spółek Giełdowych Najszybciej Budujących Wartość – od redakcji 
Newsweek Polska i firmy konsultingowej A.T. Kearney w 2011 r. 

7. miejsce w rankingu Giełdowa Spółka Roku – od redakcji Pulsu Biznesu i Instytutu Badawczego 
Pentor w 2011 r. 



SILNA POZYCJA I AMBITNE CELE
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Wiodący gracz na rynku… …z ambitnymi celami

Pozycja 
rynkowa

#1 Private Banking środków w zarządzaniu

#1 Kredyty samochodowe
wartości portfela

40%
udział rynkowy

#1 Doradztwo finansowe
sprzedanych kredytów w 2012

sprzedanych depozytów i inwestycji w 2012

#1 Leasing najwyższa dynamika sprzedaży 
na rynku w 2011 (Getin Leasing)

Bankowo ść relacyjna (Getin Up)

Produkty oszcz ędnościowo-
inwestycyjne 

Bankowo ść dla Podmiotów Sektora 
Publicznego – JST, Spółki 

Komunalne, Szpitale, Uczelnie, 
Podmioty Sektora Finansów 

Publicznych

(30.09.2012)
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WSPÓŁPRACA Z PODMIOTAMI SEKTORA

PUBLICZNEGO

�Rozwój współpracy z podmiotami Sektora Publicznego – Kluczowy nowy  projekt w Banku; 
zespół specjalistów z doświadczeniem m.in. z Banku Gospodarstwa Krajowego, implementacja 
sprawdzonych rozwiązań i produktów, elastyczne procedury i decyzyjność; 

�Spółki Komunalne – Ze szczególnym uwzględnieniem spółek użyteczności publicznej – woda, 
ciepło, transport ect. Często o charakterze lokalnego monopolu;

�Jednostki Samorządu Terytorialnego – w tym takie rozwiązania jak kredyty konsolidacyjne, 
finansowanie nietypowych rozwiązań inwestycyjnych, udział w postępowaniach przetargowych

� Szpitale – bezpieczna współpraca na bardzo trudnym rynku dzięki doświadczeniu w 
bezpiecznym ustawieniu transakcji; współpraca ze szpitalami zarówno w systemie wsparcia 
organu założycielskiego jaki i bez; finansowanie szpitali przekształconych lub przygotowywanych 
do przekształcenia w spółkę prawa handlowego;



10

PROJEKTY POPRAWY EFEKTYWNOŚCI

ENERGETYCZNEJ

GŁÓWNE CELE PROJEKTÓW (przykłady):

� ograniczenie strat sieciowych podczas przesyłu ciepła

� obniżenie strat nośnika ciepła

� obniżenie awaryjności sieci ciepłowniczych (poprawa efektywności 

energetycznej poprzez ograniczenie przerw w dostawach ciepła do odbiorów)

� poprawienie bezpieczeństwa dostaw ciepła do odbiorców

� ograniczenie kosztów eksploatacyjnych

� zmniejszenie zużycia energii pierwotnej
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ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTÓW

POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

FINANSOWANIE KRAJOWE

� pożyczki NFOŚiGW

� finansowanie komercyjne

FINANSOWANIE UNIJNE

� POIŚ – działania 9.1, 9.2

� Regionalne Programy Operacyjne

� Instrumenty zwrotne

PREFEROWANE 
FORMY WSPARCIA

DOTACJA

PREFERENCYJNE 
POŻYCZKI 

WKLAD KAPITAŁOWY
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NOWA PERSPEKTYWA FUNDUSZY 

UNIJNYCH 2014 - 2020

GŁÓWNE ASPEKTY:

� znaczący wzrost istotności zwrotnych form wspierania projektów

�finansowanie dotacyjne ograniczane do sektorów i branż, w których trudno 

wykazać opłacalność inwestycji na rynkowych zasadach

� zmniejszenie środków wspierających rozwój infrastruktury kosztem projektów 

wspierających innowacyjność i konkurencyjność gospodarki

� Program Rządowy  - Inwestycje Polskie (zakładane m.in. wpieranie projektów 

w energetykę oraz infrastrukturę użytku publicznego)
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MOŻLIWA WSPÓŁPRACA GETIN NOBLE 

BANK  S.A. Z SEKTOREM CIEPŁOWNICZYM

�Kredyty pomostowe

�Kredyty na sfinansowanie wkładu własnego w realizowane inwestycje

� Gwarancje bankowe – m.in. zwrotu zaliczki, spłaty udzielonego finansowania, 

prawidłowego wykorzystania otrzymanej dotacji ect.

� Finansowanie komercyjne w ramach ogłaszanych postępowań przetargowych

� Współpraca w ramach postępowań z wolnej ręki, zamówień sektorowych

�Kredyty z linii Międzynarodowych Instytucji Finansowych

� Doradztwo w zakresie montażu finansowego przy realizowanych inwestycjach

CO MOŻEMY ZAOFEROWAĆ
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ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Paweł Rogosz
Dyrektor Regionalny ds. Sektora 

Publicznego tel. 785 500 956, e-mail: P.Rogosz@GetinBank.pl

Wojciech Rafał
Dyrektor ds. Finansowania Sektora 

Publicznego tel. 785 801 420, e-mail: W.Rafal@GetinBank.pl

Paweł Paszczyk
Ekspert – Energetyka, 

Ciepłownictwo tel. 667 450 176, e-mail: P.Paszczyk@GetinBank.pl


