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Spowolnienie mo na przekuwa  w sukces 
 
W opublikowanych w nie przez DiS analizach rynku informatyki bankowej w Polsce, 
wbrew minorowym prognozom, w latach 2010-2011 zwi kszy  swoj  warto . Rok 2011 
mo na podsumowywa  na razie tylko wst pnie, ale s dz c po niektórych dost pnych ju  
wynikach, drastycznych spadków nie by o. Rozpocz te trzylecie 2012-2014 mimo 
kryzysu te  zapowiada si  raczej wzrostowo.  
 
Lata 2010-2011 oznacza y w sektorze banków komercyjnych ostro ne, kilkuprocentowe przyrosty 
nak adów na IT, niewielki wzrost zatrudnienia, rozwój i przetasowania infrastruktury bankomatowej, 
rewizj  polityki outsourcingu procesów biznesowych, a jednocze nie do  stabilne zatrudnienie 
informatyków.  
 
Ten do  optymistyczny efekt osi gni to w trakcie przej  kapita owych dokonywanej w ród o miu 
spo ród 37 najwi kszych banków, które zbada o biuro analityczne DiS. Pozytywne rezultaty 
osi gni to dzi ki umiej tnej restrukturyzacji finansowych grup kapita owych, a nie zawsze przez 
rzeczywisty wzrost nat enia zada  czy popytu na us ugi IT. Jednak w porównaniu do roku 2009, 
w latach 2010-2011 wiele obszarów zarz dzania w dzia aj cych w Polsce bankach wygl da o 
naprawd  znacznie lepiej. 
 
Bankomaty 
 
Jednym z pozytywnych aspektów rozwoju jawi si  stale rosn ca liczba bankomatów. Pod koniec 
2010 r. eksploatowano ich w Polsce ponad 16 tysi cy (nie licz c wrzutomatów i wp atomatów), a rok 
pó niej prawie tysi c wi cej. Zmienia si  przy tym model eksploatacji tych urz dze . W szybkim 
tempie ro nie outsourcing. Czo owy niebankowy operator bankomatów, firma Euronet, w 2010 r. 
dysponowa a po raz pierwszy wi ksz  liczb  w asnych bankomatów ni  dotychczasowy lider w ród 
operatorów: PKO BP.  
 
Rola Euronetu jako lidera operatorów pod koniec 2011 r. umocni a si , poprzez przej cie bankomatów 
od kilku mniejszych banków a tak e urz dze  eksploatowanych do tej pory przez innych operatorów 
niebankowych. Du ym konkurentem dla operatorów bankomatów, zw aszcza pod wzgl dem liczby 
urz dze , sta a si  sie  bankomatów nale cych do banków spó dzielczych i ich zrzesze  oraz kas 
SKOK. Sie  ta powsta a niezauwa alnie w ci gu zaledwie 10 lat i w ostatnich latach rozwija si  
szczególnie dynamicznie. 
 
PKO BP – pora ki na w asne yczenie 
 
Oddanie palmy pierwsze stwa w grupie operatorów bankomatów w Polsce to nie jedyna pora ka tego 
banku w 2010 r. konkluduj  analitycy DiS. Bank PKO BP dysponuj c du ymi zasobami kapita owymi 
i wspania ymi systemami informatycznymi – paradoksalnie - wydawa  si  prze ywa  w roku 2010 
kryzys zarz dzania, czego drugim objawem by o przegranie batalii o zakup banku BZ WBK, który 
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ostatecznie zosta  odkupiony od dotychczasowego irlandzkiego w ciciela przez hiszpa ski 
Santander w 2010.  
 
Trzeci  niedocenion  szans  dla PKO BP by a ekspansja na nowe rynki mi dzynarodowe. Aktywno  
banku objawia a si  dot d g ównie na rynku Ukrainy, jednak wyniki PKO BP latach 2009-2010 
znacznie si  tam pogorszy y, zarówno z powodu panuj cego tam e kryzysu gospodarczego, jak i 
chronicznie niestabilnego prawa.  
 
Pozbawiona wi kszych sukcesów obecno  na wschodzie Europy, brak widocznej aktywno ci 
PKO BP na rynkach zachodnich wydaj  si  niezrozumia e w chwili, gdy Polska od ponad 7 lat jest 
cz onkiem UE, za  bank dysponuje m.in. wdro onym bardzo nowoczesnym, i to w skali wiatowej, 
systemem informatycznym. Dzieje si  to w czasie, gdy mo liwo ci organizowania regionalnych 
centrów us ug wspólnych w Polsce s  nadal niewyczerpane, wiele banków zachodnich mo na obecnie 
tanio kupi , a nast pnie skutecznie zrestrukturyzowa , korzystnie importuj c wiele (nawet 
kilkadziesi t tysi cy) bardzo dobrych miejsc pracy z ich krajów macierzystych w nie do Polski.  
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owo o biurze DiS: firma dzia a od 1995 r. jako niezale na agencja badawcza. Specjalizuje si  w opracowaniach po wi conych zastosowaniom informatyki 
w ró nych dziedzinach gospodarki. W dorobku firmy znajduje si  ponad sto edycji ró nych raportów i analiz przygotowywanych zarówno dla bran owych grup 
odbiorców jak i na zlecenia indywidualne, W ród raportów bran owych wyst puj  takie serie jak: Informatyczne Systemy Bankowe, Krajowe i zagraniczne 
systemy ERP, Rynek Oprogramowania i Us ug, analizy kwartalnych wyników finansowych polskiego rynku IT, a ponadto rozliczne raporty, np. dotycz ce 
outsourcingu BPO/SSC w regionie CEE, systemów SFA/FFA, narz dzi CMMS/EAM, informatyzacji w sektorze publicznym, telekomunikacji, energetyce, 
ubezpieczeniach oraz handlu.  


