
82  miesięcznik finansowy BANK | marzec | 2016

PKO Bank Polski co-
raz bardziej zagra-
niczny – tym hasłem 
swego czasu podsumo-

wano ekspansję największego pol-
skiego banku na rynki zagranicz-
ne. Na ile rzeczywiście stał się 
„zagraniczny” i w jakich obsza-
rach przejawia się ta ekspansja?
– PKO Bank Polski jest liderem 
rynkowym w kluczowych obsza-
rach bankowości w Polsce, ma 
również ambicje, aby stać się czo-
łowym graczem w rozliczeniach 
zagranicznych i szerzej – w dzia-
łalności zagranicznej, również 
tzw. bankowości korespondenc-
kiej. Przez ostatnie półtora roku, 
również w wyniku przejęcia Nor-
dea Banku Polska, znaczenie tej 
sfery działalności naszego ban-
ku znacząco wzrosło. Niewąt-
pliwie naszą ambicją jest, aby 
w niedługim czasie stać się nu-
merem jeden w tym zakresie. 
Niedawno otworzyliśmy pierwszy 
oddział korporacyjny poza gra-
nicami Polski – we Frankfurcie, 
dalszy rozwój naszej sieci zagra-
nicznej będzie też przedmiotem 
analiz ze strony zarządu banku. 
Już dziś można powiedzieć, że je-
śli chodzi o wielkość rozliczeń za-
granicznych, to jesteśmy w ścisłej 
czołówce krajowej. Warto nad-
mienić, że obecnie prawie 200 
banków z zagranicy zaufało nam 
i prowadzi u nas swoje rachun-
ki – a więc rozlicza w Polsce całą 
swą działalność zagraniczną. 

walut, z kategorii „bardziej eg-
zotycznych”, choć ważnych dla 
polskich przedsiębiorców. 

Wspomniał pan o przejęciu Nordea 
Banku Polska. Jakie atuty tego ban-
ku wykorzystał PKO BP w aktyw-
ności na rynkach zagranicznych?
– Nordea Bank Polska przed fuzją 
był jednym z bardziej aktywnych 
graczy w działalności korespon-
denckiej i rozliczeniach zagranicz-
nych w Polsce. Dzięki jego prze-
jęciu PKO Bank Polski poszerzył 
swoje kompetencje w tym zakre-
sie, przede wszystkim w dziedzi-
nie bankowości korespondenckiej, 

Również jeśli chodzi o naszą dzia-
łalność za granicą jesteśmy nie-
zwykle aktywni – rozwijamy sieć 
zarówno banków-koresponden-
tów, jak również placówek współ-
pracujących z nami w różnych 
dziedzinach rozliczeń zagranicz-
nych. Bank rozlicza bezpośred-
nio 20 walut, w tym niektóre dość 
egzotyczne, jak dolar hongkoń-
ski czy lira turecka. Rozliczamy 
też oczywiście handel zagranicz-
ny w juanie chińskim, a w tym 
roku wprowadziliśmy nową wa-
lutę – kunę chorwacką. Na rok 
2016 mamy w planach wprowa-
dzenie kolejnych dwóch–trzech 

Tworzymy partnerskie relacje
z bankami na całym świecie

Z Radosławem Ptaszkiem, dyrektorem Departamentu 
Bankowości Zagranicznej i Instytucjonalnej PKO Banku 

Polskiego, rozmawiał Karol Jerzy Mórawski.
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czyli posiadania całej infrastruktu-
ry rozliczeniowej za granicą, któ-
ra jest potrzebna naszym klien-
tom, zarówno korporacyjnym, jak 
i indywidualnym – wszystko to 
dla zapewnienia obsługi ich płat-
ności i innych operacji za grani-
cą. Do naszej oferty udało się rów-
nież zaimplementować unikalne 
produkty rozliczeniowe z obsza-
ru działalności zagranicznej. Po-
ważnie wzmocniony został też 
pion trade finance, który bezpo-
średnio zajmuje się m.in. akre-
dytywami czy gwarancjami.

Skoro mówimy o współdziałaniu 
z innymi bankami na rynkach euro-
pejskich, to jak to może być wykorzy-
stane przez klienta indywidualnego?
– Jeżeli klient indywidualny planu-
je jakiś dłuższy pobyt za granicą, 
czy też np. wysłanie dzieci na stu-
dia zagraniczne, to jesteśmy w sta-
nie wskazać mu w danym kraju 
bank lub kilka banków, z którymi 
współpracujemy i które są przez 
nas preferowane. Możemy dora-
dzić, aby właśnie tam otworzył 
swój bieżący rachunek. Ten z pozo-
ru tylko mało istotny wybór doko-
nany przez klienta, w rzeczywisto-
ści ma dla niego spore znaczenie. 
Mając bowiem bieżącą współpra-
cę i relacje korespondenckie z da-
nym bankiem, jesteśmy w stanie 
rozliczyć przekaz zagraniczny szyb-
ciej i taniej, bez pośrednictwa ban-
ków trzecich, co jest korzystne dla 
klienta. Wyrazem sprawności na-
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w lokalnej walucie, której w tamtym 
czasie bank nie oferował. Wprowa-
dzenie nowej waluty z reguły ozna-
cza skomplikowany, wielomiesięcz-
ny proces – zarówno od strony IT, 
jak również negocjacji z partne-
rami zagranicznymi. Wspólnym 
wysiłkiem całego banku udało się 
jednak wprowadzić nową walutę 
w ciągu zaledwie tygodnia, co po-
zwoliło rozliczyć naszego klienta 
i doprowadzić transakcję do szczę-
śliwego zakończenia. Pokazuje to, 
że jeśli mamy do czynienia z na-
prawdę istotną i uzasadnioną biz-
nesowo potrzebą klienta, wówczas 
bank może dokonać nadzwyczaj-
nego wysiłku, żeby ją zaspokoić.

Czy budowa transgranicznych 
relacji pomiędzy bankami daje 
szansę na przewagę konkuren-
cyjną PKO Banku Polskiego 
– zarówno na rynku rodzimym, 
jak również zagranicznym?
– Zdecydowanie tak. Naszym atu-
tem jest fakt, iż jako bank lokalny 
często jesteśmy bankiem pierw-
szego wyboru dla naszych part-
nerów z zagranicy. Ponieważ nie 
konkurujemy z grupami ban-
kowymi na zagranicznych ryn-
kach, PKO Bank Polski staje się 
dla nich wyborem niejako natural-
nym. Jako lider polskiego rynku 
mamy też najwyższy rating i naj-
większe udziały rynkowe w klu-
czowych segmentach rynku, co 
pomaga nam przy budowaniu re-
lacji z podmiotami z zagranicy. ▪

Otworzyliśmy pierwszy oddział korporacyjny 
poza granicami Polski – we Frankfurcie, dalszy 
rozwój naszej sieci zagra nicznej będzie też 
przedmiotem analiz ze strony zarządu banku. 
Już dziś można powiedzieć, że jeśli chodzi 
o wielkość rozliczeń zagranicznych, to jesteśmy 
w ścisłej czołówce krajowej. 
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lut potrzebują nasi klienci i staramy 
się stale dopasowywać ofertę tak, 
aby spełniała ich potrzeby. Obser-
wujemy też kierunki rozwoju pol-
skich firm. Widzimy, że już cał-
kiem nieźle radzą sobie w krajach 
Unii Europejskiej, gdzie mamy od-
powiednio dużo partnerów. Poja-
wiają się jednak nowe kierunki eks-
pansji krajowego biznesu i dlatego 
chcemy mocno rozwijać nasze re-
lacje z kolejnymi bankami – głów-
nie z regionu Zatoki Perskiej, jak 
również Azji Południowo-Wschod-
niej i Dalekiego Wschodu. Te re-
lacje obecnie istnieją, jednak uwa-
żamy, że powinniśmy mieć tam 
jeszcze więcej partnerów, ponie-
waż właśnie tam polskie przedsię-
biorstwa potrzebują większej po-
mocy z naszej strony. Myślimy 
też poważnie o Afryce Środkowej, 
gdzie wzrasta aktywność związa-
na z handlem surowcami, co może 
oznaczać większe zapotrzebowa-
nie na rozliczenia polskich firm. 
Oczywiście, oprócz ściśle zapla-
nowanych kierunków rozwoju, 
może pojawić się też coś zupeł-
nie nieoczekiwanego, wymagają-
cego sprawnej odpowiedzi banku. 
Takim właśnie przypadkiem szyb-
kiej reakcji na potrzeby klienta, któ-
rym możemy się pochwalić, jest 
wprowadzenie rozliczeń w kunie 
chorwackiej. Jeden z naszych istot-
nych klientów, spółka z branży lo-
gistycznej, nabył w tym roku udzia-
ły w porcie morskim w Chorwacji. 
Kontrakt przewidywał rozliczenie 

szego banku, jeśli chodzi o rozli-
czenia zagraniczne, jest wygrany, 
po raz kolejny, przetarg na roz-
liczenia rent i emerytur wysyła-
nych przez ZUS do beneficjentów 
za granicę – zarówno Polaków, jak 
i obcokrajowców, którzy nabyli pra-
wa rentowe czy emerytalne w Pol-
sce. Rozliczamy tego rodzaju płat-
ności praktycznie na całym świecie 
i we wszystkich walutach, rów-
nież tych niezwykle egzotycznych.

A jak wygląda to od strony przed-
siębiorców – zarówno tych już 
obecnych na rynkach zagranicz-
nych, jak i dopiero planujących roz-
szerzenie działalności na nie?
– Jeśli chodzi o klientów korpo-
racyjnych, w tym także podmio-
ty z sektora MŚP, które faktycznie 
są za granicą coraz bardziej aktyw-
ne, to oczywiście mają oni do dys-
pozycji tzw. serwis corporate refer-
rals, ułatwiający im rozpoczęcie 
działalności. Serwis działa na bazie 
porozumień, które bank zawiera 
w dziedzinie obsługi naszych klien-
tów korporacyjnych za granicą na 
tych rynkach, na których nie jeste-
śmy obecni fizycznie. Dzięki takim 
porozumieniom nasi klienci mogą 
uzyskać dostęp do usług banków 
zagranicznych na preferencyjnych 
warunkach. Klienci korzystają-
cy z naszego polecenia są też bar-
dziej wiarygodni, a przez to lepiej 
traktowani i mogą liczyć na więk-
sze wsparcie naszych banków-kore-
spondentów za granicą. To rozwią-

zanie działa także i w drugą stronę. 
PKO Bank Polski posiada wyspe-
cjalizowany departament zagra-
nicznej bankowości korporacyjnej, 
który obsługuje firmy zagranicz-
ne, polecane przez banki z ich kra-
jów macierzystych, rozpoczynające 
działalność gospodarczą w Polsce.
Dodatkowo klienci posiadający 
w PKO Banku Polskim dobrą hi-
storię finansową mogą też liczyć 
na wsparcie w postaci udzielanych 
gwarancji, akredytyw czy innych 
instrumentów. Jeśli np. firma po-
trzebuje za granicą kredytu, ale ze 
względu na brak historii kredy-
towej na nowym rynku napotyka 
problemy w pozyskaniu finanso-
wania, to może liczyć na pomoc 
PKO Banku Polskiego. Znając hi-
storię kredytową takiego przedsię-
biorcy oraz przebieg współpracy 
z nim, mamy możliwość wystawie-
nia np. gwarancji. Choć ostateczna 
decyzja kredytowa należy do banku 
zagranicznego, to gwarancja PKO 
Banku Polskiego może w takiej sy-
tuacji pomóc. Ponieważ jesteśmy 
czołowym bankiem w Polsce i po-
siadamy najwyższy rating, to nasze 
ryzyko – a więc i gwarancje wysta-
wiane przez bank – jest powszech-
nie akceptowane na całym świecie. 

W którym kierunku PKO Bank 
Polski zamierza poszerzać działal-
ność na rynkach zagranicznych?
– W przyszłym roku chcemy wpro-
wadzić kilka nowych walut. Nie-
ustannie obserwujemy, jakich wa-
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