Zygmunt Ryznar

Zarys historyczny poczatkowego etapu komputeryzacji polskich banków
(skrót)1
W latach 90-tych dla mniejszych polskich
banków systemy zagraniczne by y za
drogie2 albo niedopasowane pod wzgl dem zakresu wiadczonych us ug (np. dla
banków detalicznych rozbudowane modu y bankowo ci komercyjnej i operacji
zagranicznych).
W wi kszych bankach jednak e zaczeto stosowa systemy zagraniczne. Na przyk ad
system Profile wdrozono w BPH, PBK3 oraz Handlobanku (stanowi cym pocz tkowo
sie detaliczn Banku Handlowego, a potem Citibanku), za proces wdro enia tego
systemu zaawansowany jest w
Kredyt Banku. Ze wzgl du na niepe ny zakres
funkcjonalny tego systemu (ukierunkowanego na bankowo
detaliczn ) jego
zastosowanie uzupe niane jest innymi systemami w zakresie operacji skarbowych i
dokumentowych (np. BTS, Kondor+, Flexcube, IMEX). W Banku
skim stosowane s
systemy zagraniczne CBS firmy Fiserv i PABA firmy ACTIS. W BRE stosowano
system IBS90(Abraxys) firmy Winter Partners(Mti). BIG Bank Gda ski i Millenium oraz
po czony bank BZ-WBK podj y decyzj o zakupie systemu ICBS firmy Fiserv4.
Dwa inne du e banki
Pekao S.A. i PKO BP wybra y system scentralizowany
Systematics firmy Alltel. Systematics zosta zastosowany równie w Handlobanku,
zamieniaj c system Profile, co wynika o ze strategii po czonego Citibanku i Banku
Handlowego, która
zak ada a stosowanie w bankowo ci detalicznej systemu
Systematics, a w bankowo ci hurtowej Flexcube. Flexcube stosowany jest te w
Rabobank Polska i w Kredyt Banku.
Niektóre banki stosowa y równocze nie wiele systemów. Na przyk ad bank BG w
1999 r. korzysta z 7 ró nych aplikacji, a potem mia je ograniczy do trzech - Bankier
firmy ComputerLand, Bankstreet firmy Compu i przej ciowo (dopóki nie wdro y
nowego systemu) oprogramowanie firmy Novum. Z systemu Bankstreet korzysta y
unowocze nione placówki BG o nazwie Integrum.
Systemy krajowe pochodz ce z lat 90-tych nosi y z regu y charakter zdecentralizowany
(jedyn prób scentralizowanego rozwi zania by w owym czasie system SKARB firmy
ELBA z Wroc awia) i instalowane by y w mniejszych bankach. Charakteryzowa a je
stosunkowo du a liczba wdro
w ma ych jednoodzia owych bankach, co dobrze
wiadczy o organizacyjnym przygotowaniu
firm krajowych do wdro enia
i
serwisowania tak znacznej liczby instalacji. Du ym zadaniem dla tych firm by o
unowocze nianie systemów, pochodz cych ju z pocz tku lat 90-tych, lub budowa
nowych. Przyk adem tego ostatniego rozwi zania by scentralizowany system
informatyczny Eurobank On-Line, ódzkiej firmy Wonlok,
przewidywany
do
stosowania przez bank BG .

1

Pe na wersja opublikowana w ksi zce "Polska informatyka:Systemy i zastosowania" Polskie Towarzystwo
Informatyczne Warszawa 2017 s.179-224
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System Profile kosztowa BPH co najmniej 250 ml z (120 ml zakup systemu i co najmniej tyle samo rodków na
wdro enie).
3
Termin wdro enia systemu we wszystkich oddzia ach PBK okre lono na koniec roku 2001.
4
W przypadku BZ-WBK wst pnie szacowany koszt zakupu i wdro enia wynosi 150 ml dolarów.
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Zestawienie krajowych systemów informatycznych o najwi kszej liczbie wdro
(odnosi si do po owy lat 90-tych)
Lp

1
2
3
4
5
6
7

AUTOR

SYSTEM

Liczba instalacji w Rok 1-szej
1996 r
instalacji
Novum
om a5
NOVUM-BANK
800
1991
Softbank SA 6
Warszawa ZORBA-CEBANK 250
1989
Computerland(CSBI)Warszaw BANKIER
216
1991
a
COMP 7
Rzeszów DEFBANK
150
1991
WONLOK-Comnet ód
COMNET-BANK 150
1991
Heuthes
Szczecin
GRYFBANK
125
1992
Softnet
Kraków
BANKNET
ok. 100
1991
W powy szej "historycznej" tablicy
znalaz y si systemy
o najwi kszej ilo ci
wdro
, które znalaz y si w odpowiedziach na ankiet 8 rozes an w 1996 roku
przez firm DIS do wytwórców bankowego oprogramowania. Prawie wszystkie
systemy by y oddzia owymi systemami obs ugi rachunków (bie cych, depozytowych i
kredytowych itp) a wi c przeznaczone by y do wykonywania podstawowych zada w
zakresie bankowo ci detalicznej.
Wiadomo, e poza systemami i firmami uwidocznionymi w ankiecie, na krajowym
rynku dzia o jeszcze kilkana cie 9 innych firm software’owych, oferuj cych systemy
o podobnym zakresie aplikacyjnym lub rozwi zania fragmentaryczne. Du a liczba
firm software’owych w Polsce zajmuj cych si
opracowywaniem systemów
bankowych
oraz rozrzut terytorialny tych firm po ca ym kraju (du e i ma e
miejscowo ci) wiadczy o inwencji i spr ysto ci polskich informatyków. W sumie
liczba systemów bankowych i modu ów by a w po owie lat 90-tych znaczna i
porównywalna z tak rozwini tym krajem jak Niemcy, co dawa o powód do pewnego
zastanowienia. Wbrew pierwszemu wra eniu nie oznacza o to bogactwa rozwi za i
nie gwarantowa o dalszego post pu. Przedmiotem oceny powinna by bowiem nie
ilo systemów, lecz ich zakres funkcjonalny, jako rozwi za (pochodz ca w du ej
mierze od wiedzy bankowej i u ywanych narz dzi programistycznych) oraz potencja
firm autorskich. “Bogactwo” rozwi za by o poniek d sztuczne, gdy oferowane s
podobne rozwi zania skierowane do banków tej samej wielko ci (ma ych) i typu
(detalicznych), co wzmaga wzajemn konkurencyjno i nie zach ca do konsolidacji 10 ,
a po drugie, systemy pochodz od ma ych firm autorskich, co rzutuje na ograniczone
mo liwo ci rozwoju systemów.
W ród firm zajmuj cych si oprogramowaniem jedynie firma PROKOM (4 pozycja
w TOP200) dysponowa a w 1996 r. du ym kapita em w asnym - 86 ml z , z tym, e
oprogramowanie finansowo-bankowe ma niewielki11 udzia w jej obrotach ogólnych.
We wrze niu 2002 roku Prokom kupuje pakiet kontrolny akcji Softbanku.

5
W 1999 roku 51% udzia ów w firmie Novum posiada Softbank. Novum by producentem i dostawc systemu bankowego
o nazwie Novum-Bank 4GL w rodowisku bazodanowym Progress dla BG i 540 Banków Spó dzielczych.
6
7

Softbank obecnie wchodzi w sk ad spó ki Asseco Poland w ramach grupy kapita owej PROKOM.
COMP obecnie nosi nazw Asseco Poland (po zakupie akcji Asseco S owacja)..

8

Autor by wspó twórc tej ankiety.
Np. firma Comarch
Kraków oferuj ca system viBank (wdro ony w kilku biurach maklerskich), system obs ugi
funduszy i zarzadzania aktywami Orlando (Porfel, Depozytariusz, EFOS). Firma Projekty Bankowe Polsoft z Poznania
oferuje system bankowy SEZAM oraz system do zarz dzania aktywami.
10
Jedn z przyczyn konsolidacji jest wzbogacenie oferty produktowej i "know how".
11
Tylko ok.2%
9
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Nast pna z kolei (pod wzgl dem wielko ci obrotów) firma Softbank posiada a 16 ml z
kapita u w asnego, przy przychodach 23 ml z z oprogramowania finansowobankowego. Przychody innych wi kszych firm mie ci y si w przedziale 2-8 ml z . 12. W
2000 roku Softbank odnotowa sprzeda w wysoko ci 390 ml z , wykazuj c zysk 40 ml
. W 1999 roku Softbank utworzy grup kapita ow
poprzez kupno pakietów
kontrolnych akcji (udzia ów) takich firm jak Novum ( om a), Saba (Bydgoszcz) i
Sawan (Kraków oraz posiada 90% udzia u w spó ce FinFin, wyznaczonej do
uruchomienia internetowego serwisu finansowego o nazwie Expander. 18 maja 2006
Softbank zosta przy czony do Asseco (dawniej COMP Rzeszów).
Utworzona zosta a grupa kapita owa ComputerLandu, w sk ad której wesz y bankowe
firmy software’owe ELBA (Systemy SAPOD, SKARB, KARO) i CSBI (Bankier) by a
dobrym przyk adem konsolidacji. W listopadzie 1997 roku nast pi o scalenie ELBY13 z
cz ci bankow CSBI i powsta a spó ka ELBA Computer Systems for Banking S.A.
(w skrócie ELBA CSB), co oznacza o lepsz koordynacj i integracj
dotychczas
konkuruj cych ze sob poczyna . W kwietniu 1999 r. ELBA CSB straci a osobowo
prawn na rzecz firmy Computerland. W sumie Computerland i spó ki zale ne w 1998
r. z tytu u oprogramowania i integracji systemow osi gn y przychod w wys. ponad 94
mln z . Wg raportu rocznego za
rok 1999 r. czna (oprogramowanie, sprz t,
konsulting) sprzedaz tej firmy wynios a 438 ml z (wzrost 50% w stosunku do roku
poprzedniego), a zysk netto 16 ml z (wzrost o 13%). W 2000 roku sprzeda wzros a o
6,5%, a zysk netto o 50,3%. Kapita w asny firmy Computerland wynosi 96 ml z wg
stanu na 30 czerwca 2000 r. Sektor bankowo-finansowy stanowi w 1999 r 34%
ogólnego obrotu firmy. W ramach tego sektora oferowane by y takie zagraniczne
systemy bankowe jak Profile firmy Sanchez, Flexcube firmy CITIL, oraz w asne
produkty w zakresie bankowo ci elektronicznej (ELBA24 i CL@nd, WAP-CL@nd ).
Firma nale a do najwi kszych polskich integratorów systemów informatycznych i
dostawców oprogramowania. Posiada a 8 centrów regionalnych i zrzesza a w ramach
grupy 8 firm (m.i. eCard i GTI). W pa dzierniku 2001 roku dwie firmy zale ne Positive
(konsulting) i ComputerLand Zdrowie (systemy dla sektora s by zdrowia) zosta y
czone do spó ki-matki.
W roku 1998 dynamiczna rozwija a si firma Comarch z Krakowa, uzyskuj c przychody
ponad 63 ml z i zysk w wysoko ci 7.5 ml z .14 Grupa kapita owa tej firmy obejmowa a w
2000 roku 13 spó ek zale nych, m.i. oddzia y w Krakowie, Warszawie, Bielsku-Bia ej,
Poznaniu i Gda sku oraz zagraniczne w USA i Niemczech, a nast pnie rozpocz a
komasacj spó ek zale nych (np. w 2002 roku spó ki w Warszawie, Gda sku i
Poznaniu po czono z Comarch Kraków).
Sektor bankowy by najwi kszym klientem firm informatycznych, co nie dziwi gdy
wymaga z onych, sprawnych i niezawodnych programów i urz dze . W 1999 r. banki
i instytucje finansowe na informatyzacj wyda y 1,5 mld z . Rok pó niej 1,25 mld z
mia y wynie inwestycje na IT tylko sze ciu najwi kszych polskich banków.

12

Dane za 1997 rok
wykaza y dla firm software’owych umiarkowany, bo
ok.7% wzrost ogólnych przychodów
pochodz cych z aplikacji dla banków.
13
Firma PTB ELBA zosta a utworzona w 1988 roku z Inicjatywy NBP i Zak adów Elektronicznych ELWRO. Jej pierwszym
du ym zadaniem by system informatyczny dla Okr gowych Oddzia ów NBP.
14
Na podstawie raportu rocznego firmy za rok 1998.
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Zestawienie wybranego (z wczesnego okresu polskiej informatyki bankowej) krajowego
oprogramowania w zakresie bankowo ci15
Lp. System
Autor
Opisowa nazwa systemu
1.
BANKIER
CSBI . Oddzia owy system bankowo ci detalicznej z elementami obs ugi
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

centrali.
BANKNET

Softnet. Oddzia owy system bankowo ci detalicznej w wersji klient-serwer i
w wersji terminalowej
BankPlus Teba. Oddzia owy system bankowo ci detalicznej z elementami obs ugi centrali.
Cebank.
Softbank.
Elementy obs ugi centrali banku.
Cheops
Comp. System informatyczny dla banków hipotecznych.
ComNet-Bank. Wonlok-ComNet . Oddzia owy system bankowo ci detalicznej.
Cross-SOB Cross. Ksi gowo i prowadzenie rachunków klientów.16
defBank Pro Comp. Oddzia owy system bankowo ci detalicznej z elementami obs ugi centrali
def2000
Comp.. Scentralizowany system informatyczny
Dukat.
Koncept. Oddzia owy system bankowo ci detalicznej z elementami obs ugi centrali.
GryfBank HeuThes. Oddzia owy system bankowo ci detalicznej z elementami obs ugi centrali.
Karo
Elba.
Oddzia owy system bankowo ci detalicznej.
KoRAB Banksoft. Oddzia owy system bankowo ci detalicznej
MiniSob BCI17.
System ewidencji ksi gowej dla banków.
Novum-Bank Novum. Oddzia owy system bankowo ci detalicznej.
Probank
Prokom. Oddzia owy system bankowo ci detalicznej
z konsolidacj danych w skali banku.

Saba
SAPOD
Sejf.
Sezam

Saba.
Oddzia owy system bankowo ci detalicznej.
Elba.
System rejestracji dowodów ksi gowych .
Polsoft. Oddzia owy system bankowo ci detalicznej.
Polsoft. Oddzia owy system bankowo ci detalicznej

SKARB
TABO
ZORBA

Elba.
System obs ugi banku stosuj cy scentralizowane bazy danych
NCR Polska. Oddzia owy system bankowo ci detalicznej
Softbank. Oddzia owy system bankowo ci detalicznej.

z konsolidacj danych w skali banku.

Zestawienie krajowych internetowych us ug bankowych
Bank i adres internetowy

Nazwa us ugi

(wg stanu na lata 2000-2001)

Zakres us ug

Bank Przemys owo-Handlowy 18
Sez@m19
e-bank.bph.pl

-informacje o saldzie i obrotach na rachunkach
-dyspozycje za enia depozytu terminowego (lokaty)
-polecenia przelewu z rachunku do banków
akceptuj cych przelewy ELIXIR.
-zamówienie lub zastrzezenie karty bankowej
oferowanej przez BPH
-zamówienie lub zastrzezenie blankietów
czekowych
-korespondencja z Bankiem
-przelewy ZUS20
-informacje o produktach i us ugach banku
WAP:sprawdzenie salda, przelewy, zak adanie lokat
-informacje o saldzie i obrotach na rachunkach

dodatkowo:
serwis SMS i WAP

Fortis Bank

15
Zestawienie nie obejmuje oprogramowania biur maklerskich i pojedy czych specjalizowanych pakietów typu transfery
elektroniczne, homebanking, obs uga jednego typu produktu (np.bonów skarbowych), obs uga jednej grupy produktów
(np.kredytów), obs uga sprawozdawczo ci, kasa mieszkaniowa, raportowanie sytuacji finansowej banku itp.
16
Cross-Sob wspó dziala z modu mi Cross-Kasa i Cross-Kartoteka.
17
Posiadaczem wi kszo ciowego pakietu udzia ów w Bankowym Centrum Informatyki (BCI) posiada do lipca 2000 r SterProjekt, który zawar z IFC Capital umow jego sprzeda y za ok. 2,6 mln z . Dzi ki transakcji fundusz inwestycyjny IFC
Capital uzyska 80% g osów na walnym zgromadzeniu.
18
19

Pocz tkowa wersja systemu Sez@m opracowana przez firm Optimus Pascal, nast pna przez firm DRQ z Krakowa (na
bazie DRQ XML Switch)
20
w wersji Sez@mbiznes (dla przedsi biorstw).
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(aktualizowane kilkakrotnie w ci gu dnia)
-obs uga lokat terminowych (zak adanie, zrywanie,
lista lokat)
-przelewy oraz zlecenia sta e
-mo liwo odwo ania zlecenia przelewu w dniu jego
realizacji
-wnioski na wydanie kart Visa
-przelewy ZUS
-zamówienia na blankiety czekowe
-korespondencja z Bankiem
-informacje o saldzie i obrotach na rachunkach
-obs uga lokat terminowych
-przelewy oraz zlecenia sta e
-korespondencja z Bankiem
-informacje o produktach i us ugach banku
-tabela kursów
-informacje o kontach (salda,obroty, historia)
-przelewy, polecenia zap aty oraz zlecenia sta e
-przelewy ZUS
`-lokaty terminowe
-kursy walut
-prowadzenie korespondecji z Citibankiem
-informacje o saldzie i obrotach na rachunkach
(historia operacji)
-obs uga lokat terminowych
-przelewy oraz zlecenia (jednorazowe, okresowe i
sta e
-przegl danie listy zlece i z onych przelewów
-zastrzeganie dokumentów, kart i czeków
-awizowanie wyp aty wi kszych kwot we wskazanej
placówce
-informacje o produktach i us ugach banku
-informacje o saldzie i obrotach na rachunkach
-obs uga konta osobistego Eurokonto WWW (w tym
pozyczka)
-zak adanie i zrywanie lokat terminowych
-obs uga kart i czeków wydawanych do Eurokonta
www
-przelewy oraz zlecenia sta e
-przelewy ZUS
-korespondencja z Bankiem
-informacje o saldzie i obrotach na rachunkach
-obs uga kont osobistych
-zak adanie i zrywanie lokat terminowych
-przelewy na inny rachunek
-przelewy ZUS
-korespondencja z bankiem poprzez e-mail

Pl@net21
www.fortisbank.pl
dodatkowo:
www.e-pakiet.fortisbank.com.pl (e-Pakiet bezp atne
przelewy
internetowe)
Handlonet22\
Handlobank/Citibank
www.handlobank.pl (do 2001
roku)

www.citibank.pl/poland/...

CitiDirect/
Citibank Online

Lukas Bank

Lukas e-bank

www.lukas.com.pl

Pekao

Telepekao24

www.pekao.com.pl

BZ WBK
www.bzwbk24.pl
wap.bzwbk.pl
dodatkowo:
serwis WAP w sieci Idea
BRE
www.mbank.com.pl

WBK24

-informacje o rachunkach
-lista dokonanych operacji
-zak adanie rachunków (ror,konto oszcz dno ciowe)
-przelewy (dotyczy rachunku ror)
-p atno ci kartami p atniczymi
-blokowanie dost pu do kana ów
-zmiana hase
-zamówienie i zastrze enie kart p atniczych
e-SUPERKONTO:

mBank23

dodatkowo:
SMS
WAP
Centrum obs ugi telefonicznej
PKO BP
e-PKO24
21

System Pl@net jest skastomizowan wersj systemu CL@nd firmy Computerland. 15 maja 2000 r odby a si premiera
internetowego pakietu us ug bankowych WAP-CL@nd tej samej firmy, wykorzystuj cego telefony komórkowe.
22
Serwis bankowo ci internetowej wdro ony zosta przez firm Compaq. W kwietniu 2001 roku nast pi o przej cie na
system informatyczny Citibanku i serwis internetowy realizowany by przez CitiDirect, a nast pnie Citibank Online.
23
W mBanku oferowane by y internetowe konta: osobiste eKonto i lokaty eMax.j Podstawowa ró nic pomi dzy nimi
by a mo liwo dokonywania przelewów. W BRE us ugi detaliczne (w tym internetowe) oferowane s od pa dziernika 2001
roku równie przez oddzia owo zorganizowany Multibank (do ko ca 2002 roku planowane by o uruchomienie 30
oddzia ów). BRE posiada a równie ofert platformy internetowej dla przedsi biorstw, opartej na oprogramowaniu ATG
Dynamo ameryka skiej firmy Art. Technology Group z siedzib w Cambridge.
24
System e-PKO przygotowa a firma Softbank.
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-rachunek oszcz dno ciowy
-lokaty terminowe
-przelewy
-informacje n/t kursów walut

www.e.pkobp.pl

LGPetro Bank (LGNet),
Inteligo,
Volksvagen Bankdirect,
BG (e-integrum),
NordeaBank (Solo)

Popularno
bankowych us ug internetowych w na poczatku XXI wieku w Polsce nie
by a jeszcze zbyt wysoka, aczkolwiek dla wielu osób internet sta si sposobem na
porównawcze poszukiwanie ofert bankowych. Tempo przyrostu klientów w I po owie
2001 roku by o znaczne. W styczniu 2001 roku czna liczba bankowych klientów
internetowych przekroczy a 100 tysi cy i co pó roku podwaja a si - w styczniu 2002
roku wynosi a 300tys25. , co oznacza zaledwie 1-3% ogólnej liczby posiadaczy kont
osobistych (ROR)26. W 2001 roku najwi cej klientów posiada WBK - 40 tys.
(podwajaj c je po roku), potem BPH, Handlobank i Pekao S.A. mniej wi cej po 10-13
tys.
W pierwszym pó roczu 2001 roku najwi kszy przyrost klientów (a raczej rachunków)
zanotowa mBank, maj c ich ponad 50tys.27) oraz Inteligo (40tys.). W 2002 roku
nast pi dalszy wzrost liczby rachunków internetowych. Np. w mBank przekroczona
zosta a liczba 160tysi cy , za w Cibibank Online liczba klientów wynosi a 55 tysi cy.
Ocenia si 28 , e liczba potencjalnych klientów internetowych w Polsce w najbli szych
latach mo e si gn 10% posiadaczy rachunków ROR tzn. ok. 1 miliona osób 29 . By
mo e jest to realne, zwa ywszy, i
pod koniec 2000 roku dost p do internetu
posiada o nieco ponad 5 ml osób (w tym 50% w domu), za potencjalne zasoby
klientów bankowych s du e (szacunkowo tylko 50-60%% doros ych Polaków mia o
rachunki bankowe na koniec roku 2000, w tym 36% posiada o konto osobiste). Warto
jednak e doda , e w USA w 1999 roku tylko 5% posiadaczy rachunków bankowych
korzysta o z sieci internetowej do dokonywania transakcji bankowych a jest to kraj o
nieporównywalnie szerszym i atwiejszym dost pie do internetu. W krajach
skandynawskich z bankowych us ug internetowych korzysta a ponad po owa klientów.
W innych krajach europejskich (np. Austrii) z internetowego dostepu korzysta o ok.5%
klientów, za dwa razy tyle wykorzystywa o dost p mieszany (elektroniczny oraz
tradycyjny oddzia owy).
W Polsce wi cej klientów uzyska o dost p do bankowo ci internetowej pod koniec
2000 roku (np. BRE - mBank, PKO BP). Pod koniec 2000 r tylko w samym PKO BP
gotowo
korzystania z internetu zg osi o 20000 klientów otrzymuj cych wyci gi
poczt elektroniczn , za w po owie grudnia tego roku z nowouruchomionych us ug
internetowych skorzysta o 1300 klientów, a w styczniu nast pnego roku ponad 2.5 tys.
We wrze niu 2001roku PKO BP uruchomi w Bydgoszczy oddzia wirtualny z
zastosowaniem kilku kana ów dystrybucyjnych (internet, WAP, IVR). mBank w ci gu
miu tygodni dzia alno ci - stosuj c atrakcyjne stopy procentowe dla depozytów pozyska 25 tys. klientów i 150 mln z na lokatach. Do ko ca lipca 2001r mBank
25

Wg Gazety Finansowej 4/2002 liczba rachunków internetowych wynosi a 400 tys.
Z internetu korzystali g ównie ludzie m odzi, podczas gdy wi kszo rachunków bankowych znajduje si w r kach
populacji powy ej 35 roku ycia (a przynajmniej tak jest w USA). Nasuwa si wi c wniosek, e zdobycie "starszej"
populacji dla internetowych us ug finansowych jest warunkiem radykalnego zwi kszenia ebankingu.
27
Wg "Prawo i gospodarka" z 24 lipca 2001r mBank posiada ju 95 tys.klientów, natomiast wg Gazety Bankowej z 29
stycznia 2002 roku 100 tys. rachunków posiada na koniec 2001 roku.
28
Rzeczpospolita z 15 listopada 2000 r.
29
Na koniec 2000 roku w Polsce istnia o 11 milionów rachunków typu "konto osobiste". 98% z nich prowadzonych by o
przez 12 banków komercyjnych. Rzeczpospolita z 18.01.2001
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zgromadzi 798 mln z jako depozyt, liczba otwartych rachunków przekroczy a 103 tys.,
za przeci tna warto depozytu wynosi a ponad 22 tys. Na pocz tku 2002 roku BRE
Bank wprowadzi na rynek interaktywny produkt Multiport.pl, którego celem by a
integracja oferty us ug finansowych grupy BRE, a w przysz ci tak e innych instytucji.
W lipcu 2001 roku BG wprowadzi dla swoich klientów konto internetowe eINTEGRUM. W IV kwartale 2001 roku przy ódzkim oddziale LGPetro Banku rozpocz
dzia alno
oddzia wirtualny LGNet. Prace nad kana em internetowym IKD-SUB
(Internetowy Kana Dystrybucji - Serwer Us ug Bankowych) prowadzi w 2001 roku
Kredyt Bank, anga uj c do tego przedsi wzi cia firmy ComputerLand i InfoVide. W
2002 roku BRE rozpocz prace nad portalem Multiport, który ma stanowi internetowe
centrum finansów osobistych.
Poszerzenia oferty internetowej na krajowym rynku mo na oczekiwa by o od banków
zachodnich, w tym od b
cych inwestorami strategicznymi w polskich bankach. W
po owie 2001 roku Deutche Bank uruchomi na terenie Polski bank DB24 (na bazie
BWR) oraz LG Petro bank wystartowa z us ug internetow . Volksvagen Bank
uruchomi w maju 2001 roku wirtualny bank VolksvagenBank Direct, za
Bankgesellschaft Berlin - bank Inteligo. W 2001 roku klienci CitiBanku i Banku
Handlowego uzyskali dost p internetowy do swoich rachunków za pomoc serwisów
Citibank Online (dawniej CitiDirect i Direct Access) i na poczatku 2002 roku korzysta o
z niego ponad 35 tysi cy sta ych u ytkowników. Bank
ski uruchomi us ugi
internetowe BSK Online. Banki (dawny Bank Komunalny i BWP) wchodz ce do
skandynawskiej grupy kapita owej Nordea uzyska y dost p do systemu bankowo ci
internetowej SOLO, który w 2003 roku mia 2,5 ml klientów.
Podsumowanie
Pierwszy etap budowy systemów bankowych, zorientowany na obs ug detalicznej
dzia alno ci oddzia ów, zosta w kraju zako czony i wyniki jego uzna nale y za
zadowalaj ce.
Konsolidacja banków, przejmowanie krajowych banków przez inwestorów
zagranicznych oraz zwi kszaj ca si rola bankowo ci zagranicznej i komercyjnej
spowodowa y
rezygnacj
banków
z
dotychczasowych
niepe nych
i
zdecentralizowanych zastosowa na rzecz systemów kompleksowych
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