Raport
Banku Handlowego w Warszawie S.A. w zakresie stosowania w Spó ce zasad adu
korporacyjnego zawartych w „Dobrych praktykach w spó kach publicznych 2005”
w 2007 r.
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Niniejszy Raport przygotowany zosta na podstawie § 29 ust. 5 Regulaminu Gie dy oraz na
podstawie § 1 uchwa y Nr 1013/2007 Zarz!du Gie dy Papierów Warto"ciowych w Warszawie
S.A. z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie okre"lenia zakresu i struktury raportu dotycz!cego
stosowania zasad adu korporacyjnego przez spó ki gie dowe oraz na podstawie § 2 ust. 2
Uchwa y Nr 13/1171/2007 Rady Nadzorczej Gie dy Papierów Warto"ciowych w Warszawie S.A.
z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu Gie dy.

Zasady adu korporacyjnego, które nie by y przez Spó k! stosowane w 2007 r.
W 2007 r. Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Spó ka lub Bank) zgodnie z o"wiadczeniem w
zakresie przestrzegania zasad adu korporacyjnego przekazanym do publicznej wiadomo"ci w
czerwcu 2007 r. i zamieszczonym na stronie internetowej stosowa wszystkie zasady adu
korporacyjnego zamieszczone w dokumencie „Dobre Praktyki w Spó kach Publicznych 2005”.

Opis sposobu dzia ania Walnego Zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnie" oraz praw
akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania
Opis sposobu dzia ania Walnego Zgromadzenia:
Walne Zgromadzenia w Banku Handlowego w Warszawie S.A. dzia a zgodnie z Regulaminem
Walnego Zgromadzenia Banku, Statutem i przepisami prawa. Walne Zgromadzenia Banku
(Walne Zgromadzenie) posiada stabilny Regulamin Walnego Zgromadzenia okre"laj!cy
szczegó owe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwa .
Zgodnie z przyj#t! w Spó ce praktyk! Walne Zgromadzenie odbywa si# w siedzibie Spó ki, w
Warszawie. Zgodnie ze Statutem Spó ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa si# w terminie
sze"ciu miesi#cy po up ywie ka$dego roku obrotowego. Je$eli Zarz!d nie zwo a Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia w tym terminie, prawo jego zwo ania przys uguje Radzie Nadzorczej. W
Spó ce przyj#to zasad#, i$ Zwyczajne Walne Zgromadzenia zwo ywane s! nie pó%niej ni$ w
ostatnim tygodniu czerwca, w godzinach przedpo udniowych. Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie zwo uje Zarz!d z w asnej inicjatywy, na $!danie Rady Nadzorczej lub na $!danie
akcjonariuszy reprezentuj!cych co najmniej jedn! dziesi!t! cz#"& kapita u zak adowego. Dla
potrzeb Walnych Zgromadze' Spó ka zapewnia sal# o wielko"ci odpowiedniej do liczby
Akcjonariuszy, obs ug# profesjonalnych t umaczy oraz elektroniczny system oddawania i
liczenia g osów.
Zgodnie z praktyk! przyj#t! w Spó ce, wszystkie istotne materia y na Walne Zgromadzenie, w
tym projekty uchwa z uzasadnieniem wraz z opini! Zarz!du i Rady Nadzorczej przekazywane s!
Akcjonariuszom najpó%niej na 15 dni (sprawozdania finansowe) lub 7 dni (odpisy uchwa ) przed
terminem jego odbycia. Materia y na Walne Zgromadzenie s! nadto udost#pniane w siedzibie
Spó ki w czasie, o którym Spó ka powiadamia w og oszeniu o zwo aniu Walnego Zgromadzenia
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oraz na stronach internetowych Spó ki. Niezale$nie od powy$szego Spó ka wykonuje wszystkie
wynikaj!ce z powszechnie obowi!zuj!cych przepisów obowi!zki informacyjne dotycz!ce
zwo ania Walnych Zgromadze'.
Odwo anie Walnego Zgromadzenia, w którego porz!dku obrad na wniosek uprawnionych
podmiotów umieszczono okre"lone sprawy lub które zwo ane zosta o na taki wniosek mo$liwe
jest tylko za zgod! wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie mo$e by&
odwo ane, je$eli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (si a wy$sza) lub jest
oczywi"cie bezprzedmiotowe. Odwo anie nast#puje w taki sam sposób, jak zwo anie,
zapewniaj!c przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla spó ki i dla akcjonariuszy, w ka$dym
razie nie pó%niej ni$ na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu
odbycia Walnego Zgromadzenia nast#puje w tym samym trybie, co jego odwo anie, cho&by
proponowany porz!dek obrad nie ulega zmianie. Walne Zgromadzenie zwo uje si# przez
og oszenie w Monitorze S!dowym i Gospodarczym, które powinno by& dokonane co najmniej na
trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodnicz!cy Rady Nadzorczej, a w przypadku jego
nieobecno"ci kolejno Wiceprzewodnicz!cy Rady Nadzorczej lub jeden z cz onków Rady
Nadzorczej. Zgodnie z przyj#t! w Spó ce praktyk! prowadzenia Walnych Zgromadze', po
otwarciu Zgromadzenia zarz!dza si# niezw ocznie wybór Przewodnicz!cego Zgromadzenia.
Przed wyborem Przewodnicz!cego Walne Zgromadzenia nie podejmuje $!dnych rozstrzygni#&.
Zarz!d Spó ki ka$dorazowo za po"rednictwem osoby otwieraj!cej Walne Zgromadzenie
przekazuje Przewodnicz!cemu Walnego Zgromadzenia instrukcj# dotycz!c! wykonywania tej
funkcji w sposób zapewniaj!cy przestrzeganie powszechnie obowi!zuj!cych przepisów, zasad
adu korporacyjnego, Statutu i innych regulacji wewn#trznych Spó ki. Na Walnym
Zgromadzeniu powinni by& obecni cz onkowie Zarz!du i Rady Nadzorczej Spó ki oraz bieg y
rewident Spó ki, je"li przedmiotem Walnego Zgromadzenia s! sprawy finansowe.
G osowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne g osowanie zarz!dza si# przy wyborach
oraz nad wnioskami o odwo anie cz onków organów Spó ki lub likwidatorów, o poci!gni#ciu ich
do odpowiedzialno"ci, jak równie$ w sprawach osobowych. Poza tym nale$y zarz!dzi& tajne
g osowanie na $!danie cho&by jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na
Walnym Zgromadzeniu.
Walne Zgromadzenie jest wa$ne bez wzgl#du na ilo"& reprezentowanych na nim akcji z
zastrze$eniem przypadków okre"lonych w przepisach prawa. Uchwa y Walnego Zgromadzenia
zapadaj! bezwzgl#dn! wi#kszo"ci! g osów obecnych, o ile przepisy prawa lub Statutu nie
stanowi! inaczej.
G osowanie odbywa si# w praktyce przy pomocy komputerowego systemu oddawania i
obliczania g osów, zapewniaj!cego oddawanie g osów w liczbie odpowiadaj!cej liczbie
posiadanych akcji, jak równie$ eliminuj!cego - w przypadku g osowania tajnego - mo$liwo"&
identyfikacji sposobu oddawania g osów przez poszczególnych akcjonariuszy.
Przewodnicz!cy Walnego Zgromadzenia powinien w taki sposób formu owa& uchwa y, aby
ka$dy uprawniony, który nie zgadza si# z meritum rozstrzygni#cia stanowi!cym przedmiot
uchwa y mia mo$liwo"& jej zaskar$enia. Przewodnicz!cy Walnego Zgromadzenia ma za zadanie
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czuwa& nad tym, aby uchwa y by y formu owane w jasny i przejrzysty sposób. Zarz!d Spó ki
zapewnia tak$e mo$liwo"& skorzystania przez Przewodnicz!cego z pomocy obs ugi prawnej
Spó ki.
Uchwa y Walnego Zgromadzenia s! protoko owane przez notariusza. W protokole nale$y
stwierdzi& prawid owo"& zwo ania Walnego Zgromadzenia i jego zdolno"& do powzi#cia uchwa ,
wymieni& powzi#te uchwa y, liczb# g osów oddanych za ka$d! uchwa ! i zg oszone sprzeciwy.
Do protoko u nale$y do !czy& list# obecno"ci z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia.
Dowody zwo ania Walnego Zgromadzenia Zarz!d powinien do !czy& do ksi#gi protoko ów.
Odpis protoko u Zarz!d Spó ki umieszcza w ksi#dze protoko ów.
W obradach Walnego Zgromadzenia mog! uczestniczy& przedstawiciele mediów.
Zasadnicze Uprawnienia Walnego Zgromadzenia Spó ki
Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno by&:
1.

rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarz!du z dzia alno"ci Spó ki i sprawozdania
finansowego za ubieg y rok obrotowy oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy
kapita owej Spó ki,

2.

podj#cie uchwa y o podziale zysku albo o pokryciu straty,

3.

udzielenie cz onkom organów Spó ki absolutorium z wykonania przez nich obowi!zków.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych przewidzianych bezwzgl#dnie
obowi!zuj!cymi przepisami prawa, nale$! sprawy:
1.

zbycia i wydzier$awienia przedsi#biorstwa lub jego zorganizowanej cz#"ci oraz
ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

2.

zmiany Statutu,

3.

podwy$szenia lub obni$enia kapita u zak adowego Spó ki,

4.

ustalenia dnia prawa poboru akcji nowej emisji,

5.

ustalenia dnia dywidendy za ubieg y rok obrotowy oraz terminów wyp aty dywidendy,

6.

tworzenia i znoszenia funduszy specjalnych tworzonych z zysku,

7.

powo ywania oraz odwo ywania cz onków Rady Nadzorczej,

8.

ustalania wynagrodzenia dla cz onków Rady Nadzorczej,

9.

po !czenia lub likwidacji Spó ki,

10. powo ania i odwo ania likwidatorów,
11. umorzenia akcji Spó ki,
12. u$ycia kapita u zapasowego i rezerwowego, w tym kapita u (fundusz) rezerwowego
utworzonego, w celu gromadzenia zysku niepodzielonego (nieprzeznaczonego na
dywidend# w danym roku obrotowym) oraz funduszu ogólnego ryzyka
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Walne Zgromadzenie decyduje o podziale zysku, okre"laj!c wysoko"& odpisów na:
1.

kapita zapasowy, tworzony corocznie z odpisów z zysku w wysoko"ci co najmniej 8%
zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapita ten nie osi!gnie co najmniej jednej trzeciej
kapita u zak adowego. Walne Zgromadzenie mo$e podj!& uchwa # nakazuj!c! dokonywanie
dalszych odpisów,

2.

kapita rezerwowy,

3.

fundusz ogólnego ryzyka,

4.

dywidend#,

5.

fundusze specjalne,

6.

inne cele.

W razie likwidacji Spó ki, Walne Zgromadzenie wyznacza na wniosek Rady Nadzorczej jednego
lub wi#cej likwidatorów oraz okre"la sposób prowadzenia likwidacji.
Prawa Akcjonariuszy i sposób Ich Wykonywania
Akcje Spó ki s! akcjami na okaziciela i s! zbywalne. Akcjonariusze maj! prawo do udzia u w
zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez bieg ego rewidenta, który
zosta przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wyp aty akcjonariuszom. Zysk rozdziela
si# w stosunku do liczby akcji.
W Walnym Zgromadzeniu maj! prawo uczestniczy& w a"ciciele akcji na okaziciela, którzy z o$!
w siedzibie Spó ki, najpó%niej na tydzie' przed odbyciem Walnego Zgromadzenia lub w
przypadku papierów warto"ciowych zdematerializowanych imienne "wiadectwo depozytowe.
Akcjonariusz uczestnicz!cy w Walnym Zgromadzeniu ma prawo do g osowania, stawiania
wniosków i zg aszania sprzeciwów, jak równie$ do przedstawiania zwi#z ego uzasadnienia
swego stanowiska.
Projekty uchwa proponowanych do przyj#cia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne
materia y powinny by& przedstawione akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opini! Rady
Nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem w czasie umo$liwiaj!cym zapoznanie si# z nimi i
dokonanie oceny.
Akcjonariusz, ma prawo uczestniczy& w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywa& prawo g osu
osobi"cie lub przez pe nomocnika.
Ka$dy akcjonariusz ma prawo kandydowa& na Przewodnicz!cego Walnego Zgromadzenia, jak
równie$ zg osi& do protoko u kandydatur# na stanowisko Przewodnicz!cego Walnego
Zgromadzenia.
Przy rozpatrywaniu ka$dego punktu porz!dku obrad akcjonariusz ma prawo do wyst!pienia i
repliki.
Zarz!d jest obowi!zany do udzielenia akcjonariuszowi na jego $!danie informacji dotycz!cych
spó ki, je$eli jest to uzasadnione dla oceny sprawy obj#tej porz!dkiem obrad. Zarz!d powinien
odmówi& udzielenia informacji w przypadku, gdy:
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1.

mog oby to wyrz!dzi& szkod# Spó ce albo spó ce z ni! powi!zanej albo spó ce zale$nej, w
szczególno"ci przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych
przedsi#biorstwa,

2.

mog oby narazi& cz onka Zarz!du na poniesienie odpowiedzialno"ci karnej, cywilnoprawnej
lub administracyjnej.

W uzasadnionych przypadkach Zarz!d mo$e udzieli& informacji na pi"mie nie pó%niej ni$ w
terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zako'czenia Walnego Zgromadzenia.
Organy Spó ki nie ograniczaj! informacji, o których udzielenie zwraca si# w szczególno"ci
Walne Zgromadzenie, ale jednocze"nie przestrzegaj! przepisów Ustawy o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spó kach publicznych, Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz Rozporz!dzenia w
sprawie informacji bie$!cych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
warto"ciowych oraz przepisów Kodeksu spó ek handlowych..
Walne Zgromadzenie jest wa$ne bez wzgl#du na ilo"& reprezentowanych na nim akcji
z zastrze$eniem przypadków okre"lonych w przepisach prawa. Uchwa y Walnego Zgromadzenia
zapadaj! bezwzgl#dn! wi#kszo"ci! g osów obecnych, o ile przepisy prawa lub Statutu Banku nie
stanowi! inaczej.
Akcjonariusz ma prawo do zg oszenia sprzeciwu wobec tre"ci uchwa y Walnego Zgromadzenia i
zg aszaj!c sprzeciw ma mo$liwo"& przedstawienia swoich argumentów i uzasadnienia sprzeciwu.
Ka$dy akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupe nie' do projektów uchwa ,
obj#tych porz!dkiem obrad Walnego Zgromadzenia - do czasu zamkni#cia dyskusji nad punktem
porz!dku obrad, obejmuj!cym projekt uchwa y, której ta propozycja dotyczy. Propozycje te wraz
z krótkim uzasadnieniem winny by& sk adane na pi"mie.
Akcjonariusz na Walnym Zgromadzeniu mo$e zg osi& wniosek w sprawie formalnej. Za wnioski
w sprawach formalnych uwa$a si# wnioski, co do sposobu obradowania i g osowania.
Akcjonariusze maja prawo zg aszania swych kandydatów do Rady Nadzorczej Banku na pi"mie
na r#ce Przewodnicz!cego Walnego Zgromadzenia lub ustnie do protoko u, przy czym zarówno
w jednym jak i w drugim przypadku kandydatur# zg asza si# z krótkim uzasadnieniem.
Akcjonariusze maj! prawo przegl!dania ksi#gi protoko ów, jak równie$ $!dania wydania,
po"wiadczonych przez Zarz!d, odpisów uchwa .
Akcjonariuszowi, który g osowa przeciwko uchwale Walnego Zgromadzenia, a po jej powzi#ciu
za$!da zaprotoko owania sprzeciwu, akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do
udzia u w Walnym Zgromadzeniu, i akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na Walnym
Zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwo ania Walnego Zgromadzenia lub te$
powzi#cia uchwa y w sprawie nieobj#tej porz!dkiem obrad, s u$y prawo do wytoczenia
powództwa o uchylenie uchwa y Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariuszom przys uguje prawo do wytoczenia przeciwko Spó ce powództwa o stwierdzenie
niewa$no"ci uchwa y Walnego zgromadzenia sprzecznej z ustaw!.
Akcje Spó ki mog! by& umarzane za zgod! akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spó k#
(umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwa y Walnego Zgromadzenia. Uchwa a
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powinna okre"la& w szczególno"ci podstaw# prawna umorzenia, wysoko"& wynagrodzenia
przys uguj!cego akcjonariuszowi umorzonej akcji b!d% uzasadnienie umorzenia akcji bez
wynagrodzenia oraz sposób obni$enia kapita u zak adowego.

Sk ad Osobowy i Zasady Dzia ania Organów Zarz#dzaj#cych i Nadzorczych Spó ki oraz
Ich Komitetów
Zarz#d Spó ki
Zarz!d Spó ki sk ada si# z pi#ciu do dziewi#ciu cz onków. W sk ad Zarz!du wchodz!: Prezes
Zarz!du Spó ki, Wiceprezesi Zarz!du Spó ki, oraz Cz onkowie Zarz!du. Co najmniej po owa
cz onków Zarz!du powinna legitymowa& si# obywatelstwem polskim. Ka$dy cz onek zarz!du
powo ywany jest na okres trzech lat.
Aktualnie Zarz!d Spó ki sk ada si# z sze"ciu cz onków. W sk ad Zarz!du Spó ki wchodz!:
S awomir S. Sikora – Prezes Zarz!du;
Micha H. Mro$ek – Wiceprezes Zarz!du;
Edward Wess – Wiceprezes Zarz!du;
Sonia W#drychowicz-Horbatowska – Wiceprezes Zarz!du;
Witold Zieli'ski – Wiceprezes Zarz!du;
Lidia Jab onowska-Luba – Cz onek Zarz!du.
Wy$ej wymienione osoby wchodzi y równie$ w sk ad Zarz!du w roku 2007.
Zarz!d Spó ki dzia a w oparciu o przepisy powszechnie obowi!zuj!ce, statut Spó ki oraz
Regulamin Zarz!du Banku Handlowego w Warszawie S.A.
Regulamin Zarz!du Banku Handlowego w Warszawie S.A., okre"la zakres i tryb pracy Zarz!du
oraz tryb podejmowania uchwa .
Zarz!d w drodze uchwa y podejmuje decyzje w sprawach Spó ki nie zastrze$onych przez prawo i
statut do kompetencji innych organów Spó ki, w szczególno"ci:
1.

okre"la strategi# Spó ki,

2.

tworzy i znosi komitety Spó ki oraz okre"la ich w a"ciwo"&,

3.

ustala i przedk ada Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia swój regulamin,

4.

ustala i przedk ada Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia regulaminy gospodarowania
funduszami specjalnymi tworzonymi z zysku netto,

5.

okre"la daty wyp aty dywidendy w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie,

6.

ustanawia prokurentów oraz pe nomocników ogólnych i pe nomocników ogólnych z prawem
substytucji,

7.

decyduje w sprawach okre"lonych w regulaminie Zarz!du,
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8.

rozstrzyga w sprawach wniesionych przez Prezesa Zarz!du, Wiceprezesa lub cz onka
Zarz!du,

9.

decyduje samodzielnie o nabyciu i zbyciu nieruchomo"ci, u$ytkowania wieczystego lub
udzia u w nieruchomo"ci,

10. uchwala projekt rocznego planu finansowego Spó ki, przyjmuje plany inwestycyjne oraz
sprawozdania z ich wykonania,
11. przyjmuje sprawozdania z dzia alno"ci Spó ki i sprawozdania finansowe,
12. formu uje wnioski w sprawie podzia u zysku albo sposobu pokrycia strat,
13. zatwierdza polityk# kadrow!, kredytow! i zasady prawne dzia alno"ci Spó ki,
14. zatwierdza zasady gospodarowania kapita em Spó ki,
15. zatwierdza struktur# zatrudnienia,
16. ustala zasadnicz! struktur# organizacyjn! Spó ki, powo uje i odwo uje Szefów Sektorów,
powo uje i odwo uje Szefów Pionów oraz ustala ich w a"ciwo"&,
17. ustala plan dzia a' kontrolnych w Spó ce oraz przyjmuje sprawozdania z przeprowadzonych
kontroli,
18. rozstrzyga w innych sprawach, które zgodnie ze Statutem podlegaj! przed o$eniu Radzie
Nadzorczej lub Walnemu Zgromadzeniu,
19. podejmuje decyzje o zaci!gni#ciu zobowi!za' lub rozporz!dzeniu aktywami, których !czna
warto"& w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy w asnych Spó ki lub
udziela upowa$nienia wskazanym osobom do podj#cia takiej decyzji, jednak$e w
odniesieniu do spraw wchodz!cych do kompetencji Komitetów powo anych w Spó ce,
decyzje s! podejmowane po zasi#gni#ciu opinii w a"ciwego Komitetu.
20. okre"la organizacj# i zakres dzia ania Departamentu Audytu, w tym mechanizmy
zapewniaj!ce niezale$no"& audytu.
Zarz!d Banku projektuje, wprowadza oraz zapewnia dzia anie systemu zarz!dzania w Spó ce.
Zarz!d opracowuje, wprowadza, zatwierdza oraz aktualizuje pisemne strategie, procedury, plany
i analizy oraz podejmuje inne dzia ania w zakresie systemu zarz!dzania ryzykiem, kontroli
wewn#trznej oraz szacowania kapita u wewn#trznego, jak równie$ dokonywania przegl!dów
procesu szacowania i utrzymywania kapita u wewn#trznego
Do wnoszenia spraw, w celu ich rozpatrzenia przez Zarz!d s! uprawnieni cz onkowie zarz!du
oraz szefowie wskazanych w Regulaminie Zarz!du jednostek organizacyjnych, w sprawach
obj#tych zakresem funkcjonowania tych jednostek.
Prezes Zarz!du:
1.

kieruje pracami Zarz!du, w tym wyznacza spo"ród cz onków Zarz!du osob# zast#puj!c!
Prezesa podczas jego nieobecno"ci oraz ustala sposób zast#powania nieobecnych cz onków
Zarz!du,

2.

zwo uje posiedzenia Zarz!du i przewodniczy im,
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3.

prezentuje stanowisko Zarz!du wobec
samorz!dowych oraz opinii publicznej,

w adz

Spó ki,

organów

pa'stwowych

i

4.

wnioskuje do Rady Nadzorczej o powo anie lub odwo anie cz onków Zarz!du oraz ustalenie
ich wynagrodzenia,

5.

wydaje wewn#trzne przepisy reguluj!ce dzia alno"& Spó ki oraz mo$e upowa$ni&
pozosta ych cz onków Zarz!du lub innych pracowników Spó ki do wydawania tych
przepisów,

6.

decyduje o sposobie wykorzystania wyników kontroli wewn#trznej oraz informuje o podj#tej
w tym zakresie decyzji jednostk# kontrolowan!,

7.

wykonuje inne uprawnienia wynikaj!ce z regulaminów, uchwalonych przez Rad#
Nadzorcz!.

Prezes Zarz!du mo$e powierzy& poszczególnym cz onkom Zarz!du oraz Szefom Pionów
wykonywanie poszczególnych kompetencji, przewidzianych powy$ej, z wy !czeniem
okre"lonych w punktach 1) i 4).
Posiedzenia Zarz!du zwo uje i przewodniczy im Prezes Zarz!du. Prezes Zarz!du mo$e ustali&
sta e terminy odbywania posiedze'.
Organizacj# pracy Zarz!du zapewnia Biuro Organizacyjne w Departamencie Komunikacji
Korporacyjnej i Marketingu Spó ki zwane dalej Biurem Organizacyjnym.
Obecno"& cz onków Zarz!du na posiedzeniu Zarz!du jest obowi!zkowa. Nieobecno"& musi by&
usprawiedliwiona. W posiedzeniach Zarz!du, oprócz jego cz onków, udzia mog! bra&:
1.

Szefowie Pionów,

2.

Dyrektor Biura Organizacyjnego lub osoba przez niego wyznaczona,

3.

Dyrektor Departamentu Monitoringu Zgodno"ci,

4.

Szef Pionu Prawnego.

Przy rozpatrywaniu przez Zarz!d zagadnie' zwi!zanych z dzia aniem kontroli wewn#trznej w
Spó ce w posiedzeniach Zarz!du mo$e bra& udzia osoba kieruj!ca Departamentem Audytu. Na
wniosek cz onków Zarz!du, w posiedzeniach mog! uczestniczy& w a"ciwi dla danej sprawy
pracownicy Spó ki lub osoby spoza Spó ki. Przewodnicz!cy posiedzenia mo$e zarz!dzi& obrady
bez udzia u osób nie b#d!cych cz onkami Zarz!du.
Do wa$no"ci uchwa Zarz!du wymagana jest obecno"& na posiedzeniu, co najmniej po owy
cz onków Zarz!du. Uchwa y Zarz!du zapadaj! bezwzgl#dn! wi#kszo"ci! g osów.
Zarz!d podejmuje uchwa y w g osowaniu jawnym. Przewodnicz!cy posiedzenia mo$e zarz!dzi&
tajne g osowanie z w asnej inicjatywy lub na wniosek cz onka Zarz!du. Uchwa a Zarz!du
obowi!zuje z dniem powzi#cia, chyba $e przewidziano w niej inny termin wej"cia w $ycie.
W uzasadnionych przypadkach uchwa a Zarz!du mo$e by& podj#ta w trybie obiegowym na
podstawie decyzji Prezesa Zarz!du Spó ki lub cz onka Zarz!du zast#puj!cego Prezesa.
Warunkiem podj#cia uchwa y w trybie obiegowym jest zawiadomienie wszystkich cz onków
Zarz!du o podejmowaniu uchwa y. Uchwa a podj#ta w trybie obiegowym stanowi za !cznik do
protoko u najbli$szego posiedzenia Zarz!du.
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Z przebiegu posiedzenia Zarz!du sporz!dzany jest protokó . Sporz!dzenie protoko u nale$y do
Biura Organizacyjnego. Protoko y z posiedze' Zarz!du opatrzone s! klauzul! „zastrze$one
bankowe”. Protokó powinien zawiera&:
1.

porz!dek obrad,

2.

imiona i nazwiska osób bior!cych udzia w posiedzeniu,

3.

informacj# o usprawiedliwieniu nieobecno"ci lub o przyczynach nieobecno"ci cz onków
Zarz!du na posiedzeniu,

4.

tre"& podj#tych uchwa ,

5.

liczb# g osów oddanych na poszczególne uchwa y oraz zdania odr#bne,

6.

nazw# jednostki lub komórki organizacyjnej, b!d% imi# i nazwisko osoby, której powierzono
wykonanie uchwa y, oraz

7.

termin wykonania uchwa y.

Protokó sporz!dzany jest nie pó%niej ni$ w terminie 3 (trzech) dni roboczych po dacie
posiedzenia. Protokó podpisuj! wszyscy cz onkowie Zarz!du obecni na posiedzeniu
niezw ocznie po otrzymaniu.
Zarz!d przekazuje Radzie Nadzorczej nast#puj!ce informacje finansowe:
1.

z chwil! ich przygotowania, lecz nie pó%niej ni$ po 30 (trzydziestu) dniach do ko'ca
ka$dego miesi!ca, miesi#czne oraz okresowe (obejmuj!ce okres od pocz!tku roku do up ywu
poprzedniego miesi!ca) informacje finansowe wraz z ich porównaniem do bud$etu
przyj#tego w planie rocznym, oraz w odniesieniu do ubieg ego roku,

2.

niezw ocznie po ich przygotowaniu, lecz nie pó%niej ni$ 120 (sto dwadzie"cia) dni po
up ywie ka$dego roku obrotowego, roczne jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania
finansowe, przygotowane zgodnie z Mi#dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo"ci
Finansowej, zweryfikowane przez bieg ego rewidenta Spó ki,

3.

niezw ocznie po jego przygotowaniu, lecz w ka$dym przypadku nie pó%niej ni$ przed
ko'cem ka$dego roku, projekt planu rocznego na nast#pny rok obrotowy, oraz

4.

niezw ocznie, inne dost#pne dane finansowe odnosz!ce si# do dzia alno"ci Spó ki i jej stanu
finansowego oraz dzia alno"ci i stanu finansowego podmiotów zale$nych Spó ki, których
cz onek Rady Nadzorczej mo$e w sposób uzasadniony za$!da&.

Rada Nadzorcza Spó ki
Rada Nadzorcza Spó ki sk ada si# z pi#ciu do dwunastu cz onków z których ka$dy powo ywany
jest przez Walne Zgromadzenie na trzyletni! kadencj#. Co najmniej po owa cz onków Rady w
tym jej Przewodnicz!cy powinna legitymowa& si# obywatelstwem polskim.
Aktualnie w sk ad Rady Nadzorczej Spó ki wchodz!:
Przewodnicz!cy: Stanis aw So tysi'ski
Wiceprzewodnicz!cy: Shirish Apte, Andrzej Olechowski
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Cz onkowie: Susan Blaikie, Sanjeeb Chaudhuri, Goran Collert, Miros aw Gryszka,
Sabine S. Hansen, Krzysztof L. Opolski, Aneta Polk, Michael Schlein,
Wies aw A. Smulski.
Po ow# sk adu Rady Nadzorczej Spó ki stanowi! cz onkowie niezale$ni. Kryteria niezale$no"ci
cz onków Rady Nadzorczej, zosta y ustalone w Statucie Spó ki.
Rada Nadzorcza Spó ki dzia a w oparciu o przepisy powszechnie obowi!zuj!ce, statut Spó ki
oraz Regulamin Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
Rada Nadzorcza wykonuje czynno"ci przewidziane w przepisach prawa oraz w Statucie Spó ki,
zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz praw i obowi!zków przewidzianych w przepisach
prawa, nale$! uchwa y w sprawach:
1.

powo anie i odwo anie w g osowaniu tajnym Prezesa Zarz!du Spó ki,

2.

powo anie i odwo anie, na wniosek Prezesa Zarz!du, w tajnym g osowaniu Wiceprezesów
oraz innych cz onków Zarz!du Spó ki,

3.

ustalenie warunków umów reguluj!cych stosunek pracy lub inny stosunek prawny, !cz!cy
cz onków Zarz!du ze Spó k!,

4.

wyra$enie zgody na otwarcie lub zamkni#cie za granic! oddzia u,

5.

uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej oraz zatwierdzenie ustalanych przez Zarz!d Spó ki:
a) regulaminu Zarz!du Spó ki,
b) regulaminów gospodarowania funduszami specjalnymi tworzonymi z zysku netto,

6.

wyra$anie uprzedniej zgody na dokonanie czynno"ci rozporz!dzaj!cej "rodkami trwa ymi
Spó ki, których warto"& przekracza 1/10 kapita u zak adowego Spó ki,

7.

wybór bieg ego rewidenta Spó ki,

8.

wyra$anie zgody na zatrudnianie i zwalnianie osoby kieruj!cej Departamentem Audytu, na
wniosek Zarz!du,

9.

sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem kontroli wewn#trznej w Spó ce, na zasadach
ustalonych odr#bnie w Statucie Spó ki oraz Regulaminie Komitetu ds. Audytu.

10. "wiadczenia z jakiegokolwiek tytu u przez Spó k# i jakiekolwiek podmioty powi!zane ze
Spó k! na rzecz cz onków Zarz!du oraz wyra$ania zgody na zawarcie przez Spó k# lub
podmiot od niego zale$ny istotnej umowy z podmiotem powi!zanym ze Spó k!, cz onkiem
Rady Nadzorczej albo Zarz!du oraz z podmiotami z nimi powi!zanymi.
11. sprawowanie nadzoru nad wprowadzeniem systemu zarz!dzania w Spó ce oraz ocena
adekwatno"& i skuteczno"& tego systemu.
Do kompetencji Rady Nadzorczej nale$y równie$ zawieszanie, z wa$nych powodów, w
czynno"ciach poszczególnych lub wszystkich cz onków Zarz!du oraz delegowanie cz onków
Rady Nadzorczej, na okres nie d u$szy ni$ trzy miesi!ce, do czasowego wykonywania czynno"ci
cz onków Zarz!du, którzy zostali odwo ani, z o$yli rezygnacj# albo z innych przyczyn nie mog!
sprawowa& swoich czynno"ci.
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Cz onkowie Rady Nadzorczej wykonuj! swoje obowi!zki osobi"cie. Rada Nadzorcza wykonuje
swoje czynno"ci kolegialnie, przy czym ka$dy cz onek Rady Nadzorczej ma prawo do
otrzymania od Zarz!du informacji niezb#dnych do wykonywania swoich obowi!zków.
Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywaj! si# co najmniej raz na kwarta . Posiedzenie Rady
Nadzorczej, zwo uje Przewodnicz!cy Rady Nadzorczej, a pod jego nieobecno"& jeden z
Wiceprzewodnicz!cych Rady Nadzorczej, z w asnej inicjatywy, na wniosek cz onka Rady
Nadzorczej albo na wniosek Zarz!du Spó ki. Przewodnicz!cy Rady Nadzorczej mo$e wyznaczy&
sta e terminy odbywania posiedze' Rady Nadzorczej. Zawiadomienie o zwo aniu posiedzenia,
zawieraj!ce porz!dek obrad i materia y b#d!ce przedmiotem obrad, Sekretarz Rady Nadzorczej
wysy a cz onkom Rady Nadzorczej poczt! kuriersk! za po"wiadczeniem odbioru co najmniej na
7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia..
Rada Nadzorcza zbiera si# w dniu Walnego Zgromadzenia zatwierdzaj!cego sprawozdanie
Zarz!du z dzia alno"ci Spó ki i sprawozdanie finansowe za ostatni pe ny rok obrotowy pe nienia
funkcji cz onka Zarz!du, w którym wygasaj! mandaty cz onków Zarz!du, w celu dokonania
wyboru cz onków Zarz!du Spó ki.
Rada Nadzorcza corocznie podejmuje uchwa #, w sprawie sprawozdania z dzia alno"ci Rady, w
której zawarta jest ocena Rady Nadzorczej na temat sytuacji Spó ki oraz wyniki oceny
sprawozda' finansowych Spó ki w tym wnioski Zarz!du co do podzia u zysku. Dokument ten
Rada Nadzorcza przedk ada Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia.
Cz onkowie Rady Nadzorczej mog! bra& udzia w podejmowaniu uchwa , oddaj!c swój g os na
pi"mie za po"rednictwem innego cz onka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza mo$e podejmowa&
uchwa y w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu "rodków bezpo"redniego porozumiewania
si# na odleg o"&.
Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodnicz!cy Rady Nadzorczej, a w razie jego
nieobecno"ci jeden z Wiceprzewodnicz!cych Rady Nadzorczej, za" w razie nieobecno"ci ich obu
– cz onek Rady Nadzorczej wybrany przez pozosta ych cz onków.
Do wa$no"ci uchwa Rady Nadzorczej wymagana jest obecno"& na posiedzeniu co najmniej
po owy cz onków Rady Nadzorczej. Uchwa y Rady Nadzorczej zapadaj! bezwzgl#dn!
wi#kszo"ci! g osów. Bez zgody wi#kszo"ci niezale$nych cz onków Rady Nadzorczej nie
powinny by& podejmowane uchwa y w sprawach:
1.

"wiadczenia z jakiegokolwiek tytu u przez Spó k# i jakiekolwiek podmioty powi!zane ze
Spó k! na rzecz cz onków Zarz!du,

2.

wyra$enia zgody na zawarcie przez Spó k# lub podmiot od niego zale$ny istotnej umowy z
podmiotem powi!zanym ze Spó k!, cz onkiem Rady albo Zarz!du oraz z podmiotami z nimi
powi!zanymi,

3.

wyboru bieg ego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spó ki.

Ka$dy cz onek Rady Nadzorczej obowi!zany jest niezw ocznie poinformowa& o zaistnia ym
konflikcie interesów pozosta ych jej cz onków i powstrzyma& si# od zabierania g osu w dyskusji
oraz od g osowania nad przyj#ciem uchwa y w sprawie, w której zaistnia konflikt.
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Rada Nadzorcza podejmuje uchwa y w g osowaniu jawnym z wyj!tkiem powo ania i odwo ania
w g osowaniu tajnym Prezesa Zarz!du Spó ki oraz powo ania i odwo ania, na wniosek Prezesa
Zarz!du, w tajnym g osowaniu Wiceprezesów oraz innych cz onków Zarz!du Spó ki.
Przewodnicz!cy obrad mo$e zarz!dzi& tajne g osowanie w innych sprawach z w asnej inicjatywy
lub na wniosek cz onka Rady Nadzorczej.
Uchwa a Rady Nadzorczej obowi!zuje z dniem powzi#cia, chyba $e przewidziano w niej
pó%niejszy termin wej"cia w $ycie.
Z posiedze' Rady Nadzorczej sporz!dzane s! protoko y, zawieraj!ce: porz!dek obrad, nazwiska i
imiona obecnych cz onków Rady Nadzorczej, liczb# cz onków nieobecnych na posiedzeniu wraz
z podaniem przyczyny nieobecno"ci, liczb# g osów oddanych na poszczególne uchwa y, zdania
odr#bne, pe ne brzmienie podj#tych uchwa . Lista obecnych na posiedzeniu cz onków Rady
Nadzorczej oraz innych osób uczestnicz!cych w posiedzeniu stanowi za !cznik do protokó u.
Protokó y podpisuj! wszyscy obecni na danym posiedzeniu cz onkowie Rady Nadzorczej.
Protokó y posiedze' Rady Nadzorczej za okres jej kadencji gromadzone s! w odr#bnym zbiorze,
przechowywanym przez Spó k#.
W posiedzeniach Rady Nadzorczej, z wyj!tkiem posiedze' dotycz!cych bezpo"rednio Zarz!du,
bior! udzia cz onkowie Zarz!du Spó ki. Na wniosek Przewodnicz!cego Rady Nadzorczej lub na
wniosek Zarz!du Spó ki w posiedzeniach mog! uczestniczy& w a"ciwi dla danej sprawy
pracownicy Spó ki lub osoby spoza Spó ki. Podczas rozpatrywania przez Rad# Nadzorcz!
zagadnie' zwi!zanych z dzia aniem kontroli wewn#trznej w Spó ce w posiedzeniach Rady
Nadzorczej mo$e bra& tak$e udzia osoba kieruj!ca Departamentem Audytu. W szczególnie
uzasadnionych okoliczno"ciach Przewodnicz!cy Rady Nadzorczej mo$e zarz!dzi& obrady bez
udzia u osób nie b#d!cych cz onkami Rady Nadzorczej, nawet je"li co innego wynika z
postanowie' poprzedzaj!cych.
Komitety Rady Nadzorczej
Sta ymi Komitetami Rady Nadzorczej s!:
1.

Komitet ds. Audytu, oraz

2.

Komitet ds. Wynagrodze',

3.

Komitet ds. Ryzyka i Kapita u.

Rada Nadzorcza w drodze uchwa y mo$e powo ywa& inne komitety ni$ wymienione powy$ej
z o$one wy !cznie z cz onków Rady Nadzorczej. Uchwa a Rady Nadzorczej okre"la zakres
dzia ania takiego komitetu.
W tym trybie w 2003 r. Rada Nadzorcza powo a a Komitet ds. Strategii i Zarz#dzania, którego
zadaniem ma by& bie$!ca analiza wszystkich zagadnie' zwi!zanych z praca organów Banku oraz
poprawianiem ich funkcjonowania. W sk ad tego Komitetu wchodz!: Shirish Apte jako
Przewodnicz!cy oraz Stanis aw So tysi'ski, Andrzej Olechowski, Goran Collert, Miros aw
Gryszka i Krzysztof Opolski jako cz onkowie Komitetu. Komitet obraduje na posiedzeniach
zwo ywanych przez jej Przewodnicz!cego.
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Komitet do spraw Audytu
W sk ad Komitetu Audytu wchodz! :
1) Miros aw Gryszka – Przewodnicz!cy Komitetu,
2) Susan Blaikie – Zast#pca Przewodnicz!cego Komitetu,
3) Shirish Apte - cz onek Komitetu,
4) Krzysztof Opolski - cz onek Komitetu,
5) Aneta Polk - cz onek Komitetu,
6) Wies aw Smulski - cz onek Komitetu.
Komitet ds. Audytu, jest sta ym komitetem Rady Nadzorczej Spó ki.
Do kompetencji i obowi!zków Komitetu ds. Audytu nale$y nadzór nad sprawozdawczo"ci!
finansow!, wewn#trzn! kontrol!, zarz!dzaniem ryzykiem oraz wewn#trznymi i zewn#trznymi
audytami.
Cz onkowie Komitetu wykonuj! swoje kompetencje na podstawie art. 390 Kodeksu spó ek
handlowych. Komitet sk ada Radzie Nadzorczej roczne sprawozdania ze swej dzia alno"ci.
Sprawozdanie za ka$dy kolejny rok kalendarzowy sk adane jest do ko'ca pierwszego kwarta u
roku nast#pnego. Sprawozdania s! udost#pniane akcjonariuszom poprzez umieszczenie ich na
stronach internetowych Banku. Na kolejnym, najbli$szym posiedzeniu Rady Nadzorczej Komitet
sk ada Radzie sprawozdanie z ka$dego spotkania Komitetu oraz zalece' Komitetu omawianych
na jego spotkaniach
W sk ad Komitetu ds. Audytu wchodzi co najmniej trzech cz onków Rady Nadzorczej, w tym co
najmniej dwóch niezale$nych cz onków Rady Nadzorczej, z których jeden jest Przewodnicz!cym
Komitetu. Cz onkowie Komitetu, w tym jego Przewodnicz!cy i Zast#pca Przewodnicz!cego,
wybierani s! przez Rad# Nadzorcz!. Wszyscy cz onkowie Komitetu posiadaj! kwalifikacje i
do"wiadczenie w zakresie finansów. Aby uchwa y Komitetu by y wa$ne, w spotkaniu musi
uczestniczy& co najmniej trzech jego cz onków.
Posiedzenia Komitetu ds. Audytu zwo uje Przewodnicz!cy Komitetu z w asnej inicjatywy lub na
wniosek cz onka Komitetu. Gdyby Przewodnicz!cy Komitetu nie móg z jakichkolwiek przyczyn
zwo a& posiedzenia, zwo uje je Zast#pca Przewodnicz!cego. Posiedzenia zwo ywane s! te$ na
wniosek cz onka Komitetu lub Przewodnicz!cego Rady Nadzorczej.
Zawiadomienie o zwo aniu posiedzenia, zawieraj!ce porz!dek obrad i materia y b#d!ce
przedmiotem obrad przesy a cz onkom Komitetu ds. Audytu Sekretarz Komitetu, którym jest
Sekretarz Rady Nadzorczej. Zawiadomienie powinno zawiera& porz!dek obrad oraz materia y
dotycz!ce tematów omawianych na posiedzeniu.
Posiedzenia Komitetu ds. Audytu odbywaj! si# co najmniej cztery razy do roku w terminach
ustalonych przez Przewodnicz!cego w porozumieniu z Zast#pc! Przewodnicz!cego Komitetu.
Przynajmniej raz do roku Komitet ds. Audytu spotyka si#:
1.

z Dyrektorem Departamentu Audytu bez udzia u kierownictwa,
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2.

z bieg ym rewidentem Spó ki bez udzia u kierownictwa,

3.

jedynie we w asnym sk adzie.

Komitet ds. Audytu, wedle uznania, mo$e si# spotka& równie$ z poszczególnymi cz onkami
kierownictwa Spó ki.
Porz!dek obrad Komitetu ds. Audytu obejmuje punkty sta e oraz sprawy rozpatrywane na
wniosek. Lista sta ych punktów rozpatrywanych na posiedzeniach Komitetu ustalana jest w
drodze uchwa y Komitetu. Prawo wnoszenia spraw na posiedzenia Komitetu przys uguje Radzie
Nadzorczej oraz poszczególnym cz onkom Komitetu i pozosta ym cz onkom Rady Nadzorczej.
Sekretarz Komitetu ds. Audytu, na podstawie otrzymanych materia ów opracowuje projekt
porz!dku posiedzenia wraz z list! osób zaproszonych i przekazuje go Przewodnicz!cemu
Komitetu i Zast#pcy Przewodnicz!cego do akceptacji. Zaakceptowany przez Przewodnicz!cego
Komitetu i Zast#pc# Przewodnicz!cego projekt porz!dku posiedzenia przekazywany jest wraz z
materia ami cz onkom Komitetu..
W posiedzeniu Komitetu ds. Audytu maj! obowi!zek uczestniczy& wszyscy jego cz onkowie.
Cz onek Komitetu, który nie mo$e wzi!& udzia u w posiedzeniu powinien zawiadomi& o tym
Sekretarza Komitetu na siedem dni przed ustalon! dat! posiedzenia. Komitet mo$e korzysta& z
opinii doradców oraz zaprasza& na swoje posiedzenia pracowników Spó ki lub inne osoby w celu
omówienia lub zbadania spraw poruszanych przez Komitet. W posiedzeniu Komitetu lub w
odpowiedniej jego cz#"ci posiedzenia bior! udzia osoby zaproszone przez Przewodnicz!cego
Komitetu lub Zast#pc# Przewodnicz!cego Komitetu.
Przewodnicz!cy Komitetu ds. Audytu przewodniczy posiedzeniom Komitetu. W przypadku
nieobecno"ci Przewodnicz!cego obradom Komitetu przewodniczy Zast#pca Przewodnicz!cego.
Przewodnicz!cy Komitetu w porozumieniu z Zast#pc! Przewodnicz!cego Komitetu mo$e
zdecydowa& o zdj#ciu sprawy z porz!dku obrad, w szczególno"ci w celu uzupe nienia wniosku
lub uzyskania opinii.
Uchwa y Komitetu ds. Audytu zapadaj! bezwzgl#dn! wi#kszo"ci! g osów obecnych cz onków
Komitetu.
Przewodnicz!cy Komitetu ds. Audytu w porozumieniu z Zast#pc! Przewodnicz!cego Komitetu
mo$e podj!& decyzj# o rozpatrzeniu sprawy w pisemnym trybie obiegowym. Cz onkowie
Komitetu wykonuj! swoje kompetencje na podstawie art. 390 Kodeksu spó ek handlowych.
Komitet sk ada Radzie Nadzorczej roczne sprawozdania ze swej dzia alno"ci. Sprawozdanie za
ka$dy kolejny rok kalendarzowy sk adane jest do ko'ca pierwszego kwarta u roku nast#pnego.
Sprawozdania s! udost#pniane akcjonariuszom poprzez umieszczenie ich na stronach
internetowych Banku. Na kolejnym, najbli$szym posiedzeniu Rady Nadzorczej Komitet sk ada
Radzie sprawozdanie z ka$dego spotkania Komitetu oraz zalece' Komitetu omawianych na jego
spotkaniach.
Komitet do spraw Wynagrodze"
W sk ad Komitetu Wynagrodze' wchodz!:
1) Stanis aw So tysi'ski - Przewodnicz!cy Komitetu
2) Shirish Apte - cz onek Komitetu
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3) Andrzej Olechowski – cz onek Komitetu
4) Sabine Hansen – cz onek Komitetu
Komitet ds. Wynagrodze', jest sta ym komitetem Rady Nadzorczej Spó ki.
Komitet ds. Wynagrodze' jest cia em doradczym Rady Nadzorczej, a cz onkowie Komitetu
wykonuj! swoje kompetencje na podstawie art. 390 Kodeksu spó ek handlowych. Komitet sk ada
Radzie Nadzorczej roczne sprawozdania ze swej dzia alno"ci. Sprawozdanie za ka$dy kolejny
rok kalendarzowy sk adane jest do ko'ca pierwszego kwarta u roku nast#pnego. Sprawozdania s!
udost#pniane akcjonariuszom poprzez umieszczenie ich na stronach internetowych Banku. Na
kolejnym, najbli$szym posiedzeniu Rady Nadzorczej Komitet sk ada Radzie sprawozdanie z
ka$dego spotkania Komitetu oraz zalece' Komitetu omawianych na jego spotkaniach
Do kompetencji Komitetu ds. Wynagrodze' nale$! nast#puj!ce sprawy:
1.

dokonywanie, na tle warunków rynkowych, oceny wynagrodze' otrzymywanych przez
cz onków Zarz!du Spó ki. Ocena polega na analizowaniu raportów niezale$nych ekspertów
lub niezale$nych biur badania rynku i informowaniu Rady Nadzorczej o istotnych
zmianach w rynkowych warunkach wynagradzania cz onków zarz!dów konkurencyjnych
przedsi#biorców,

2.

dokonywanie oceny wynagrodze' otrzymywanych przez cz onków Zarz!du Spó ki w
odniesieniu do zakresu obowi!zków cz onków Zarz!du Spó ki i sposobu ich wykonywania.
Ocena polega na analizowaniu relacji zachodz!cych pomi#dzy wynagrodzeniami
poszczególnych cz onków Zarz!du Spó ki a aktualnym zakresem ich zada' i sposobu
wykonywania obowi!zków przez cz onków Zarz!du Spó ki oraz informowaniu Rady
Nadzorczej o istotnych zmianach w relacjach, o których mowa powy$ej,

3.

przedk adanie Radzie Nadzorczej rekomendacji co do wysoko"ci wynagrodzenia cz onka
Zarz!du Spó ki, ka$dorazowo przed jej ustaleniem lub zmian! Rekomendacja
przedstawiana jest po dokonaniu oceny kwalifikacji i zakresu obowi!zków cz onka Zarz!du
Spó ki i przedstawieniu propozycji adekwatnego wynagrodzenia. Propozycja Komitetu ds.
Wynagrodze' winna dotyczy& zarówno !cznej wysoko"ci wynagrodzenia, jak i jego
poszczególnych sk adników,

4.

dokonywanie ogólnej oceny prawid owo"ci polityki Spó ki w sprawie wynagradzania kadry
kierowniczej Spó ki nie wchodz!cej w sk ad Zarz!du.

W sk ad Komitetu ds. Wynagrodze' wchodzi co najmniej 3 (trzech) cz onków Rady Nadzorczej,
w tym 1 (jeden) niezale$ny cz onek Rady Nadzorczej. Cz onkowie Komitetu, w tym
Przewodnicz!cy i Zast#pca Przewodnicz!cego, wybierani s! przez Rad# Nadzorcz! w
g osowaniu jawnym.
Posiedzenia Komitetu ds. Wynagrodze' zwo uje Przewodnicz!cy Komitetu z w asnej inicjatywy
lub gdyby Przewodnicz!cy Komitetu nie móg z jakichkolwiek przyczyn zwo a& posiedzenia,
Zast#pca Przewodnicz!cego. Posiedzenia zwo ywane s! te$ na wniosek cz onka Komitetu lub
Prezesa Rady Nadzorczej. Posiedzenia Komitetu odbywaj! si# co najmniej 2 (dwa) razy do roku
w terminach ustalonych przez Przewodnicz!cego Komitetu. Porz!dek obrad Komitetu ds.
Wynagrodze' obejmuje punkty sta e oraz sprawy rozpatrywane na wniosek..

17

Sekretarz Komitetu ds. Wynagrodze', na podstawie otrzymanych materia ów opracowuje projekt
porz!dku posiedzenia wraz z list! osób zaproszonych i przekazuje go Przewodnicz!cemu
Komitetu do akceptacji..
W posiedzeniu Komitetu ds. Wynagrodze' maj! obowi!zek uczestniczy& wszyscy jego
cz onkowie. Cz onek Komitetu, który nie mo$e wzi!& udzia u w posiedzeniu powinien
zawiadomi& o tym Sekretarza Komitetu na 7 (siedem) dni przed ustalon! dat! posiedzenia. W
posiedzeniu Komitetu lub w odpowiedniej cz#"ci posiedzenia bior! udzia osoby zaproszone
przez Przewodnicz!cego Komitetu, a w szczególno"ci osoby referuj!ce poszczególne sprawy.
Uchwa y Komitetu ds. Wynagrodze' zapadaj! bezwzgl#dn! wi#kszo"ci! g osów obecnych
cz onków Komitetu.
Przewodnicz!cy Komitetu ds. Wynagrodze' mo$e podj!& decyzj# o rozpatrzeniu sprawy w
pisemnym trybie obiegowym. Cz onek Komitetu ds. Wynagrodze' g osuj!cy przeciwko mo$e
$!da& zamieszczenia w protokole zdania odr#bnego.
Posiedzenia Komitetu ds. Wynagrodze' s! protoko owane. Protokó podpisuje Przewodnicz!cy i
Sekretarz. Protokó z posiedzenia Komitetu podlega zatwierdzeniu przez cz onków Komitetu na
kolejnym, najbli$szym posiedzeniu Komitetu.
Komitet ds Ryzyka i Kapita u
W sk ad Komitetu ds Ryzyka i Kapita u wchodz!:
1) Susan Blaikie - Przewodnicz!ca Komitetu
2) Andrzej Olechowski - cz onek Komitetu
3) Krzysztof Opolski - cz onek Komitetu
4) Sabine Hansen – cz onek Komitetu
Cz onkowie Komitetu wykonuj! kompetencje okre"lone w niniejszym Regulaminie na podstawie
art. 390 Kodeksu spó ek handlowych. Komitet sk ada Radzie Nadzorczej roczne sprawozdania ze
swej dzia alno"ci. Sprawozdanie za ka$dy kolejny rok kalendarzowy sk adane jest do ko'ca
pierwszego kwarta u roku nast#pnego. Sprawozdania s! udost#pniane akcjonariuszom poprzez
umieszczenie ich na stronach internetowych Banku oraz w jego siedzibie. Na kolejnym,
najbli$szym posiedzeniu Rady Nadzorczej Komitet sk ada Radzie sprawozdanie z ka$dego
spotkania Komitetu oraz zalece' Komitetu omawianych na jego spotkaniach. Regulamin
Komitetu jest udost#pniany na stronach internetowych Banku oraz w jego siedzibie.
Do kompetencji Komitetu nale$y nadzór nad wprowadzeniem przez Zarz!d w Banku systemu
zarz!dzania ryzykiem oraz ocen# adekwatno"ci i skuteczno"ci systemu zarz!dzania ryzykiem
oraz nadzór nad procesem szacowania kapita u wewn#trznego i zarz!dzania kapita owego.
W sk ad Komitetu wchodzi co najmniej czterech cz onków Rady Nadzorczej, z których jeden jest
Przewodnicz!cym Komitetu. Aby uchwa y Komitetu by y wa$ne, w spotkaniu musi uczestniczy& co
najmniej trzech jego cz onków.
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Posiedzenia Komitetu zwo uje Przewodnicz!cy Komitetu z w asnej inicjatywy lub na wniosek
cz onka Komitetu. Gdyby Przewodnicz!cy Komitetu nie móg z jakichkolwiek przyczyn zwo a&
posiedzenia, zwo uje je Zast#pca Przewodnicz!cego. Posiedzenia zwo ywane s! te$ na wniosek
cz onka Komitetu lub Przewodniczacego Rady Nadzorczej.
Posiedzenia Komitetu odbywaj! si# co najmniej raz na pó roku w terminach ustalonych przez
Przewodnicz!cego Komitetu w porozumieniu z Zast#pc! Przewodnicz!cego Komitetu.
Zawiadomienie o zwo aniu posiedzenia, zawieraj!ce porz!dek obrad i materia y b#d!ce
przedmiotem obrad przesy a cz onkom Komitetu Sekretarz Komitetu, którym jest Sekretarz Rady
Nadzorczej. Zawiadomienie powinno zawiera& porz!dek obrad oraz materia y dotycz!ce
tematów omawianych na posiedzeniu. Porz!dek obrad Komitetu obejmuje punkty sta e oraz
sprawy rozpatrywane na wniosek. Prawo wnoszenia spraw na posiedzenia Komitetu przys uguje
Radzie Nadzorczej oraz poszczególnym cz onkom Komitetu i pozosta ym cz onkom Rady
Nadzorczej.
W posiedzeniu Komitetu maj! obowi!zek uczestniczy& wszyscy jego cz onkowie.
Komitet mo$e korzysta& z opinii doradców oraz zaprasza& na swoje posiedzenia pracowników
Banku lub inne osoby w celu omówienia lub zbadania spraw poruszanych przez Komitet.
W posiedzeniu Komitetu lub w odpowiedniej jego cz#"ci posiedzenia bior! udzia osoby zaproszone
przez Przewodnicz!cego Komitetu lub Zast#pc# Przewodnicz!cego Komitetu.
Przewodnicz!cy Komitetu przewodniczy posiedzeniom Komitetu. W przypadku niobecno"ci
Przewodnicz!cego obradom Komitetu przewodniczy Zast#pca Przewodnicz!cego.
Uchwa y Komitetu zapadaj! bezwzgl#dn! wi#kszo"ci! g osów obecnych cz onków Komitetu.
Przewodnicz!cy Komitetu w porozumieniu z Zast#pc! Przewodnicz!cego Komitetu mo$e podj!&
decyzj# o rozpatrzeniu sprawy w trybie obiegowym (pisemnym).
Posiedzenia Komitetu s! protoko owane.
System kontroli wewn!trznej i zarz#dzania ryzykiem w procesie sporz#dzania sprawozda"
finansowych Banku
Sprawozdania finansowe Banku sporz!dzane s! przez Departament Sprawozdawczo"ci
Finansowej i Kontroli stanowi!cy wyodr#bnion! organizacyjnie jednostk# dzia aj!c! w Pionie
Finansowym w ramach struktury Sektora Zarz!dzania i Wsparcia podlegaj!c! bezpo"rednio
Dyrektorowi Finansowemu - Cz onkowi Zarz!du Banku.
Proces sporz!dzania sprawozda' finansowych obj#ty jest systemem kontroli wewn#trznej Banku
maj!cym na celu wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniaj!cych si# do wiarygodno"ci i
rzetelno"ci sprawozdawczo"ci finansowej. System kontroli wewn#trznej obejmuje mechanizmy
kontroli ryzyk zwi!zanych z procesem sporz!dzania sprawozda' finansowych, badanie
zgodno"ci dzia ania Banku w tym zakresie z przepisami prawa i regulacjami wewn#trznymi oraz
audyt wewn#trzny.
Kontrola wewn#trzna funkcjonalna sprawowana jest przez ka$dego pracownika oraz dodatkowo
przez jego bezpo"redniego zwierzchnika i osoby z nim wspó pracuj!ce oraz przez kierowników
jednostek organizacyjnych Banku w zakresie jako"ci i poprawno"ci wykonywania przez
poszczególnych pracowników ich czynno"ci celem zapewnienia zgodno"ci tych czynno"ci z
procedurami i mechanizmami kontroli Banku. W ramach wewn#trznych funkcji kontrolnych
wyodr#bniona jest funkcja kontroli finansowej wykonywana przez Pion Finansowy oraz proces
samooceny. Kontrola finansowa w Banku obejmuje obszar polityki rachunkowo"ci oraz
sprawozdawczo"ci finansowej. Kwartalna Samoocena jest procesem oceny oraz proaktywnego i
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efektywnego zarz!dzania wszelkimi istotnymi kategoriami ryzyka, integralnie zwi!zanymi z
procesem sporz!dzania sprawozda' finansowych. Zarz!dzanie ryzykami odbywa si# za pomoc!
wewn#trznych mechanizmów kontrolnych. Proces Kwartalnej Samooceny stanowi podstawowe
narz#dzie w Banku do monitorowania poziomu nara$enia na ryzyko oraz zmian w "rodowisku
sprawozdawczo"ci finansowej, identyfikowania nowych zagro$e' i budowania planów
naprawczych. W ramach procesu monitorowania ryzyka operacyjnego w Banku wdro$ono
efektywnie funkcjonuj!ce mechanizmy w zakresie bezpiecze'stwa systemów technologicznych.
Stosowane systemy informatyczne wykorzystywane w procesie sporz!dzania sprawozdawczo"ci
finansowej obj#te s! bankowym planem awaryjnym na wypadek ich utraty.
Nadzór nad systemem kontroli funkcjonalnej sprawuje Zarz!d Banku za po"rednictwem
Komitetu ds. Ryzyka, Systemu Kontroli i Zgodno"ci.
Audyt wewn#trzny w Banku przeprowadzany jest przez Departament Audytu stanowi!cy
wyodr#bnion! organizacyjnie jednostk# dzia aj!c! w ramach struktury Banku, podlegaj!c!
Zarz!dowi. Bezpo"redni nadzór nad Departamentem Audytu sprawuje Prezes Zarz!du Banku.
Zadaniem Departamentu Audytu jest badanie i ocena w sposób niezale$ny i obiektywny ryzyka
zwi!zanego z dzia alno"ci! jednostek uczestnicz!cych w procesie sporz!dzania
sprawozdawczo"ci finansowej Banku i skuteczno"ci systemu kontroli wewn#trznej. W tym celu
regularnie kontroluje i dokonuje oceny ich dzia alno"ci w zakresie zgodno"ci ich dzia ania z
prawem, wewn#trznymi aktami normatywnymi, jak równie$ ponoszonego ryzyka.
Nadzór nad funkcjonowaniem systemu kontroli wewn#trznej i dzia alno"ci! Departamentu
Audytu sprawuje Rada Nadzorcza Banku. Rada Nadzorcza wykonuje swoje funkcje poprzez
Komitet ds Audytu, który w ramach sprawowanego nadzoru dokonuje weryfikacji z Zarz!dem
Banku i bieg ym rewidentem Banku rzetelno"ci sporz!dzanych sprawozda' finansowych i
prawid owo"ci funkcjonowania procesów zwi!zanych z ich sporz!dzaniem oraz przedstawia
rekomendacje zatwierdzenia rocznych i okresowych sprawozda' finansowych przez Rad#
Nadzorcz! Banku.
Kieruj!cy Departamentem Audytu okresowo, co najmniej raz w roku, przekazuje Radzie
Nadzorczej oraz Zarz!dowi informacje na temat stwierdzonych nieprawid owo"ci i wniosków
wynikaj!cych z przeprowadzonych audytów wewn#trznych oraz dzia a' podejmowanych w celu
usuni#cia nieprawid owo"ci lub realizacji tych wniosków. Osoba kieruj!ca Departamentem
Audytu jest uprawniona do uczestniczenia w posiedzeniach Zarz!du i Rady Nadzorczej, na
których rozpatrywane s! zagadnienia zwi!zane z dzia aniem kontroli wewn#trznej w Banku.
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