Wewnętrzny podział kompetencji w Zarządzie Banku Handlowego w Warszawie S.A.
Sławomir S. Sikora
Prezes Zarządu Banku, kieruje pracami Zarządu, podlega mu jednostka audytu
wewnętrznego, sprawuje nadzór nad ryzykiem braku zgodności działalności
Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi,
nadzoruje politykę kadrową, odpowiada za kształtowanie wizerunku Banku,
nadzoruje obsługę prawną, nadzoruje obszar bezpieczeństwa Banku w zakresie
ochrony osób i mienia, nadzoruje określanie i wdrażanie strategii Banku.

Maciej
Kropidłowski

David
Mouillé

Wiceprezes Zarządu –
Szef Sub-Sektora Rynków
Finansowych: odpowiada
za operacje na rynkach
finansowych, w tym transakcje
rynku pieniężnego walutowego,
papierów wartościowych
i operacji pochodnych,
działalność związaną
z sekurytyzacją, za działalność
związaną z organizowaniem
finansowania dla planów
inwestycyjnych, fuzji i przejęć,
odpowiada za działalność
powierniczą.

Wiceprezes Zarządu
– Szef Sektora Bankowości
Detalicznej: odpowiada
za bankowość detaliczną,
w tym za standard jakości usług
bankowych nadzorowanych
jednostek organizacyjnych.

Barbara
Sobala
Wiceprezes Zarządu –Szef
Sektora Zarządzania Ryzykiem:
nadzoruje zarządzanie ryzykiem
istotnym w działalności Banku,
odpowiada za system zarządzania
ryzykiem obejmujący: politykę
kredytową Banku, jakość portfela
kredytowego, ryzyko kredytowe,
ryzyko rynkowe, ryzyko
operacyjne, koordynowanie
działań związanych z wdrożeniem
w Banku wymogów wynikających
z regulacji z obszaru zarządzania
ryzykiem, w tym rekomendacji
władz nadzorczych, odpowiada
za nadzór nad zarządzaniem
ryzykiem na drugim poziomie,
przez pracowników na specjalnie
powołanych stanowiskach lub
komórkach organizacyjnych,
dostarcza Zarządowi i Radzie
Nadzorczej Banku kompleksowych informacji na temat ryzyka,
odpowiada za dostosowanie
struktury organizacyjnej Banku
do wielkości i profilu ryzyka
ponoszonego przez Bank, jest
członkiem Zarządu, do którego
mogą być anonimowo zgłaszane
naruszenia prawa oraz naruszenia obowiązujących w Banku
procedur i standardów etycznych.
Odpowiada za bieżące funkcjonowanie procedur anonimowego
zgłaszania naruszeń, w tym
przekazuje regularnie, nie
rzadziej niż raz na pół roku,
Radzie Nadzorczej informacje
o istotnych kwestiach etycznych
występujących w Banku.

Witold
Zieliński

Katarzyna
Majewska

Wiceprezes Zarządu –
Szef Sektora Zarządzania
i Wsparcia, Szef Pionu Finansowego: nadzoruje obszar
rachunkowości i sprawozdawczości finansowej,
w tym kontroli finansowej,
odpowiada za bieżącą współpracę i nadzór nad bankowością korporacyjną i bankowością przedsiębiorstw, w tym
nadzór nad obsługą klientów
sektora instytucji finansowych.

Członek Zarządu –
Szef Sub-Sektora Operacji
i Technologii: odpowiada
za operacje i technologie,
zarządzanie nieruchomościami, administrację.

Czesław
Piasek
Członek Zarządu –
Szef Pionu Bankowości
Transakcyjnej: odpowiada
za bankowość transakcyjną,
nadzór nad programami
unijnymi.

