Sprawozdanie Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej
Banku Handlowego w Warszawie S.A.
za rok 2010

Komitet jest stałym ciałem doradczym Rady Nadzorczej. W skład Komitetu wchodzi, co
najmniej 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, w tym jeden niezaleŜny członek Rady
Nadzorczej. Członkowie Komitetu, w tym Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego,
wybierani są przez Radę Nadzorczą. Członkowie Komitetu wykonują kompetencje określone
w Regulaminie na podstawie art. 390 Kodeksu spółek handlowych.
W roku 2005 Rada Nadzorcza uchwaliła Regulamin Komitetu ds. Wynagrodzeń zgodnie z
ówcześnie przyjętymi przez wszystkie organy Spółki zasadami „Dobrych Praktyk w Spółkach
Publicznych w 2005 r.”. Regulamin znajduje się na stronach internetowych Banku –
www.citihandlowy.pl.
W roku sprawozdawczym Komitet działał w następującym składzie:
Stanisław Sołtysiński – Przewodniczący Komitetu (niezaleŜny członek Rady Nadzorczej),
Alberto Verme – Wiceprzewodniczący,
Shirish Apte – Członek Komitetu,
Andrzej Olechowski – Członek Komitetu (niezaleŜny członek Rady Nadzorczej).

W ramach swoich kompetencji Komitet zajmował się:
-

oceną wynagrodzeń otrzymywanych przez członków Zarządu Banku;
przedkładaniem Radzie Nadzorczej rekomendacji, co do wysokości wynagrodzenia
członka Zarządu Banku;
oceną wynagrodzeń otrzymywanych przez członków Zarządu Banku w odniesieniu do
zakresu obowiązków członków Zarządu Banku i sposobu ich wykonywania;
oceną prawidłowości polityki Banku w sprawie wynagradzania kadry kierowniczej Banku
niewchodzącej w skład Zarządu.

W ramach swoich kompetencji Komitet ds. Wynagrodzeń kontynuował prace nad
stworzeniem nowego systemu wynagradzania członków Zarządu Banku. Podjęte prace
nawiązują do wymogów Komisji Europejskiej określonych w zmienianych obecnie
dyrektywiach 2006/48/WE i 2006/49/WE. Dokonano wyboru niezaleŜnej firmy doradczej,
która będzie wspomagała proces opracowania nowego systemu wynagradzania.
Zgodnie z § 2 ust. 2 Regulaminu, Komitetu Komitet ds. Wynagrodzeń składa niniejsze
sprawozdanie Radzie Nadzorczej, które następnie będzie udostępnione akcjonariuszom
poprzez umieszczenie go, podobnie jak Regulaminu Komitetu, na stronach internetowych
Banku.

Stanisław Sołtysiński
Przewodniczący Komitetu ds. Wynagradzania

Report on the activity of the Remuneration Committee of the Supervisory Board
of Bank Handlowy w Warszawie S.A.
for year 2009

The Committee is a permanent advisory body to the Supervisory Board. The Committee is
composed of at least 3 (three) members of the Supervisory Board, including 1 (one)
independent member of the Supervisory Board. The Committee Members, including the
Chairperson and the Vice Chairperson, are elected by the Supervisory Board. The
Committee Members exercise powers as specified in the Regulations, in accordance
with Article 390 of the Commercial Companies Code.
In 2005, the Supervisory Board adopted the Regulations of the Remuneration Committee in
accordance with the Good Practices in Public Companies in 2005, which were adopted by all
of the Company’s bodies. The Regulations are available on the Bank’s website –
www.citibankhandlowy.pl.
In the reporting year, the composition of the Committee was as follows:
Stanisław Sołtysiński Shirish Apte
Alberto Verme
Sabine Hansen
Andrzej Olechowski

-

Chairperson of the Committee (independent member of the
Supervisory Board);
Vice Chairperson;
Vice Chairperson (from 1 December 2009);
Committee Member (until 17 June 2009);
Committee Member,

As part of its powers, the Committee was responsible for:
−
−
−
−

assessing remuneration of members of the Bank’s Management Board;
submitting to the Supervisory Board the recommendations on the amount of
remuneration of the Bank’s Management Board member;
assessing remuneration of the Bank’s Management Board members with regard to the
scope of their duties and the manner in which the duties are performed;
assessing the correctness of the Bank’s policy on remuneration received by the Bank’s
managers who are not the Management Board’s members.

Within the framework of its competence, during the meeting held on 1 December 2009, the
Remuneration Committee initiated works on development of a new system of remuneration
of the Bank’s Management Board members. The commenced works refer to the
requirements of the European Commission as specified in Directive 2006/48/EC and
Directive 2006/49/EC that are being amended at the moment. The amendment aims at
presenting the remuneration policy as one of the credit institution activity aspects which shall
be subject to supervision examination.
Pursuant to § 2 section 2 of the Committee Regulations, the Remuneration Committee shall
submit this report to the Supervisory Board, which then shall be made available to

shareholders by placing thereof, similarly to the Regulations of the Committee, on the
Bank’s website.

Stanisław Sołtysiński
Chairman of the Remuneration Committee

