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Ogólne informacje

Grupa mBanku w pigułce
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2018 2019 2020 2021 2022
Aktywa ogółem 145 781 158 353 178 861 198 373 209 892
Kredyty netto 94 766 104 980 108 271 117 677 120 183
Depozyty 98 552 113 184 133 672 157 072 174 131
Kapitały 15 171 16 153 16 675 13 718 12 715
Dochody ogółem 5 080 5 524 5 867 6 111 7 842
Zysk netto 1 303 1 010 104 -1 179 -703
Marża odsetkowa netto 2,6% 2,7% 2,3% 2,2% 3,7%
Koszty/Dochody 42,6% 42,2% 41,1% 40,2% 42,3%
Koszty ryzyka 0,75% 0,76% 1,20% 0,76% 0,68%
ROE netto 8,9% 6,4% 0,6% -7,2% -5,3%
Współczynnik Tier I 17,5% 16,5% 17,0% 14,2% 13,8%
Współczynnik TCR 20,7% 19,5% 19,9% 16,6% 16,4%
Wskaźnik NPL 4,8% 4,5% 4,8% 3,9% 4,0%
Wskaźnik pokrycia 62,5% 60,7% 58,3% 53,1% 52,3%

BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA I  
INWESTYCYJNA

33,0 tys. klientów

BANKOWOŚĆ DETALICZNA

5 642 tys. klientów

Polska Czechy i
Słowacja

Szeroka gama nowoczesnych usług 
finansowych dla klientów rynku 
masowego, zamożnych
i private banking
oraz przedsiębiorców

Kompleksowa oferta:

▪ Bankowość dla firm
▪ Platforma transakcyjna
▪ Bankowość inwestycyjna
▪ Usługi maklerskie
▪ Leasing
▪ Faktoring

✓ Utworzony w 1986 r., mBank jest 5. bankiem uniwersalnym w 
Polsce pod względem aktywów i zajmuję tę samą pozycję pod 
względem kredytów netto i depozytów (na 31.12.2022).

✓ mBank oferuje usługi bankowości detalicznej i dla segmentu 
MŚP, bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, oraz inne 
usługi finansowe takie jak leasing, faktoring, finansowanie 
nieruchomości komercyjnych, działalność maklerska, wealth
management, dystrybucja ubezpieczeń, corporate finance i 
doradztwo w zakresie rynków kapitałowych. 

✓ Obsługuje 4,6 miliona klientów detalicznych i 33 tys. klientów 
korporacyjnych w Polsce oraz ponad 1,0 milion klientów 
detalicznych w Czechach i na Słowacji.

✓ Posiada zyskowny i skuteczny model biznesowy –
znormalizowany wskaźnik C/I na poziomie 34,3% w 2022 roku. 
Dobrze skapitalizowany bank o silnym profilu finansowania, 
zrównoważonej proporcji działalności pomiędzy segmentem 
detalicznym i korporacyjnym.

✓ Ratingi ‘BBB’ od S&P i ‘BBB-’ od Fitch.
✓ Notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 

od 1992 r. z kapitalizacją ok. 3,0 mld EUR; spółka indeksu WIG-20.
✓ Strategiczny akcjonariusz, niemiecki Commerzbank, posiada 

69,2% udziału w mBanku.
✓ Zgodnie ze swoją agendą ESG, Grupa mBanku zamierza 

pozostać liderem zrównoważonej bankowości w Polsce. Grupa 
mBanku zdefiniowała swój zakres odpowiedzialności za klimat, 
społeczeństwo, kondycję finansową klientów i zgodność z 
deklarowanymi wartościami ESG. 

Kluczowe dane finansowe (mln zł)

✓

✓

Główne linie biznesowe

Wprowadzenie do Grupy mBanku

✓

✓

✓

✓

✓

✓



51,4%

44,1% 4,5%

Od banku wyspecjalizowanego do dużego banku uniwersalnego
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Bankowość 
Korporacyjna
i Inwestycyjna

Obszar 
Skarbu

i Pozostałe

Bankowość 
Detaliczna

sektor nie-finansowy

Dochody ogółem: 7 842,1 mln zł w 2022 roku

Udziały rynkowe Grupy mBanku wg stanu na 31.12.2022Zarys historii

Struktura dochodów Grupy mBanku w 2022 roku

Wprowadzenie do Grupy mBanku

7,7%

leasing factoringdepozytyaktywa
sektorowe

kredyty

9,2%
8,2%

6,8%
7,8%

Utworzenie Banku Rozwoju Eksportu (BRE) jako spółki akcyjnej

Debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych

Wprowadzenie usługi Private banking

Rozpoczęcie działalności w segmencie detalicznym: utworzenie w 100 
dni mBanku, pierwszego internetowego banku w Polsce

Uruchomienie drugiego ramienia detalicznego, MultiBanku, 
nakierowanego na obsługę wymagających i zamożniejszych klientów

Zagraniczna ekspansja bankowości detalicznej, pierwsze oddziały 
w Czechach i na Słowacji

Uruchomienie platformy transakcyjnej nowego mBanku; rebranding 
Grupy pod marką mBank

Podpisanie umowy o strategicznym partnerstwie 
z Commerzbankiem AG

Utworzenie mAccelerator’a – funduszu inwestującego w start-up’y
FinTech

Strategiczne partnerstwo z WOŚP, oferta dla e-commerce poprzez 
spółkę mElements

2013

2007

2001

2000

1995

1992

1994

1986

Przyjęcie nowej strategii Grupy mBanku na lata 2021-2025
zatytułowanej „Od ikony mobilności do ikony możliwości”2021

2018

2017

Rozwój zrównoważonego biznesu oraz znaczne poszerzenie oferty 
produktów i usług ESG; 
Dwie, przełomowe na polskim rynku transakcje sekurytyzacji portfela 
mBanku

2022



Największa rozwinięta organicznie polska bankowość detaliczna
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CAGR

Liczba klientów detalicznych (tys.)

Spadek w 2021 
spowodowany 
zamykaniem 
nieaktywnych 
rachunków z 
zaległościami

bez Kompakt Finanse

Liczba punktów obsługi detalicznej Udziały rynkowe – Gospodarstwa domowe

Dane biznesowe segmentu Bankowości Detalicznej

Kredyty (mld zł) Depozyty (mld zł)

Wprowadzenie do Grupy mBanku

CAGRCAGR

3 906

2016

869
1 003

905
1027924

4 076

2017

44874 426

5514

2018

4 590

959

4 643

2019

4 657

2020 2021

5 350
1 053

2022

4 775 4 981
5 601 5 660 5 642

+3%

60,0
65,7

72,9 71,1

20202019 2021 2022

+6%

77,7
98,0

112,4
122,9

2019 2020 2021 09/22

+17%

95 89 91 85 84

143 166 161 149 149

44 45 46

15

33

34

42

12

41

37

2018

34
14

40

20212019

358
41

31
14

2020

40

2022

33

40

15

390 383 367 365

-25 mBank CZSK

mFinanse

mKioski

Centra doradcze

Lekkie placówki

mBank
(standardowy format)

mBank CZSK

mBank PL

DepositsLoansKredyty Depozyty

7,6%

12/20

7,9%

8,3%

8,3%

7,4%

7,8%

8,4%
8,2%

8,0%

7,5%

03/21 06/21

7,8%

8,3%

09/21

8,3%

06/2212/21

8,1%

03/22

8,2% 8,3%

8,7%

09/22

8,8%

12/22

kredyty hipoteczne 8,8%
kredyty niehipoteczne 7,2%

9,1% depozyty bieżące

8,1% depozyty terminowe
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Dobrze zaprojektowane funkcjonalności dla wygodynajłatwiejszy sposób 
zarządzania finansami

ostatnie 
transakcje

przydatne skróty

tempo
wydatków

✓

✓

✓

✓

✓

całkowicie zdalne otwarcie konta na e-dowód lub selfie
i akceptacja umowy z użyciem wiadomości SMS

logowanie i potwierdzanie
transakcji kodem PIN,

odciskiem palca lub Face ID

bezstykowe płatności Google Pay i Apple Pay, 
ekspresowe przelewy na numer telefonu i BLIK

początkowy zakres funkcjonalności menedżera 
finansów (PFM) i usług dodatkowych (tzw. VAS)

przypomnienia od asystenta płatności
i skanowanie danych do przelewu wprost z faktur

korzyści (mOkazje) dla klientów i wygodne zakupy 
dzięki opcjom finansowania jednym kliknięciem 

(szybki kredyt gotówkowy do określonego limitu)✓

Aplikacja mobilna do Konta Junior
stworzona dla dzieci poniżej 13. lat i dostosowana do ich potrzeb

Wiodąca oferta bankowości mobilnej dla osób fizycznych

Przeciętnie 78% nowych klientów mBanku aktywuje
aplikację mobilną w pierwszym tygodniu

od otwarcia rachunku (w 2022 roku)

4,7 4,8 4,1

Wprowadzenie do Grupy mBanku



w tym:
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854

2017

1 181

148
185

1 484

303

2018

234

2 577

1 895

2019 20212020

372

2 588

419

2022

113

2016

2 920967
1 329

1 670
2 128

2 960
3 338

2 274

+379

+398

20222021

27%

2019

42%

2020

33%
55%

74% 81% 78% 80%

2 677 2 868 3 049 3 239

2019 2020 2021 2022

+562 aplikacja mobilna

81,9%

2019 2020 2021 2022

54,8%
67,5%

75,8%

+27,0 pp

mBank CZSK

mBank PL

721
1 065

1 404
1 685

20202019 2021 2022

+964

Uwaga: Aktywny użytkownik to klient, który w danym miesiącu wykonał co najmniej jedną z czynności: zalogował się do aplikacji mobilnej, bankowości internetowej lub ePUAP, zainicjował przelew lub transakcję kartą.

udział kanału cyfrowego
w sprzedaży kredytów 

niehipotecznych (liczba)

udział procesów detalicznych 
zainicjowanych przez klientów 

w kanałach cyfrowych
miesięczni aktywni użytkownicy

(MAU)
aktywni użytkownicy BLIK

(klienci indywidualni)

w tys.

Liczba aktywnych użytkowników usług mBanku w Polsce Rosnące znaczenie kanału cyfrowego w codziennej bankowości

#2
według liczby 
użytkowników 
aplikacji mobilnej 
wśród polskich 
banków

#1
według udziału 
użytkowników 
mobilnych w 
bazie aktywnych 
klientów ogółem

średni 
wzrost
na rok

mBank liderem w adopcji bankowości mobilnej przez klientów

w tys.

Liczba aktywnych użytkowników aplikacji mobilnej mBanku

Wprowadzenie do Grupy mBanku
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Ważna rola kanału cyfrowego w sprzedaży produktów mBanku

2%

43%

4%

69%

4%

27%

mBank Polska

51%

Średnia dla 
banków w Polsce

3% 4%
27%

64%

Średnia dla 
banków w CE

Contact center

Inne kanały

Cyfrowo

Pośrednik

Oddziały

52% Akwizycja klientów 
przez kanały zdalne

38% 22%

Wiodący bank transakcyjny z cyfrowym DNA

Wprowadzenie do Grupy mBanku

484,9 599,0 737,8 733,4
895,1

1 061,4

162,3

2020

489,2

2019

13,1
4,3

2017

794,1

2018

31,9 60,6

1 223,7

104,2

2021 2022

612,0
769,6

999,3
+150%

mln

Liczba płatności bezgotówkowych kartami mBanku i BLIKiem

BLIK

Karty

12,5%
udział mBanku w 
rynku według 
wartości transakcji 
bezgotówkowych 
kartami (9M 2022)

12,4%
udział mBanku w 
rynku według liczby 
transakcji 
bezgotówkowych 
kartami (9M 2022)

31 534 38 280 46 596 49 534
61 702

76 289

15 454

2 402

297

2017

5 347

2019

962

2018 2020

9 876
48 999

2021 2022

31 832
39 242

54 881

71 578

91 744
+188%

Wartość płatności bezgotówkowych kartami mBanku i BLIKiem

mln zł

BLIK

Karty

Uwaga: Akwizycja klientów rozumiana jest jako liczba otwartych rachunków bieżących.
Źródło: Dane wewnętrzne mBanku i porównanie na podstawie zewnętrznego badania benchmarkingowego, 2021.
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Źródło: Dane wewnętrzne mBanku.

Dochody netto na aktywnego klienta (zł) – klienci indywidualni mBanku w Polsce, 2020

Rozkład wieku 2025 vs 2020 – aktywni klienci indywidualni mBanku w Polsce 

13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88

Core banking products
Savings
Non-mortgage loans
PLN mortgage

wiek klientów

Najwyższa dochodowość = 46 

0
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13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88

T
ys

ią
ce

2020 2025

wiek klientów

ø wiek 2020 
37,3

ø wiek 2025 
37,0

76,1% klientów mBanku było poniżej 46 roku życia 
w 2020 r. wobec 72,7% w 2025 r.

tys.

▪ Obecny profil demograficzny 
klientów mBanku jest 
konsekwencją naszego 
cyfrowego modelu 
operacyjnego, propozycji 
wartości i pozycjonowania 
marki od początku 
działalności detalicznej.

▪ Struktura wiekowa bazy 
sprzyja wzrostowi 
wolumenów biznesowych,
a w efekcie przychodów.

▪ mBank doświadczy 
istotnego zwiększenia 
średniej dochodowości na 
klienta, gdyż obecny średni 
wiek klienta (37 lat) jest 
wyraźnie poniżej wieku,
w którym poziom 
dochodowości osiąga swoje 
maksimum (46 lat). Efekt 
demograficzny w naturalny 
sposób przyczyni się do 
multiplikacji wartości 
mBanku w kolejnych latach.

Korzystny profil demograficzny klientów detalicznych mBanku

Produkty transakcyjne

Produkty oszczędnościowe
Kredyty niehipoteczne

Hipoteki złotowe

Wprowadzenie do Grupy mBanku

50%

MAX



CAGR
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Dane biznesowe segmentu Bankowości Korporacyjnej i InwestycyjnejLiczba klientów korporacyjnych

Udziały rynkowe - PrzedsiębiorstwaSieć obsługi korporacyjnej na dzień 31.12.2022

K2

K3

K1
roczne obroty 
powyżej 1 mld zł
i niebankowe
instytucje finansowe

roczne obroty od 50 
mln zł do 1 mld zł

roczne obroty
poniżej 50 mln zł i 
pełna księgowość

Kredyty (mld zł) Depozyty (mld zł)

Ugruntowana pozycja i kompetencje w bankowości korporacyjnej

Podział klientów

Wprowadzenie do Grupy mBanku

CAGR
CAGR

12 750 12 867 13 993 15 946 17 863 19 303

6 067 7 088 7 520
8 211

8 862
9 740

10 329
2 358

22 048

2017 2020

2 123 2 093

2016

29 083

2 193

2018

2 319

2019

2 272

2021

2 218

20 478

2022

20 940

31 315

23 706
26 476

33 025+8%

Łódzkie

Zachodnio-
Pomorskie

Pomorskie
Warmińsko-
Mazurskie

Podlaskie

Mazowieckie

Lubelskie

Świętokrzyskie

Podkarpackie

Małopolskie

Śląskie
Opolskie

Dolnośląskie

Wielkopolskie

Kujawsko-
Pomorskie

Lubuskie

2 2
1 2

1 1

4 2

2 1

2 2

1

2 1 1 1

4 1
1

2 1

2

2

1

1

Oddziały mBanku, w tym:

13 centrów doradczych

Biur mBanku

29

14

47,8 46,0 47,8
52,2

20202019 2021 2022

+3%

34,7 35,3

44,0
50,0

2019 20222020 2021

+13%

Loans DepositsKredyty Depozyty

03/21 03/22

9,4%

8,5%

11,7%

8,1%
8,7%

12/20

11,3%

8,8%

06/21

8,7%

12,5%

09/21

8,2%

10,8%10,7%

12/21

8,3%

11,6%

8,3%

11,7%

06/22

8,1%

11,1%

09/22 12/22
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Najwyższej klasy oferta bankowości cyfrowej dla firm

w pełni cyfrowy proces zakładania rachunku,
bez konieczności osobistego kontaktu i wydruków

zaawansowany, pozwalający na wysoki stopień perso-
nalizacji system transakcyjny mBank CompanyNet

zdalny dostęp i stała kontrola finansów firmy dzięki 
ulepszonej aplikacji mBank CompanyMobile

Centrum Administratora do samodzielnego 
zarządzania uprawnieniami użytkowników

elektroniczne przesyłanie dokumentów,
podpisywanie umów

platforma mAuto.pl z ofertą nowych
i używanych samochodów, finanso-
wanych leasingiem lub na wynajem

finanse firmy zawsze 
w zasięgu ręki

CompanyMobile

CompanyNet

Najlepsze usługi bankowości cyfrowej dla korporacji

✓

✓

✓

✓

✓

✓

86% klientów korporacyjnych posiada przynajmniej 
jednego użytkownika aplikacji mobilnej mBanku

Wprowadzenie do Grupy mBanku
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Kompleksowa propozycja wartości dla sprzedających w sieciUnikalna bramka płatnicza mBanku

1. polski 
integrator 
płatności

w chmurze

opracowana dla zapewnienia kupującym i sprzedającym 
wspaniałych wrażeń z cyfrowych zakupów

Procesowanie płatności online 
(BLIK, pay-by-link, karta)

i podstawowa oferta mBanku 
dla sprzedawców segmentu

e-commerce (MŚP i korporacji)

▪ narzędzia do uruchomienia i prowa-
dzenia e-sklepu we współpracy ze 
Sky-Shop (w tym opcja darmowego 
testowania sklepu online przez 14 dni)

▪ bezpłatna infolinia ze wsparciem 
księgowym dla e-commerce

▪ specjalne webinary, artykuły i blog dla 
firm rozpoczynających sprzedaż i już 
działających w Internecie

▪ mOrganizer do obsługi faktur

3 edycje specjalnej kampanii i konkursu „Cyfrowe rewolucje” 
wspierające mikrofirmy i MŚP w rozwoju biznesu w e-commerce

profesjonalne 
usługi 

księgowe
dla biznesu

Umacniamy pozycję mBanku jako…

…wiodącego partnera dla e-commerce

▪ szybka i łatwa integracja ze sklepem 
internetowym sprzedawcy

▪ wysoka wydajność bramki, szczególnie 
przy szczytach wolumenów płatności 
(do 200 transakcji na sekundę)

▪ wygodne zarządzanie poprzez serwis 
transakcyjny mBanku lub panel 
dostosowany do urządzeń mobilnych

▪ rozszerzane o nowe usługi, np. Mass 
Collect dla klientów korporacyjnych

Spośród prawie 500 firm uczestniczących
w 3. edycji Cyfrowych Rewolucji mBanku, 

konkurs wygrali Mroomy i Planteon.

Wolumen przeprocesowanych
płatności stale rośnie:

926 mln zł w 2022 r., +143% r/r

Kompletne rozwiązania dla segmentu e-commerce

Wprowadzenie do Grupy mBanku
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ESG jest silnie osadzone w strategii Grupy mBanku
Aspekty ESG odgrywają kluczową rolę w sposobie zarządzania naszą firmą

Jako pierwszy polski bank, 
samodzielnie podpisa-

liśmy „Zasady odpowie-
dzialnej bankowości".

1 zapoznaj się z notą prawną na stronie www

Odpowiedzialność za klimat Odpowiedzialność za kondycję 
finansową naszych klientów

Nasz cel to zmniejszyć własny wpływ Grupy mBanku 
na środowisko i być wiodącym bankiem wspierającym 
transformację energetyczną naszych klientów poprzez:

▪ używanie czystej energii, stworzenie systemu agregacji 
danych dla emisji bezpośrednich, wymianę floty banku 
na pojazdy o niskiej emisyjności, eliminację papieru

▪ zapewnienie 10 mld zł finansowania dla segmentu OZE, 
udzielenie 25 mld zł eko kredytów mieszkaniowych, 
promowanie oferty inwestycji zgodnych z ESG

Do 2030 r. osiągniemy to w zakresie 1 i 2. Do 2050 r. 
staniemy się bankiem w pełni neutralnym klimatycznie. 

Przyczynimy się do poprawy dobrobytu społecznego. 
Będziemy firmą odpowiedzialną społecznie. Będziemy 

dbać o naszych pracowników i ich rodziny.

Nasz cel to dbać o dobrą sytuację finansową i przysz-
łość naszych klientów poprzez:

▪ rozwój funkcjonalności zarządzania finansami osobis-
tymi (PFM), aby dać klientom kontrolę nad budżetem
i wspierać w przygotowaniu do życiowych wydarzeń

▪ kampanie edukacyjne o cyberbezpieczeństwie

▪ odpowiedzialną sprzedaż, przejrzyste prezentowanie 
ryzyk związanych z danymi produktami finansowymi

Nasz cel to wprowadzić czynniki ESG do procesów 
biznesowych i pracowniczych poprzez:

▪ określenie 10% celów dla menadżerów dotyczących ESG

▪ zachowanie różnorodności płci w procesie rekrutacji

▪ wprowadzenie Taksonomii do procesów; współpracę z 
partnerami i dostawcami spełniającymi standardy ESG

Nasz cel to działać z finansową i niefinansową korzyś-
cią dla społeczeństwa poprzez:

▪ wsparcie rozwoju edukacji matematycznej w Polsce

▪ współpracę z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy 
(WOŚP) i bycie jej sponsorem

▪ stworzenie kolekcji obrazów młodych artystów

Odpowiedzialność związana z 
przestrzeganiem wartości ESG Odpowiedzialność za społeczeństwo

Postępujemy zgodnie z tym, co mówimy. Realizujemy 
cele i je komunikujemy. Budujemy kulturę korporacyjną 

opartą na wartościach ESG i wprowadzamy je w życie.

Wspieramy klientów w bezpiecznym bankowaniu oraz 
podejmowaniu świadomych decyzji finansowych.

Bloomberg GEI
Gender-Equality Index

WIG-ESG indeks
na GPW w Polsce

według stanu na 02.05.2022

ESG Risk Rating
od Sustainalytics

14,8 (low risk)

1MSCI ESG Rating

A
według stanu na listopad 2022

Wprowadzenie do Grupy mBanku

https://www.mbank.pl/o-nas/odpowiedzialnosc-spoleczna/


Utrata wartości i zmiana FV w 2020 r. 
zwierała 341 mln zł negatywnego wpływu 
związanego z pandemią Covid-19

CAGR

CAGR
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Efektywna platforma bankowa podstawą solidnych wyników
Koszty ogółem (mln zł) i wskaźnik kosztów do dochodów (C/I)Dochody ogółem (mln zł) i marża (NIM)

Zysk operacyjny (mln zł) i zwrot na kapitale (ROE)Odpisy netto na kredyty (mln zł) i koszty ryzyka (COR)

NIM

COR

C/I

ROE
netto

Wprowadzenie do Grupy mBanku

3 496 4 003 4 009 4 126 5 909

2 120

1 271 1 5082513251 258

2018 20202019

349 117
1 868

2021

1 334

-187

5 524

2022

5 080 5 867 6 111

9 177+6,4%

2,7%2,6% 2,3% 2,2% 3,7%

952 1 019 975 1 071 1 227

1 031 1 054 1 138 1 159 1 246

846
298

2018

180 256

2019 2020

227

2021 2022

2 164 2 329 2 411 2 457

3 319+4,3%

Koszty osobowe

Koszty rzeczowe i inne

Składki obowiązkowe

42,2%42,6% 41,1% 40,2% 42,3%

456 510 685
465 638

238 283

608

414 196

2018 2019

1 293

20222020 2021

694
794 879 835

Bankowość detaliczna

Bankowość korporacyjna i inwestycyjna

0,79%0,78% 1,20% 0,76% 0,68%

1 022

2 758 3 112
2 201

2 014 1 141

576

2 163

2021

38820

2018 2019 2020 2022

2 221 2 401

3 688

2 776

Zysk operacyjny raportowany Rezerwy na ryzyko prawne kredytów walutowych

6,4%8,9% 0,6% -7,2% -5,3%

CAGR
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wakacje 
kredytowe

w tym System 
Ochrony (IPS) i 
Fundusz 
Wsparcia 
Kredytobiorców 
(FWK)



CAGR

CAGR
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Zrównoważony wzrost wolumenów, silna pozycja kapitałowa
Depozyty (mld zł)Kredyty brutto (mld zł)

Jakość aktywów i wskaźnik kredyty/depozyty (L/D)

L/D

Wskaźniki kapitałowe Grupy mBanku i TREA (mld zł)

TREA

Wprowadzenie do Grupy mBanku

52,9 60,0 65,7 72,9 71,1

44,2 47,8 46,0 47,8 52,20,6

2018 2021

0,2
0,4

2020

0,1

2019

0,2

2022

111,9
97,8

108,2
120,9 123,4

+7,3% +2,1%

Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Sektor publiczny

65,9 77,7 98,0 112,4 122,9
31,9 34,7

35,3
50,0

2018

0,7
0,4

0,8

2019 2020 2021

0,6
1,3

2022

98,6

174,1

133,7
113,2

157,1

44,0

+16,8%
+10,9%

Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Sektor publiczny

2019

16,99%17,47%

2,95%
19,46%

3,22%

14,16%

2018

13,81%16,51%

2,87%

2020

2,42%

2021

19,86%

2,55%

2022

20,69%

16,58% 16,36%

Współczynnik kapitałowy Tier 1 Tier 2

2018

53,1%

2020

62,5% 60,7%

2019

58,3%

2021

52,3%

2022

4,8% 4,5% 4,8%
3,9% 4,0%

Wskaźnik NPL Wskaźnik pokrycia (koszyk 3 i POCI)

92,8%96,2% 81,0% 74,9% 69,0%84,176,2 88,5 95,7 88,0
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mln zł Główny biznes Non-core1 Grupa mBank

Wynik odsetkowy 5 834 75 5 909
Wynik prowizyjny, handlowy i pozostałe 1 992 -60 1 933
Dochody ogółem 7 826 16 7 842
Koszty ogółem -3 275 -45 -3 319
Odpisy netto i zmiana wartości kredytów2 -796 -39 -835
Koszty ryzyka prawnego kredytów walutow. 0 -3 112 -3 112
Wynik operacyjny 3 756 -3 180 576
Podatek od pozycji bilansowych Grupy -643 -41 -684
Zysk brutto 3 113 -3 221 -108
Zysk netto 2 519 -3 221 -703
Aktywa ogółem 201 720 8 172 209 892

Marża odsetkowa netto 3,87% 3,70%
Wskaźnik koszty/dochody 41,8% 42,3%
Koszty ryzyka 0,70% 0,68%
Zwrot na kapitale (ROE) 22,1% -5,3%
Zwrot na aktywach (ROA) 1,29% -0,34%

1  Odpowiada segmentowi „Walutowych Kredytów Hipotecznych” w sprawozdaniu finansowym
2 Suma pozycji ‘Utrata wartości z tytułu aktywów fin. niewycenianych w wartości godziwej przez wynik’ i ‘Zyski lub straty z tytułu aktywów fin. nieprzeznaczonych do obrotu obowiązkowo wycenianych w wartości godziwej przez wynik’ – kredyty i pożyczki

▪ W celu prezentacji rzeczywistych i niezakłó-
conych wyników Grupy mBanku, niezwiązana 
z podstawową działalnością część non-core, 
obejmująca walutowe kredyty hipoteczne, 
jest pokazywana oddzielnie wobec całości 
biznesu.

▪ Aktywa non-core zdefiniowaliśmy jako 
wszystkie kredyty mieszkaniowe udzielone 
klientom indywidualnym w Polsce, które w 
jakimkolwiek momencie były w innej walucie 
niż złoty. Oprócz tego portfela, do segmentu 
alokowane są również powiązane z nim 
rezerwy na ryzyko prawne.

Kapitał alokowany do segmentu non-core
wyniósł 1,35 mld zł na 31.12.2022.

Jest wyliczany uwzględniając przede wszystkim:

▪ wagi ryzyka tego portfela według metody AIRB;

▪ indywidualny dodatkowy wymóg kapitałowy dla 
Grupy mBanku (obecny lub oczekiwany poziom);

Z perspektywy zarządczej, rozwój podstawowej 
działalności mBanku jest efektywnie oparty na 
niższym kapitale, ze względu na alokację jego 
części na segment „Walutowych Kredytów 
Hipotecznych”.

Wydzielenie portfela hipotek walutowychPodsumowanie wyników finansowych głównej działalności i portfela non-core za 2022 r.

Solidne wyniki działalności podstawowej widoczne w 2022 r.

Wprowadzenie do Grupy mBanku
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1,76%

0,10%

6,00%

13,81%

2,50%

0,50%

minimumraportowany

1,32%

16,36%

8,00%

raportowany

0,10%0,50%

2,50%

minimum

10,42%

12,86%
+3,39 pp

+3,50 pp

Na podstawie metodyki MREL opublikowanej przez BFG w dniu 22.09.2022 oraz aktualnych 
wymogów kapitałowych, Bank oczekuje, że docelowy wymóg MREL, który zostanie ustalony 
dla mBanku na poziomie skonsolidowanym, z wyłączeniem mBanku Hipotecznego, 
wyniesie 18,57% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko (TREA) i powinien zostać osiągnięty do 
31.12.2023. Śródokresowe cele MRELTREA zostaną wyznaczone na poziomie 14,16% na 2023 r. 
Bank musi również utrzymywać wymóg połączonego bufora ponad wymóg MREL.

Współczynnik
kapitału Tier I

Łączny współczynnik 
kapitałowy

Wymogi kapitałowe
Wymagania nadzorcze w zakresie współczynników kapitałowych dla Grupy mBanku

wg stanu na 31.12.2022
Bufor antycykliczny (CCyB) wyznaczany jako średnia ważona wskaźników bufora 
antycyklicznego mających zastosowanie w krajach, w których znajdują się istotne 
ekspozycje kredytowe Grupy.

Bufor ryzyka systemowego (SRB), pierwotnie ustalony w Polsce w wysokości 3,0%, 
od 19.03.2020 obniżony do 0%; dla mBanku dotyczy tylko ekspozycji krajowych.

Bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym (O-SII) nałożony decyzją 
administracyjną KNF, zgodnie z którą mBank został uznany za inną instytucję o 
znaczeniu systemowym; jego poziom jest rewidowany corocznie.

Bufor zabezpieczający (CCB) wprowadzony na mocy Ustawy o nadzorze makro-
ostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym, jego 
poziom jest jednakowy dla wszystkich banków w Polsce; był implementowany 
stopniowo i wzrósł z 1,25% do docelowego 2,5% od 01.01.2019.

Indywidualny dodatkowy wymóg kapitałowy w ramach Filara 2 na ryzyko 
związane z walutowymi kredytami hipotecznymi (FXP2) nałożony w wyniku 
przeprowadzonego przez KNF procesu przeglądu i oceny nadzorczej (BION);
jego poziom jest rewidowany corocznie.

Minimalny poziom wg regulacji CRR (CRR) na podstawie Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26.06.2013 w sprawie 
wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, 
zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012.

Wprowadzenie do Grupy mBanku



Filary strategii Grupy mBanku na lata 2021-2025
Nasze działania i inicjatywy biznesowe skupiają się na 5 obszarach

▪ wzrost organiczny zasilany przez ciągłą akwizycję 
nowych (przede wszystkim młodych) klientów i 
monetyzację obecnej bazy

▪ skupienie na kredytach hipotecznych jako produkcie 
kotwiczącym, kompleksowej ofercie inwestycyjnej 
(przez własne TFI), narzędziach zarządzania finansami 
osobistymi (PFM) i ekosystemie usług pozabankowych 
(e-administracja, serwisy komercyjne, bancassurance)

▪ ścisłe podejście mobile-first; kanały kontaktu nasta-
wione na zdalny dostęp i cyfrową sprzedaż

▪ optymalizacja ekspozycji i relacji z naciskiem na 
prowadzenie rentownego i efektywnego kapitałowo 
biznesu, który spełnia minimalny poziom AROR

▪ poprawa doświadczenia klienta dzięki zaawansowanej 
wielowymiarowej transformacji cyfrowej, obejmującej 
onboarding i inne procesy, a także zwiększenie 
penetracji bankowości mobilnej

▪ nowy, dobrze zaprojektowany proces kredytowy dla 
przedsiębiorstw, wspierający rozwój biznesu przy 
adekwatnym poziomie kosztów ryzyka

▪ rozwój Paynow jako 
pierwszego polskiego 
integratora płatności 
w chmurze, o doskonałej 
wydajności procesowania

▪ wejście w e-commerce, 
uruchomienie platformy 
marketplace integrującej 
kupujących i sprzedają-
cych w sieci

▪ stworzenie najlepszego w swojej 
klasie hybrydowego środowiska 
pracy, z umiejętnym zarządza-
niem zespołami rozproszonymi
i zaawansowanymi narzędziami

▪ podejście oparte na mocnych 
stronach, które wykorzystuje 
indywidualne talenty i 
kwalifikacje pracowników

▪ dostosowanie polityki wynag-
radzania, aby była atrakcyjna z 
perspektywy pracownika i 
wspierała cele firmy

Wprowadzenie do Grupy mBanku

Bankowość Detaliczna będzie zorganizowana wokół segmentów demogra-
ficznych, aby rozwinąć kompletną ofertę i propozycję wartości precyzyjnie 

zaspokajające potrzeby pojawiające się w różnych fazach życia klienta.

Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna będzie współpracować z przedsiębior-
stwami z perspektywicznych branż i szybko rosnących sektorów gospodarki 

(jak OZE, nowoczesne technologie, ochrona zdrowia, beneficjenci funduszy UE).

▪ zapewnianie klientom wysokiej 
jakości, dostępności i bezpie-
czeństwa rozwiązań i usług 
oferowanych przez mBank

▪ ciągły rozwój wielowarstwowego 
modelu obrony cyberbezpie-
czeństwa dla rozwiązań 
lokalnych, jak i chmurowych

▪ najwyższa możliwa ochrona 
aplikacji mobilnej oraz najbar-
dziej bezpieczny i przyjazny dla 
klienta proces potwierdzania 
tożsamości w kanałach cyfrowych



Wizja Grupy mBanku i zasady przewodnie dla całej organizacji

18

Przyszłość mBanku zakotwiczymy na siedmiu filarach

rozumienie potrzeb klientów 
na przestrzeni cyklu życia

oraz adekwatne kalibrowanie 
produktów, aby wspierać ich 

w efektywny sposób

tajemnica bankowa i twarda 
obietnica ochrony informacji
i danych osobowych klienta 

oraz profilu finansowego
jego działalności

mobilny dostęp jako 
podstawowy kanał 

interakcji z klientem

bezpieczeństwo 
płatności i aktywów 

klienta powierzonych 
mBankowi

zapewnianie naszym 
klientom najlepszych 

doświadczeń
w świecie e-commerce

pomoc klientom w 
utrzymaniu porządku w 

finansach poprzez udostęp-
nienie zaawansowanych 

rozwiązań zarządzania nimi

realizacja agendy ESG, 
skoncentrowanej na naszej 

odpowiedzialności za klimat, 
społeczeństwo i kondycję 

finansową naszych klientów

Wprowadzenie do Grupy mBanku



Cele finansowe Grupy mBanku na lata 2021-2025
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Działania Grupy mBanku będą ukierunkowane na osiągnięcie następujących strategicznych celów finansowych

Uwaga: Docelowy poziom współczynników kapitałowych jest aktualny przy obecnym reżimie regulacyjnym i przyjętych założeniach.

Transformacja Grupy mBanku od najlepszej w swojej klasie efektywności do satysfakcjonującej rentowności

Efektywność

Stabilność

Wzrost

Zyskowność

Wskaźnik koszty/dochody (C/I)

Współczynnik kapitału Tier 1

Koszty ryzyka (COR)

Marża odsetkowa netto (NIM)

Zwrot na kapitale (ROE)

Kredyty

Depozyty

Przychody ogółem

~40% w 2025 roku

końcoworoczny min 2,5 p.p.
powyżej wymogu KNF

~0,80% średnioterminowo

~2,5% w 2025 roku

powyżej 10% w 2025 roku

CAGR 2021-2025: ~8%

CAGR 2021-2025: ~8-9%

CAGR 2021-2025: ~9-10%

Wprowadzenie do Grupy mBanku



Sytuacja makroekonomiczna i outlook: PKB, inflacja, kurs walutowy
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Źródło: Bloomberg, NBP, GUS. Szacunki mBanku według stanu na 07.02.2023 

Wprowadzenie do Grupy mBanku

Kluczowe wskaźniki makroekonomiczne dla Polski Złoty: słaby, brak perspektyw na istotne umocnienie

2021 2022 2023F 2024F

Wzrost PKB (r/r) 6,8% 4,9% 0,4% 2,6%

Popyt krajowy (r/r) 8,4% 5,5% -1,6% 3,0%

Konsumpcja prywatna (r/r) 6,3% 3,0% -0,3% 3,1%

Inwestycje (r/r) 2,1% 4,6% 0,2% 5,6%

Inflacja (eop) 8,6% 16,6% 10,1% 6,0%

Stopa bazowa NBP (eop) 1,75% 6,75% 6,75% 6,00%

CHF/PLN (eop) 4,42 4,73 4,46 4,34

EUR/PLN (eop) 4,59 4,69 4,52 4,44

Dynamika PKB oraz prognoza dla Polski (% r/r)

Wzrost PKB w 2023 r. był lepszy od oczekiwań. Gospodarka jednak stale hamuje 
i na razie prognoza mBanku nadal celuje w +0,4% na cały 2023 r. Ryzyka są w 
górę, ale należy być gotowym na gwałtowne zwroty akcji (w obie strony).
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Inwestycje Eksport netto Konsumpcja Zapasy PKB r/r (%)

prognoza 
mBankuŹródło: GUS

Inflacja poza celem 2,5%, ale NBP zakończył podwyżki stóp

Szczyt inflacji spodziewany jest na początku 2023 r., ze względu na podwyżki 
cen energii. Później nieuchronnie czekają nas spadki, jednak dominują tu 
ryzyka w górę. Dlatego RPP nie zmieni stóp procentowych w 2023 r.

-3%
0%
3%
6%
9%

12%
15%
18%
21%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Stopa repo Stopa repo - prognoza
Inflacja CPI Inflacja CPI - prognoza
Inflacja bazowa Inflacja bazowa - prognoza

prognoza 
mBanku

Źródło: NBP, GUS
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W złotego uderza seria szoków. Wojna i jej konsekwencje to pewnie nie ostatni 
z nich. Jest szansa na niewielkie umocnienie na bazie spadku awersji do ryzyka. 
Znacząca aprecjacja jest jednak mało prawdopodobna (negatywny wpływ cyklu).



Sytuacja makroekonomiczna i outlook: agregaty pieniężne
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Źródło: NBP, szacunki mBanku wg stanu na 07.02.2023 r.

Wprowadzenie do Grupy mBanku

Wolumeny segmentu r/r 2021 2022 2023F 2024F

Kredyty korporacyjne 3,9% 9,6% 2,2% 7,1%

Depozyty korporacyjne 10,4% 11,6% 0,3% 2,7%

Wolumeny segmentu r/r 2021 2022 2023F 2024F

Kredyty gosp. domowych 4,9% -3,8% -2,1% 1,5%

Kredyty hipoteczne 7,1% -3,2% -1,5% 2,3%

Kredyty hipoteczne PLN 12,0% -0,6% 1,7% 6,1%

Kredyty niehipoteczne 1,1% -5,1% -3,2% -0,1%

Depozyty gosp. domowych 6,7% 3,3% 4,5% 8,9%

Kredyty i depozyty gospodarstw domowych (r/r, z wył. efektu FX)Kredyty i depozyty przedsiębiorstw (r/r, z wył. efektu FX)

Minęliśmy szczyt aktywności kredytowej firm. Wyższe stopy procentowe będą 
prowadzić do jeszcze niższych (pewnie ujemnych) dynamik. Do tej pory 
depozyty rosną (jeszcze) całkiem nieźle.

Wolumeny kredytowe spadają pod ciężarem wyższych stóp procentowych, 
zacieśnienia standardów kredytowania i słabszej aktywności gospodarczej, a 
to jeszcze nie koniec. Depozyty podbite przez oszczędności przezornościowe.
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Wskaźnik koszty/dochody Zwrot na kapitale (ROE)

Współczynnik kapitału Tier 1 Wskaźnik kredyty/depozyty
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Źródło: Kalkulacje mBanku na podstawie danych KNF i NBP.                                                                     Uwaga: Wskaźnik ROE w 2020 roku pod wpływem dodatkowych odpisów PKO BP na ugody z kredytobiorcami w CHF.

Wprowadzenie do Grupy mBanku

Kluczowe kategorie kredytów w relacji do PKB (%) w Polsce Adekwatność kapitałowa i finansowanie: kluczowe miary

Jakość aktywów: rozwój wskaźników NPL wg segmentów Efektywność i rentowność: wskaźniki C/I i ROE
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Wyzwania dla polskiego sektora bankowego
Główne wyzwania dla działalności i zyskowności banków

Rządowe wsparcie 
kredytobiorców 

hipotecznych

Podatek nałożony na 
instytucje finansowe

Składki na
fundusz pomocowy

Dodatkowe wymogi 
kapitałowe

Nierozwiązana kwestia 
kredytów hipotecznych 

w CHF

W lipcu 2022 r. weszła w życie ustawa wprowadzająca trzy filary wsparcia dla kredytobiorców. Obejmują one: 
„wakacje kredytowe”, dopłatę do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców oraz wymianę WIBOR. Działania te 
pociągają za sobą duże koszty dla banków, a całkowity wpływ na sektor nie jest jeszcze mierzalny.

Od lutego 2016 r. banki w Polsce muszą płacić specjalny podatek, niezwiązany z wynikami finansowymi. 
Stawka podatkowa ustalona została na 0,44% rocznie, co czyni tę opłatę jedną z najwyższych w Europie.

Fundusz pomocowy został stworzony z wpłat 8 największych polskich banków. Jego całkowity koszt dla 
sektora to 3,47 mld zł. Składka do IPS została częściowo zrekompensowana brakiem wpłat na system 
gwarantowania depozytów w II-IV kw. 2022 r. (i potencjalnie niższymi wpłatami w kolejnych latach).

KNF nałożyła na banki o największej ekspozycji na mieszkaniowe kredyty walutowe indywidualne dodatkowe 
wymogi kapitałowe (Grupa mBanku: 1,76 pp na TCR; 1,32 pp na Tier 1). Fakt, że FX ML add-on pozostaje w 
wyłącznej gestii KNF, prowadzi do dużej niepewności co do ścieżki wymogów kapitałowych.

Znaczne opóźnienie wyroku Sądu Najwyższego wydłuża okres niepewności i ryzyko pogorszenia sytuacji. 
Sprawy sądowe przeciwko bankom i łączna wartość roszczeń szybko rosną w związku z coraz bardziej 
negatywną linią orzeczniczą, która zwiększa ryzyko prawne związane z kredytami we frankach, a co za tym 
idzie dodatkowymi rezerwami.

Rosnąca inflacja
Inflacja w Polsce przekroczyła 16,6% rok do roku na koniec grudnia 2022 roku. Oczekuje się, że pozostanie 
powyżej górnej granicy dopuszczalnego przedziału NBP w 2023 roku. Rosnąca inflacja wpływa na koszty 
rzeczowe i aktywa finansowe.

Wprowadzenie do Grupy mBanku

Spowodowało to silną presję na kapitały polskich banków, które w okresie od 12.2020 do 12.2022 spadły o 15,7 mld zł, czyli o 7,1%.


