Oświadczenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. o stosowaniu w Banku zasad
ładu korporacyjnego w 2014 roku
1.

Zasady ładu korporacyjnego, które stosuje Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. („Bank”, „Spółka”) pragnie stać się najbardziej szanowaną
instytucją finansową w Polsce, o wysokim poczuciu odpowiedzialności biznesowej i społecznej. Od
2003 roku Bank przestrzega zasad ładu korporacyjnego przyjętych przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. w formie „Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005” oraz od 1
stycznia 2008 roku w formie „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” („DPSN”) dostępnych na
stronie www.corp-gov.gpw.pl, która jest oficjalną stroną Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A. poświęconą zagadnieniom ładu korporacyjnego spółek notowanych na Głównym Rynku GPW
oraz na NewConnect.
Głównym celem przyjęcia zasad ładu korporacyjnego, jako standardu funkcjonowania Banku było i
jest zbudowanie przejrzystych relacji pomiędzy wszystkimi organami i podmiotami zaangażowanymi w
funkcjonowanie Spółki, a także zapewnienie, aby zarządzanie Spółką oraz jej przedsiębiorstwem było
wykonywane w sposób właściwy, staranny oraz lojalny wobec wszystkich akcjonariuszy. Chęć
zapewnienia transparentności działania Banku Handlowego w Warszawie S.A., w tym w
szczególności relacji i procesów zachodzących pomiędzy organami statutowymi Spółki, doprowadziła
do przyjęcia w celu stosowania w Banku dobrych praktyk objętych dokumentem DPSN.
Bank stale podejmuje działania, których celem jest osiągnięcie większej przejrzystości organizacji
Banku, podziału kompetencji i funkcjonowania poszczególnych jego organów oraz ich wzajemnych
relacji. W tym celu:
 Bank publikuje swoje sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) od 1 stycznia 2005 roku;
 w skład Rady Nadzorczej wchodzą niezależni członkowie;
 w ramach Rady Nadzorczej Banku funkcjonuje Komitet ds. Audytu, w którego skład powinni
wchodzić dwaj członkowie niezależni, w tym jeden jest Przewodniczącym Komitetu;
 wynagrodzenia członków organów spółki odpowiadają wielkości spółki i odzwierciedlają
zakres obowiązków i odpowiedzialności;
 wszystkie istotne regulacje wewnętrzne, a także dokumenty i informacje związane z Walnymi
Zgromadzeniami Banku, dostępne są w siedzibie Banku oraz na jego stronie internetowej.

2.

Zasady ładu korporacyjnego zawarte w DPSN, które nie były przez Bank stosowane w
2014 roku

W 2014 roku Bank nie stosował następujących zasad i rekomendacji DPSN:
a)

zasady II.3 (skierowanej do Zarządu) i zasady III.9 (skierowanej do Rady Nadzorczej),
dotyczących aprobowania przez Radę Nadzorczą istotnych transakcji/umów z podmiotami
powiązanymi;

b)

zasady IV.10 (2) dotyczącej dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach, której
akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w
miejscu innym niż miejsce obrad;

c)

rekomendacji I.12 dotyczącej zapewnienia akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście
lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem
odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Ad (a) Zasady II.3 i III.9 DPSN nie były przez Bank stosowane wyłącznie w odniesieniu do umów
zawieranych z podmiotami powiązanymi. w ramach bieżącej działalności operacyjnej, w
szczególności związanej z zarządzaniem płynnością. Bank stoi na stanowisku, iż biorąc pod
uwagę charakter i ilość transakcji zawieranych w ramach bieżącej działalności operacyjnej z
podmiotami powiązanymi, nie jest możliwe z punktu widzenia operacyjnego uzyskanie zgód
Rady Nadzorczej na ich zawieranie. Inne umowy z podmiotami powiązanymi uznane za
istotne wg kryteriów wskazanych w Statucie są przedstawiane Radze Nadzorczej do aprobaty.

Ad (b) Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2013 r. nie była stosowana zasada IV.10 (2)
DPSN, dotycząca dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach, której
akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w
miejscu innym niż miejsce obrad. Bank wziął pod uwagę ryzyka natury prawnej i
organizacyjno-techniczne związane z zapewnieniem akcjonariuszom nieuczestniczącym
osobiście w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dwustronnej komunikacji w
czasie rzeczywistym, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, które mogą
mieć negatywny wpływ na przebieg Walnego Zgromadzenia.
Ad (c) W ocenie Banku możliwość wykonywania prawa głosu w toku elektronicznego Walnego
Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (rekomendacja I.12
DPSN) budzi zastrzeżenia i generuje zwiększone ryzyko wystąpienia nieprawidłowości w
przebiegu Walnego Zgromadzania. Obecnie dostępne rozwiązania technologiczne nie
zapewniają bezpiecznego głosowania na odległość, co może wpłynąć na kwestię ważności
podejmowanych uchwał, a więc spowodować istotne konsekwencje prawne. Bank wziął pod
uwagę potencjalne problemy techniczne w tym związane z identyfikacją akcjonariuszy,
wyborem odpowiedniego medium dla dwustronnej komunikacji, brak możliwości
zagwarantowania wymogów sprzętowych po stronie akcjonariusza, nieprzewidywalne czasy
opóźnień transmisji dla różnych akcjonariuszy zdalnych w różnych strefach czasowych,
problemy komunikacyjne na skutek czynników niezależnych od Banku w tym powodowane np.
problemami regionalnymi poszczególnych elementów publicznej sieci Internet.

3.

System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w procesie sporządzania
sprawozdań finansowych Banku

Sprawozdania finansowe Banku sporządzane są przez Departament Sprawozdawczości Finansowej i
Kontroli stanowiący wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę działającą w Pionie Finansowym w
ramach struktury Sektora Zarządzania i Wsparcia podlegającą bezpośrednio Dyrektorowi
Finansowemu Banku – Wiceprezesowi Zarządu Banku.
Proces sporządzania sprawozdań finansowych objęty jest systemem kontroli wewnętrznej Banku
mającym na celu zapewnienie poprawności i rzetelności danych prezentowanych w sprawozdaniach.
System kontroli wewnętrznej obejmuje identyfikację i kontrolę ryzyk związanych z procesem
sporządzania sprawozdań finansowych, badanie zgodności działania Banku w tym zakresie z
przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi oraz audyt wewnętrzny.
Kontrola wewnętrzna i funkcjonalna sprawowana jest przez każdego pracownika oraz dodatkowo
przez jego bezpośredniego zwierzchnika i osoby z nim współpracujące, jak również przez kierowników
jednostek organizacyjnych Banku w zakresie, jakości i poprawności wykonywania przez
poszczególnych pracowników w celu zapewnienia zgodności czynności z procedurami i
mechanizmami kontroli Banku. Zarządzanie ryzykiem odbywa się za pomocą wewnętrznych
mechanizmów identyfikacji, oceny, przeciwdziałania, kontroli, monitorowania i raportowania ryzyka
wykonywanych i nadzorowanych przez wyspecjalizowane jednostki organizacyjne. W ramach
wewnętrznych funkcji kontrolnych wyodrębniona jest funkcja kontroli finansowej wykonywana przez
wydzieloną jednostkę Pionu Finansowego. Kontrola finansowa w Banku obejmuje obszar polityki
rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej. Kwartalna Samoocena jest procesem oceny
efektywności procesów kontrolnych oraz proaktywnego i efektywnego zarządzania wszelkimi istotnymi
kategoriami ryzyka, integralnie związanymi z procesem sporządzania sprawozdań finansowych.
Proces Kwartalnej Samooceny stanowi jedno z podstawowych narzędzi w Banku do monitorowania
poziomu narażenia na ryzyko operacyjne oraz zmian w środowisku sprawozdawczości finansowej,
identyfikowania nowych zagrożeń, weryfikacji efektywności mechanizmów kontrolnych i wdrażania
planów naprawczych. W ramach procesu identyfikacji, przeciwdziałania, kontroli, monitorowania i
raportowania ekspozycji na ryzyko operacyjne w Banku wdrożono efektywnie funkcjonujące
mechanizmy w zakresie bezpieczeństwa systemów technologicznych. Stosowane systemy
informatyczne wykorzystywane w procesie sporządzania sprawozdawczości finansowej objęte są
bankowym planem awaryjnym na wypadek ich utraty.
Nadzór nad systemem kontroli funkcjonalnej sprawuje Zarząd Banku, wspierany przez Komitet ds.
Zarządzania Ryzykiem i Kapitałem.
Audyt wewnętrzny w Banku przeprowadzany jest przez Departament Audytu. Departament Audytu
jest odpowiedzialny za dokonanie niezależnej i obiektywnej oceny adekwatności i skuteczności
systemu kontroli wewnętrznej oraz ocenę systemu zarządzania Banku, w tym skuteczności

zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku. Departament Audytu przeprowadza kontrole
wewnętrzne, dokonuje oceny działań podejmowanych przez jednostki organizacyjne Banku oraz
przeprowadza audyt w spółkach zależnych Banku, wynikający z nadzoru sprawowanego przez Bank
nad ryzykiem związanym z działalnością podmiotów zależnych, w zakresie ich zgodności z
regulaminami wewnętrznymi, obowiązującymi przepisami prawa i wymogami regulacyjnymi oraz
skuteczności i racjonalności mechanizmów kontrolnych. Departament Audytu stanowi wyodrębnioną
organizacyjnie jednostkę działającą w ramach struktury organizacyjnej Banku, podlegającą
organizacyjnie Prezesowi Zarządu Banku. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu kontroli
wewnętrznej i działalnością Departamentu Audytu sprawuje Rada Nadzorcza Banku. Rada Nadzorcza
wykonuje swoje funkcje przy wsparciu Komitetu ds. Audytu, który w ramach sprawowanego nadzoru
dokonuje weryfikacji z Zarządem Banku i biegłym rewidentem Banku rzetelności sporządzanych
sprawozdań finansowych i prawidłowości funkcjonowania procesów związanych z ich sporządzaniem,
oraz przedstawia rekomendacje zatwierdzenia rocznych i okresowych sprawozdań finansowych przez
Radę Nadzorczą Banku.
Kierujący Departamentem Audytu informuje Zarząd Banku i Komitet ds. Audytu przy Radzie
Nadzorczej Banku o wynikach przeprowadzonych kontroli oraz okresowo, co najmniej raz w roku,
przekazuje Radzie Nadzorczej zbiorczą informację na temat stwierdzonych nieprawidłowości i
wniosków wynikających z przeprowadzonych audytów wewnętrznych, oraz działań naprawczych
podejmowanych w celu usunięcia nieprawidłowości. Osoba kierująca Departamentem Audytu jest
uprawniona do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej, na których rozpatrywane
są zagadnienia związane z działaniem kontroli wewnętrznej w Banku.

4.

Znaczne pakiety akcji

Akcjonariuszem Banku posiadającym znaczny pakiet akcji Banku jest Citibank Overseas Investment
Corporation (COIC) podmiot zależny od Citibank N.A., który posiada 97 994 700 akcji, co stanowi 75%
udziału w kapitale zakładowym Banku. Liczba głosów wynikających z posiadanych przez COIC akcji
wynosi 97 994 700, co stanowi 75% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku.
Wszystkie wyemitowane przez Bank akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela, akcje te nie dają
żadnych specjalnych uprawnień kontrolnych w stosunku do Banku.
Ograniczenia wynikają z Prawa bankowego – art. 25 – podmiot, który zamierza, bezpośrednio lub
pośrednio, nabyć albo objąć akcje lub prawa z akcji banku krajowego w liczbie zapewniającej
osiągnięcie albo przekroczenie odpowiednio 10%, 20%, jednej trzeciej, 50% ogólnej liczby głosów na
walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym, jest obowiązany każdorazowo zawiadomić
Komisję Nadzoru Finansowego o zamiarze ich nabycia albo objęcia. Podmiot, który zamierza,
bezpośrednio lub pośrednio, stać się podmiotem dominującym banku krajowego w sposób inny niż
przez nabycie albo objęcie akcji lub praw z akcji banku krajowego w liczbie zapewniającej większość
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, obowiązany jest każdorazowo zawiadomić o tym
zamiarze Komisję Nadzoru Finansowego. Statut Banku nie przewiduje innych ograniczeń dla
przenoszenia akcji Banku.

5.

Zasady powoływania i odwoływania członków Zarządu oraz zakres ich uprawnień

Zarząd Banku składa się z pięciu do dziewięciu członków. W skład Zarządu wchodzą: Prezes Zarządu
Spółki, Wiceprezesi Zarządu Spółki, oraz Członkowie Zarządu. Co najmniej połowa członków Zarządu
powinna legitymować się obywatelstwem polskim. Każdy członek Zarządu powoływany jest przez
Radę Nadzorczą na okres indywidualnej kadencji trzech lat. Dwóch członków Zarządu Banku w tym
Prezes są powołani do Zarządu za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego.
Mandat członka Zarządu wygasa:
1)

z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności
Banku i sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu;

2)

z chwilą śmierci członka Zarządu;

3)

z dniem odwołania członka Zarządu;

4)

z dniem złożenia na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej rezygnacji na piśmie.

Zarząd w drodze uchwały podejmuje decyzje w sprawach Spółki niezastrzeżonych przez prawo i
statut do kompetencji innych organów Spółki, w szczególności:

1) określa strategię Spółki;
2) tworzy i znosi komitety Spółki oraz określa ich właściwość;
3) ustala i przedkłada Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia swój regulamin;
4) ustala i przedkłada Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia regulaminy gospodarowania funduszami
specjalnymi tworzonymi z zysku netto;
5) określa daty wypłaty dywidendy w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie;
6) ustanawia prokurentów oraz pełnomocników ogólnych i pełnomocników ogólnych z prawem
substytucji;
7) decyduje w sprawach określonych w regulaminie Zarządu;
8) rozstrzyga w sprawach wniesionych przez Prezesa Zarządu, Wiceprezesa lub członka Zarządu;
9) decyduje samodzielnie o nabyciu i zbyciu nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w
nieruchomości;
10) uchwala projekt rocznego planu finansowego Spółki, przyjmuje plany inwestycyjne oraz
sprawozdania z ich wykonania;
11) przyjmuje sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowe;
12) formułuje wnioski w sprawie podziału zysku albo sposobu pokrycia strat;
13) zatwierdza politykę kadrową, kredytową i zasady prawne działalności Spółki;
14) zatwierdza zasady gospodarowania kapitałem Spółki;
15) zatwierdza strukturę zatrudnienia;
16) ustala zasadniczą strukturę organizacyjną Spółki, powołuje i odwołuje Szefów Sektorów, powołuje
i odwołuje Szefów Pionów oraz ustala ich właściwość;
17) ustala plan działań kontrolnych w Spółce oraz przyjmuje sprawozdania z przeprowadzonych
kontroli;
18) rozstrzyga w innych sprawach, które zgodnie ze Statutem podlegają przedłożeniu Radzie
Nadzorczej lub Walnemu Zgromadzeniu;
19) podejmuje decyzje o zaciągnięciu zobowiązań lub rozporządzeniu aktywami, których łączna
wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych Spółki lub udziela
upoważnienia wskazanym osobom do podjęcia takiej decyzji, jednakże w odniesieniu do spraw
wchodzących do kompetencji Komitetów powołanych w Spółce, decyzje są podejmowane po
zasięgnięciu opinii właściwego Komitetu;
20) określa organizację i zakres działania Departamentu Audytu, w tym mechanizmy zapewniające
niezależność audytu.
Zarząd Banku projektuje, wprowadza oraz zapewnia działanie systemu zarządzania w Spółce. Zarząd
opracowuje, wprowadza, zatwierdza oraz aktualizuje pisemne strategie, procedury, plany i analizy
oraz podejmuje inne działania w zakresie systemu zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej oraz
szacowania kapitału wewnętrznego, jak również dokonywania przeglądów procesu szacowania i
utrzymywania kapitału wewnętrznego. Do wnoszenia spraw, w celu ich rozpatrzenia przez Zarząd są
uprawnieni członkowie Zarządu oraz szefowie wskazanych w Regulaminie Zarządu jednostek
organizacyjnych, w sprawach objętych zakresem funkcjonowania tych jednostek.
Prezes Zarządu:
1) kieruje pracami Zarządu, w tym wyznacza spośród członków Zarządu osobę zastępującą Prezesa
podczas jego nieobecności oraz ustala sposób zastępowania nieobecnych członków Zarządu;
2) zwołuje posiedzenia Zarządu i przewodniczy im;
3) prezentuje stanowisko Zarządu wobec władz Spółki, organów państwowych i samorządowych
oraz opinii publicznej;
4) wnioskuje do Rady Nadzorczej o powołanie lub odwołanie członków Zarządu oraz ustalenie ich
wynagrodzenia;

5) wydaje wewnętrzne przepisy regulujące działalność Spółki oraz może upoważnić pozostałych
członków Zarządu lub innych pracowników Spółki do wydawania tych przepisów;
6) decyduje o sposobie wykorzystania wyników kontroli wewnętrznej oraz informuje o podjętej w tym
zakresie decyzji jednostkę kontrolowaną;
7) wykonuje inne uprawnienia wynikające z regulaminów, uchwalonych przez Radę Nadzorczą.
Prezes Zarządu może powierzyć poszczególnym członkom Zarządu oraz Szefom Pionów
wykonywanie poszczególnych kompetencji, przewidzianych powyżej, z wyłączeniem określonych w
punktach 1) i 4).

6.

Zmiany statutu Spółki

Zmiany statutu Banku dokonuje Walne Zgromadzenie Banku. Zmiana statutu wymaga wpisu do
krajowego rejestru sądowego. Stosownie do art. 34 ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo
bankowe zmiana statutu Banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, jeżeli dotyczy:
1) firmy Banku;
2) siedziby, przedmiotu działania i zakresu działalności Banku;
3) organów i ich kompetencji, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji członków Zarządu,
powołanych za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego oraz zasady podejmowania decyzji,
podstawowej struktury organizacyjnej Banku, zasad składania oświadczeń w zakresie praw i
obowiązków majątkowych, trybu wydawania regulacji wewnętrznych oraz trybu podejmowania
decyzji o zaciągnięciu zobowiązań lub rozporządzeniu aktywami, których łączna wartość w
stosunku do jednego podmiotu przekracza 5 % funduszy własnych,
4) zasad funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej;
5) funduszy własnych oraz zasad gospodarki finansowej;
6) uprzywilejowania lub ograniczenia akcji, co do prawa głosu.

7.
7.1

Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz
praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania
Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie w Banku działa zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia Banku,
Statutem i przepisami prawa. Walne Zgromadzenia Banku (Walne Zgromadzenie) posiada stabilny
Regulamin określający szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał.
Zgodnie z przyjętą w Spółce praktyką Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w
Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Banku. Powinno ono się odbyć
w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. W Spółce przyjęto zasadę, iż
Zwyczajne Walne Zgromadzenia zwoływane są nie później niż w ostatnim tygodniu czerwca, w
godzinach przedpołudniowych. Radzie Nadzorczej przysługuje prawo zwołania zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie ustalonym w Statucie oraz nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie z własnej inicjatywy oraz na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących,
co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego. Żądanie zwołania nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w
terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia Zarządowi żądania, nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy, w drodze postanowienia, może upoważnić do
zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusza lub akcjonariuszy występujących z
tym żądaniem. Upoważniony przez sąd rejestrowy akcjonariusz lub upoważnieni akcjonariusze w
zawiadomieniu o zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołują się na postanowienie
sądu rejestrowego, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Sąd rejestrowy wyznacza
przewodniczącego tego nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie może być zwołane również przez akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej połowę
kapitału zakładowego Banku lub co najmniej połowę ogólnej liczby głosów w Banku. Przewodniczący
tego Zgromadzenia jest wyznaczany przez akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez
ogłoszenie na stronie internetowej Banku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji

bieżących przez spółki publiczne, z zastrzeżeniem, że takie ogłoszenie powinno być dokonane, co
najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze uprawnieni
do żądania umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w celu
wykonania tego uprawnienia do uzupełnienia porządku obrad powinni zgłosić wniosek do Zarządu
Banku na piśmie lub w postaci elektronicznej, wraz z uzasadnieniem oraz projektem uchwały
dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed
wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Zarząd umieszcza zgłoszoną sprawę w porządku
obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie, nie później jednak niż na osiemnaście dni
przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Odwołanie Walnego Zgromadzenia możliwe
jest jedynie w sytuacji, gdy stanie się ono bezprzedmiotowe lub w sytuacji zaistnienia nadzwyczajnej
przeszkody do jego odbycia. Odwołanie oraz zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia
następuje w taki sam sposób jak zwołanie, z zastrzeżeniem, że nie stosuje się
dwudziestosześciodniowego terminu. Odwołanie oraz zmiana terminu odbycia Walnego
Zgromadzenia powinny być dokonane w sposób powodujący jak najmniejsze ujemne skutki dla Banku
i dla akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zaniechaniu rozpatrywania sprawy
umieszczonej w porządku obrad, jak również o zmianie kolejności spraw objętych porządkiem obrad.
Jednakże zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w
porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga uprzedniej zgody wszystkich obecnych
akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 80% głosów Walnego Zgromadzenia. Wnioski w
powyższych sprawach powinny być szczegółowo umotywowane.
Pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona podczas Walnego Zgromadzenia wraz z
projektami uchwał (a w przypadku, gdy w danej sprawie nie jest przewidziane podjęcie uchwały –
uwagi Zarządu) jest zamieszczona na stronie internetowej Banku od dnia zwołania Walnego
Zgromadzenia jak i inne informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia. Materiały na Walne
Zgromadzenie są ponadto udostępniane w siedzibie Banku w czasie, o którym Bank powiadamia w
ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Niezależnie od powyższego Bank wykonuje wszystkie
wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów obowiązki informacyjne dotyczące zwołania
Walnych Zgromadzeń.
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności
kolejno Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z członków Rady Nadzorczej. Zgodnie z
przyjętą w Spółce praktyką prowadzenia Walnych Zgromadzeń, po otwarciu Zgromadzenia zarządza
się niezwłocznie wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Przed wyborem Przewodniczącego Walne
Zgromadzenie nie podejmuje żadnych rozstrzygnięć.
Zarząd Banku każdorazowo za pośrednictwem osoby otwierającej Walne Zgromadzenie przekazuje
Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia instrukcję dotyczącą wykonywania tej funkcji w sposób
zapewniający przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów, zasad ładu korporacyjnego,
Statutu i innych regulacji wewnętrznych Banku. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni
członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Banku oraz biegły rewident Banku, jeśli przedmiotem Walnego
Zgromadzenia są sprawy finansowe.
Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz
nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięciu ich do
odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie
na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym
Zgromadzeniu.
Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji z
zastrzeżeniem przypadków określonych w przepisach prawa. Uchwały Walnego Zgromadzenia
zapadają bezwzględną większością głosów obecnych, o ile przepisy prawa lub Statutu nie stanowią
inaczej.
Bank może zorganizować Walne Zgromadzenie w sposób umożliwiający akcjonariuszom udział w
Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności
przez:
1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym;
2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiającą akcjonariuszom wykorzystującym
środki komunikacji elektronicznej, zdalne wypowiadanie się w toku Walnego Zgromadzenia;
3) wykonywanie prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika, przed lub w toku Walnego
Zgromadzenia.

Zasady uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu oraz tryb postępowania podczas
Walnego Zgromadzenia, a także sposób komunikacji akcjonariuszy z Bankiem przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej określa Regulamin Walnego Zgromadzenia. Regulamin Walnego
Zgromadzenia może upoważnić Zarząd do określenia dodatkowych, innych niż określone w tym
Regulaminie, sposobów komunikacji akcjonariuszy z Bankiem przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej.
Dodatkowe sposoby komunikacji Zarząd zamieści w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
Niezależnie od powyższego Bank może przeprowadzić samą transmisję obrad Walnego
Zgromadzenia w sieci Internet oraz dokonać rejestracji obrad i umieszczenia zapisu z obrad na stronie
internetowej Banku po ich zakończeniu.
Głosowanie odbywa się w praktyce przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania
głosów, zapewniającego oddawanie głosów w liczbie odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, jak
również eliminującego - w przypadku głosowania tajnego - możliwość identyfikacji sposobu oddawania
głosów przez poszczególnych akcjonariuszy.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien w taki sposób formułować uchwały, aby każdy
uprawniony, który nie zgadza się z meritum rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały miał
możliwość jej zaskarżenia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma za zadanie czuwać nad tym,
aby uchwały były formułowane w jasny i przejrzysty sposób. Zarząd Spółki zapewnia także możliwość
skorzystania przez Przewodniczącego z pomocy obsługi prawnej Spółki.
Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza. W protokole należy stwierdzić
prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić
powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu
należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. Dowody zwołania
Walnego Zgromadzenia Zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów.
Odpis protokołu Zarząd umieszcza w księdze protokołów.
W obradach Walnego Zgromadzenia mogą uczestniczyć przedstawiciele mediów.

7.2

Zasadnicze Uprawnienia Walnego Zgromadzenia

Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:
1)

rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania
finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej Spółki;

2)

podjęcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty;

3)

udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych przewidzianych bezwzględnie obowiązującymi
przepisami prawa, należą sprawy:
1) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na
nich ograniczonego prawa rzeczowego;
2) zmiany Statutu;
3) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki;
4) ustalenia dnia prawa poboru akcji nowej emisji;
5) ustalenia dnia dywidendy za ubiegły rok obrotowy oraz terminów wypłaty dywidendy;
6) tworzenia i znoszenia funduszy specjalnych tworzonych z zysku;
7) powoływania oraz odwoływania członków Rady Nadzorczej;
8) ustalania wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej;
9) połączenia lub likwidacji Spółki;
10) powołania i odwołania likwidatorów;
11) umorzenia akcji Spółki;

12) użycia kapitału zapasowego i rezerwowego, w tym kapitału (fundusz) rezerwowego utworzonego,
w celu gromadzenia zysku niepodzielonego (nieprzeznaczonego na dywidendę w danym roku
obrotowym) oraz funduszu ogólnego ryzyka.
Walne Zgromadzenie decyduje o podziale zysku, określając wysokość odpisów na:
1)

kapitał zapasowy, tworzony corocznie z odpisów z zysku w wysokości, co najmniej 8% zysku za
dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie, co najmniej jednej trzeciej kapitału
zakładowego. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę nakazującą dokonywanie dalszych
odpisów;

2)

kapitał rezerwowy;

3)

fundusz ogólnego ryzyka;

4)

dywidendę;

5)

fundusze specjalne;

6)

inne cele.

W razie likwidacji Spółki, Walne Zgromadzenie wyznacza na wniosek Rady Nadzorczej jednego lub
więcej likwidatorów oraz określa sposób prowadzenia likwidacji.

7.3

Prawa Akcjonariuszy i sposób ich Wykonywania

Akcje Spółki są akcjami na okaziciela i są zbywalne. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku
wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został
przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku
do liczby akcji.
W Walnym Zgromadzeniu Banku, jako spółki publicznej mają prawo uczestniczyć tylko osoby będące
akcjonariuszami Banku na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Akcjonariusz uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu ma
prawo do głosowania, stawiania wniosków i zgłaszania sprzeciwów, jak również do przedstawiania
zwięzłego uzasadnienia swego stanowiska.
Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały
powinny być przedstawione akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej przed
Walnym Zgromadzeniem w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie oceny.
Akcjonariusz, ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu
osobiście lub przez pełnomocnika.
Każdy akcjonariusz ma prawo kandydować na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, jak
również zgłosić do protokołu kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Przy rozpatrywaniu każdego punktu porządku obrad akcjonariusz ma prawo do wystąpienia i repliki.
Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki,
jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd powinien odmówić
udzielenia informacji w przypadku, gdy:
1)

mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce albo spółce z nią powiązanej albo spółce zależnej, w
szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych
przedsiębiorstwa;

2)

mogłoby narazić członka Zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej lub
administracyjnej.

W uzasadnionych przypadkach Zarząd może udzielić informacji na piśmie nie później niż w terminie 2
(dwóch) tygodni od dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Organy Spółki nie ograniczają informacji, ale jednocześnie przestrzegają przepisów Ustawy o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych, Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Rozporządzenia w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim, a także przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji
z zastrzeżeniem przypadków określonych w przepisach prawa. Uchwały Walnego Zgromadzenia
zapadają bezwzględną większością głosów obecnych, o ile przepisy prawa lub Statutu Banku nie
stanowią inaczej.
Akcjonariusz ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec treści uchwały Walnego Zgromadzenia i
zgłaszając sprzeciw ma możliwość przedstawienia swoich argumentów i uzasadnienia sprzeciwu.
Każdy akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych
porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia - do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku
obrad, obejmującym projekt uchwały, której ta propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim
uzasadnieniem winny być składane na piśmie.
Akcjonariusz na Walnym Zgromadzeniu może zgłosić wniosek w sprawie formalnej. Za wnioski w
sprawach formalnych uważa się wnioski, co do sposobu obradowania i głosowania.
Akcjonariusze mają prawo zgłaszania swych kandydatów do Rady Nadzorczej Banku na piśmie na
ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia lub ustnie do protokołu, przy czym zarówno w
jednym jak i w drugim przypadku kandydaturę zgłasza się z krótkim uzasadnieniem.
Akcjonariusze mają prawo przeglądania księgi protokołów, jak również żądania wydania,
poświadczonych przez Zarząd, odpisów uchwał.
Akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale Walnego Zgromadzenia, a po jej powzięciu
zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w
Walnym Zgromadzeniu, i akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na Walnym Zgromadzeniu, jedynie w
przypadku wadliwego zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie
nieobjętej porządkiem obrad, służy prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały Walnego
Zgromadzenia.
Akcjonariuszom przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie
nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej z ustawą.
Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę
(umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała
powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia
przysługującego akcjonariuszowi umorzonej akcji bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez
wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
Bank zapewnia należytą ochronę praw mniejszości w granicach, w jakich pozwala na to kapitałowy
charakter Banku i związany z nim prymat większości nad mniejszością. W szczególności, dla równego
traktowania akcjonariuszy, Bank stosuje m.in. następujące praktyki:
 Walne Zgromadzenia Banku zawsze odbywają się w siedzibie Banku, która mieści się w
Warszawie;
 umożliwia się przedstawicielom mediów obecność na Walnych Zgromadzeniach;
 zgodnie z praktyką przyjętą w Banku, wszystkie istotne materiały na Walne Zgromadzenie, w
tym projekty uchwał wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej, udostępniane są
akcjonariuszom najpóźniej na 14 dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia w
siedzibie Banku oraz na jej stronie internetowej;
 Walne Zgromadzenie posiada stabilny regulamin określający szczegółowo zasady
prowadzenia obrad i podejmowania uchwał;
 w Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu, którzy, w
ramach swoich kompetencji, udzielają uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji o
Banku;
 uczestnikom Walnego Zgromadzenia zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się
możliwość uzasadnienia sprzeciwu. Dodatkowo, każdy uczestnik Zgromadzenia ma
możliwość złożenia swojego pisemnego oświadczenia do protokołu posiedzenia.

8.
8.1

Skład Osobowy i zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Banku, zasady działania
organów zarządzających i nadzorczych Banku
Zarząd

Zarząd Banku składa się z pięciu do dziewięciu członków. W skład Zarządu wchodzą: Prezes Zarządu
Spółki, Wiceprezesi Zarządu Spółki, oraz Członkowie Zarządu. Co najmniej połowa członków Zarządu
powinna legitymować się obywatelstwem polskim. Każdy członek Zarządu powoływany jest przez
Radę Nadzorczą na okres kadencji trzech lat.
Na dzień podpisania niniejszego sprawozdania z działalności w skład Zarządu wchodzili:
Członek Zarządu

Doświadczenie zawodowe
Sławomir S. Sikora został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu
Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2003 roku. W latach 2005-2008
był członkiem Citigroup Management Committee w Nowym Jorku.
W latach 2001-2003 był Prezesem Zarządu Banku Amerykańskiego w
Polsce S.A.

Sławomir S. Sikora
Prezes Zarządu

W latach 1994-2001 pracował w Powszechnym Banku Kredytowym S.A.
na stanowisku Szefa Bankowości Instytucjonalnej i Inwestycyjnej. W
latach 1989 – 1994 pełnił szereg wysokich rangą funkcji w Ministerstwie
Finansów (m.in. był Dyrektorem Departamentu Bankowości i Instytucji
Finansowych).
Sławomir S. Sikora jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w
Warszawie.
Sławomir Sikora jest Wiceprezesem Zarządu Polskiej Konfederacji
Pracodawców Prywatnych Lewiatan, a także członkiem Emerging
Markets Advisory Council przy Institute of International Finance (IIF) w
Waszyngtonie.
Pan Brendan Carney objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku
Handlowego w Warszawie S.A. z dniem 21 maja 2012 roku.
Od marca 2010 roku Pan Brendan Carney pracował w Citi Belgium,
gdzie pełnił funkcję szefa Bankowości Detalicznej. Obszar ten zatrudniał
700 pracowników, jego całkowity bilans wynosił 8 mld dolarów, a roczne
przychody sięgały 300 mln dolarów.

Brendan Carney
Wiceprezes Zarządu

W lutym 2011 roku, Pan Carney dodatkowo objął stanowisko Chief
Country Officer na Belgię. W ramach pełnienia nowej roli odpowiedzialny
był za wszystkie operacje Citi w tym kraju, włączając Bankowość
Detaliczną i Instytucjonalną.
Pan Brendan Carney rozpoczął karierę w Citi w 2002 roku w Portugalii,
gdzie kierował obszarem bankowości detalicznej. W trakcie jego
kadencji, obszar ten odnotował 40% wzrost wartości aktywów,
przychodów oraz zysku brutto, przy jednoczesnym poziomie satysfakcji
pracowników powyżej 90%. Portugalia uzyskała tytuł najlepszego
obszaru kart kredytowych w regionie EMEA w 2007 roku.
Pan Brendan Carney urodził się i wychowywał w stanie Michigan, w
Stanach Zjednoczonych. Ukończył ekonomię na Uniwersytecie Michigan
oraz Wharton School na Uniwersytecie Pensylwanii.
Maciej Kropidłowski objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku
Handlowego w Warszawie S.A. z dniem 19 marca 2014 roku.

Maciej Kropidłowski
Wiceprezes Zarządu

Pan Maciej Kropidłowski jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego,
Wydział Zarządzania.
Od stycznia 2014 roku jest Szefem Sub-Sektora Rynków Finansowych w
Banku Handlowym w Warszawie S.A. W lutym 2014 roku powołany
został w skład Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego Banku Handlowego
S.A. W Banku Handlowym w Warszawie S.A. odpowiada za obszar
skarbu w zakresie finansowania składników majątku Banku, usług
finansowych na rynku pieniężnym, usług walutowych, transakcji obrotu
papierami wartościowymi i instrumentami pochodnymi.

Członek Zarządu
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Pan Maciej Kropidłowski karierę zawodową rozpoczynał w roku 1995 w
Dziale Bankowości Instytucjonalnej Citibank (Poland) S.A. Cztery lata
później objął stanowisko Doradcy w Dziale Klientów Globalnych w
Citibank N.A. w Szwajcarii. W roku 2001 powrócił do Polski obejmując
stanowisko Szefa Sprzedaży Pionu Skarbu w Banku Handlowym w
Warszawie S.A. W ramach pełnienia nowej funkcji odpowiadał za
zarządzanie Działem Strukturyzacji i Sprzedaży Produktów Skarbowych.
Od 2008 roku zatrudniony był na stanowisku Szefa Sprzedaży Pionu
Skarbu na region Europy Środkowo-Wschodniej, Afryki oraz Bliskiego
Wschodu w Citibank N.A. w Londynie i zarządzał sprzedażą produktów
walutowych dla klientów korporacyjnych. Odegrał kluczową rolę w
stworzeniu najlepszej platformy e Commerce dla klientów
korporacyjnych oraz globalnego systemu CRM dla Global Markets.
Pani Barbara Sobala ma wykształcenie wyższe, jest absolwentką
Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Posiada ogromne, ponad
dwudziestoletnie doświadczenie w bankowości, w szczególności
w obszarze zarządzania ryzykiem i restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Barbara Sobala
Wiceprezes Zarządu

W Citi Handlowym pracuje od 2005 roku, kiedy objęła stanowisko
Dyrektora Departamentu Restrukturyzacji. Od 2012 roku kieruje Pionem
Ryzyka Bankowości Instytucjonalnej. Jest Przewodniczącą Komitetu ds.
Zarządzania Ryzykiem i Kapitałem, Wiceprzewodniczącą Komitetu
ds. Inwestycji Kapitałowych i członkiem Komitetu ds. Zarządzania
Aktywami i Pasywami Banku.
Pani Barbara Sobala zanim dołączyła do zespołu Banku Handlowego,
przez 13 lat pracowała w Banku BPH, gdzie pełniła m.in. funkcję
Dyrektora Departamentu Restrukturyzacji i była członkiem Komitetu
Kredytowego Banku. Z dniem 15 października 2013 roku powołana na
stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku. Jednocześnie pełni funkcję
Szefa Sektora Zarządzania Ryzykiem.

Witold Zieliński
Wiceprezes Zarządu

Pan Witold Zieliński ukończył studia magisterskie oraz podyplomowe na
Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę zawodową
rozpoczął w 1980 roku w Banku Handlowym w Warszawie SA w
Departamencie Południowoeuropejskim w Wydziale Kredytów
Zagranicznych. W latach 1986 - 1990 pracował w Biurze Radcy
Handlowego w Nowym Jorku. W 1991 roku Witold Zieliński rozpoczął
pracę w Citibank (Poland) S.A. W latach 1992 - 1995 pełnił funkcję
Członka Zarządu, następnie pracował w Citibank N.A. oddział w
Londynie, gdzie zajmował się sprzedażą globalnych produktów oraz
oceną ryzyka klientów w krajach Europy Południowo - Wschodniej. W
roku 1998 został skierowany do Kijowa, gdzie otworzył
przedstawicielstwo Citibank NA, a następnie uruchomił w pełni
licencjonowany bank Citibank Ukraine, w którym do końca 2003 roku
pełnił funkcję Prezesa Zarządu. W latach 2004-2005 był Prezesem
Zarządu Citibank Romania.
Z dniem 1 stycznia 2006 roku powołany na stanowisko Wiceprezesa
Zarządu Banku. Jednocześnie pełni funkcję Dyrektora Finansowego
Banku i Szefa Sektora Zarządzania i Wsparcia.

Iwona Dudzińska
Członek Zarządu

Pani Iwona Dudzińska jest magistrem ekonomii i menedżerem wyższego
szczebla z piętnastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu
strategicznych projektów, jak również kierowaniu złożonymi procesami
operacyjnymi i technologicznymi. W grupie Citi od 1999 roku –
początkowo, jako Senior Branch Operations Officer Citibank (Poland)
S.A. zarządzała operacjami dokumentowymi, rozliczeniami krajowymi i
zagranicznymi,
operacjami
rynku
pieniężnego
i
funkcjami
administracyjnymi banku oraz odpowiadała za Departament Obsługi
Klientów korporacyjnych. W latach 2001 – 2004 zarządzała Pionem
Operacji Scentralizowanych Sektora Bankowości Komercyjnej i
Inwestycyjnej Banku. Od kwietnia 2004 roku do lipca 2008 roku, jako
Dyrektor Zarządzający, pełniła funkcję Szefa Pionu Operacji i
Technologii w Sektorze Bankowości Instytucjonalnej i Inwestycyjnej. Od
lipca 2008 roku odpowiada w Banku za całość obszaru operacji i
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technologii pełniąc funkcję Szefa Sub-Sektora Operacji i Technologii.
Z dniem 18 września 2009 roku powołana na stanowisko Członka
Zarządu Banku na trzyletnią kadencję. Jednocześnie pełni funkcję Szefa
Sub-Sektora Operacji i Technologii.
Pan Czesław Piasek objął stanowisko Członka Zarządu Banku
Handlowego w Warszawie S.A. z dniem 20 maja 2014 roku.
Pan Czesław Piasek jest absolwentem Wydziału Finansów i Bankowości
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Czesław Piasek
Członek Zarządu

Pan Czesław Piasek pełni funkcję Szefa Pionu Bankowości
Transakcyjnej w Citi Handlowy od września 2012 roku Odpowiada za
obszar zarządzania środkami finansowymi oraz finansowania handlu. W
czerwcu 2013 roku został powołany w skład Citigroup Treasury and
Trade Management Committee EMEA.
Związany jest z Citi od blisko 20 lat. Rozpoczynał w Citibank (Poland)
S.A. pełniąc szereg funkcji kierowniczych w obszarach zarządzania
sprzedażą, współpracą z klientami oraz rozwijania produktów
bankowości korporacyjno-inwestycyjnej. W 2007 roku objął stanowisko
Szefa Bankowości Transakcyjnej na Węgrzech i został powołany w
skład Zarządu Citibank Hungary Zrt. Od 2011 roku, w ramach Citi,
piastował funkcję Szefa Regionu Bankowości Transakcyjnej dla 18
rynków Europy Centralno-Wschodniej włączając Węgry, Czechy,
Słowację, Rumunię i Bułgarię. W tym samym czasie został powołany w
skład Citi Transaction Services Management Committee dla regionu
CEEMEA.

W 2014 roku w skład Zarządu wchodził Pan Misbah Ur-Rahman-Shah– Wiceprezes Zarządu, który
złożył rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 18 marca 2014 roku.
Zarząd Spółki działa w oparciu o przepisy powszechnie obowiązujące, statut Spółki oraz Regulamin
Zarządu Banku.
Regulamin Zarządu Banku określa zakres i tryb pracy Zarządu oraz tryb podejmowania uchwał.
Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy im Prezes Zarządu. Prezes Zarządu może ustalić stałe
terminy odbywania posiedzeń.
Organizację pracy Zarządu zapewnia Biuro Organizacyjne w Departamencie
Instytucjonalnej i Marketingu Spółki zwane dalej Biurem Organizacyjnym.

Komunikacji

Obecność członków Zarządu na posiedzeniu Zarządu jest obowiązkowa. Nieobecność musi być
usprawiedliwiona. W posiedzeniach Zarządu, oprócz jego członków, udział mogą brać:
1)

Szefowie Pionów;

2)

Dyrektor Biura Organizacyjnego lub osoba przez niego wyznaczona;

3)

Dyrektor Departamentu Monitoringu Zgodności;

4)

Szef Pionu Prawnego.

Przy rozpatrywaniu przez Zarząd zagadnień związanych z działaniem kontroli wewnętrznej w Spółce
w posiedzeniach Zarządu może brać udział osoba kierująca Departamentem Audytu. Na wniosek
członków Zarządu, w posiedzeniach mogą uczestniczyć właściwi dla danej sprawy pracownicy Spółki
lub osoby spoza Spółki. Przewodniczący posiedzenia może zarządzić obrady bez udziału osób
niebędących członkami Zarządu.
Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność na posiedzeniu, co najmniej połowy członków
Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.
Zarząd podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Przewodniczący posiedzenia może zarządzić tajne
głosowanie z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu. Uchwała Zarządu obowiązuje z
dniem powzięcia, chyba, że przewidziano w niej inny termin wejścia w życie.
W uzasadnionych przypadkach uchwała Zarządu może być podjęta w trybie pisemnym na podstawie
decyzji Prezesa Zarządu Spółki lub członka Zarządu zastępującego Prezesa Zarządu. Warunkiem

podjęcia uchwały w tym trybie jest zawiadomienie wszystkich członków Zarządu o podejmowaniu
uchwały. Uchwała podjęta w tym trybie stanowi załącznik do protokołu najbliższego posiedzenia
Zarządu.
Z przebiegu posiedzenia Zarządu sporządzany jest protokół. Sporządzenie protokołu należy do Biura
Organizacyjnego. Protokół powinien zawierać:
1) porządek obrad;
2) imiona i nazwiska osób biorących udział w posiedzeniu;
3) informację o usprawiedliwieniu nieobecności lub o przyczynach nieobecności członków Zarządu
na posiedzeniu;
4) treść podjętych uchwał;
5) liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne;
6) nazwę jednostki lub komórki organizacyjnej, bądź imię i nazwisko osoby, której powierzono
wykonanie uchwały, oraz
7) termin wykonania uchwały.
Protokół podpisują wszyscy członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu niezwłocznie po otrzymaniu.
Zarząd przekazuje Radzie Nadzorczej następujące informacje finansowe:
1)

z chwilą ich przygotowania, lecz nie później niż po 30 (trzydziestu) dniach do końca każdego
miesiąca, miesięczne oraz okresowe (obejmujące okres od początku roku do upływu
poprzedniego miesiąca) informacje finansowe wraz z ich porównaniem do budżetu przyjętego w
planie rocznym, oraz w odniesieniu do ubiegłego roku;

2)

niezwłocznie po ich przygotowaniu, lecz nie później niż 120 (sto dwadzieścia) dni po upływie
każdego roku obrotowego, roczne jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe,
sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej,
zbadane przez biegłego rewidenta Spółki;

3)

niezwłocznie po jego przygotowaniu, lecz w każdym przypadku nie później niż przed końcem
każdego roku, projekt planu rocznego na następny rok obrotowy, oraz

4)

niezwłocznie, inne dostępne dane finansowe odnoszące się do działalności Spółki i jej stanu
finansowego oraz działalności i stanu finansowego podmiotów zależnych Spółki, których członek
Rady Nadzorczej może w sposób uzasadniony zażądać.

8.2

Rada Nadzorcza Spółki

Rada Nadzorcza Spółki składa się z pięciu do dwunastu członków, z których każdy powoływany jest
przez Walne Zgromadzenie na trzyletnią kadencję. Uchwałą Nr 6 z dnia 5 grudnia 2006 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku na podstawie paragrafu 14 ust.2 Statutu ustaliło liczbę
członków Rady Nadzorczej Banku, na co najmniej 8 osób. Co najmniej połowa członków Rady
Nadzorczej, w tym jej Przewodniczący, legitymuje się obywatelstwem polskim. W skład Rady
Nadzorczej wchodzą członkowie niezależni.
Na dzień podpisanie niniejszego sprawozdania z działalności w skład Rady Nadzorczej Spółki
wchodzili:
Członek Rady Nadzorczej
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Pan Andrzej Olechowski posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych.

Andrzej Olechowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Andrzej Olechowski jest członkiem rady dyrektorów firmy Euronet oraz
komitetów doradczych Citigroup Europe i Macquarie European
Infrastructure Fund. W przeszłości pełnił funkcję ministra Finansów
i Spraw Zagranicznych RP oraz kandydował na Urząd Prezydenta RP.
Jest
członkiem
szeregu
organizacji
pozarządowych
m.in.
przewodniczącym polskiej grupy The Trilateral Commission.
Autor publikacji na temat międzynarodowych stosunków gospodarczych i
politycznych dr Olechowski jest profesorem w Akademii Finansów i
Biznesu Vistula.

Członek Rady Nadzorczej
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W latach 1991-1996 i 1998-2000
Nadzorczej Banku Handlowego
przewodniczący. Ponownie powołany
25 czerwca 2003 roku. Od 23
Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

pełnił już funkcję członka Rady
w Warszawie S.A jako jej
do Rady Nadzorczej Banku w dniu
lipca 2012 roku pełni funkcję

Do niedawna Pan Shirish Apte był Przewodniczącym Bankowości Citi w
Regionie Azji i Pacyfiku (Co-Chairman, Citi Asia Pacific Banking). W
latach 2009 – 2011 pełnił funkcję Szefa Regionu Azji i Pacyfiku (CEO, Citi
Asia Pacific), odpowiadając za Azję Południową obejmującą takie kraje
jak Australia, Nowa Zelandia, Indie oraz kraje należące do
Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). Był
członkiem Komitetu Wykonawczego oraz Komitetu Operacyjnego Citi.

Shirish Apte
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Shirish Apte pracował w Citi ponad 32 lata. Pełnił m.in. funkcję CEO
Regionu Europy Środkowej i Wschodniej, Bliskiego Wschodu i Afryki
(CEEMEA), a wcześniej jako Szef na kraj (Country Manager) odpowiadał
za operacje Citi w Polsce, oraz był Wiceprezesem Banku Handlowego w
Warszawie S.A. Pan Shirish Apte przeniósł się z Indii do Londynu w
1993 roku, gdzie objął stanowisko Senior Risk Manager w Regionie
CEEMEA. Następnie objął stanowisko Szefa Corporate Finance and
Investment Bank w Regionie CEEMEA, obejmującym również Indie.
Pan Shirish Apte posiada dyplom biegłego rewidenta uzyskany w Institute
of Chartered Accountants w Anglii i Walii oraz stopień licencjata w
dziedzinie handlu. Pan Shirish Apte posiada również dyplom MBA z
London Business School.
Pan Shirish Apte sprawuje funkcję Wiceprzewodniczącego Rady
Nadzorczej Banku od 25 czerwca 2003 roku.
Pan Adnan Omar Ahmed jest Dyrektorem Zarządzającym, Szefem
Obszaru Zarządzania Kadrami w Regionie Europy, Bliskiego Wschodu i
Afryki (EMEA) oraz Globalnym Szefem Usług Wsparcia (Citi Shared
Services) w obszarze Zarządzania Kadrami (Citi Employee Services).
Pan Ahmed rozpoczął pracę w Citi w lipcu 2010 roku i obecnie pracuje w
londyńskim biurze Citi.

Adnan Omar Ahmed
Członek Rady Nadzorczej

Wcześniej, Pan Adnan Omar Ahmed przez 17 lat pracował w Morgan
Stanley, z czego pierwsze dwa lata spędził w Nowym Jorku, a pozostałe
piętnaście w Azji. Sprawował w tym czasie wiele kierowniczych funkcji,
m.in. Szefa Obszaru Zarządzania Kadrami/Szefa ds. Utalentowanych
Pracowników (Chief Talent Office) oraz Szefa ds. Administracyjnych. W
tej ostatniej roli odpowiedzialny był za rozwój i realizację strategii oraz za
infrastrukturę i wsparcie w całym regionie, w tym w obszarze Finansów,
Zarządzania Kadrami, IT, Operacji, Usług Wsparcia, Marketingu i
Komunikacji, Obsługi Instytucjonalnej oraz Ryzyka Operacyjnego. Pan
Achmed posiada szerokie doświadczenie zawodowe w obsłudze firm na
wczesnym etapie ich rozwoju (tzw. start-up), obsłudze podmiotów typu
joint venture (Chiny i Indie) oraz w doradztwie, w tym dla funduszy
korporacyjnych i państwowych funduszy majątkowych (Sovereign Wealth
Funds), w zakresie infrastruktury, platform i strategii rozwoju.
Przed rozpoczęciem pracy w Morgan Stanley, Pan Ahmed pracował w
grupie kapitałowej Mitsubishi UFJ Financial Group w Nowym Jorku, gdzie
zajmował się m.in. Finansami korporacyjnymi, obszarem Operacji,
Kredytów i Zarządzania Kadrami. Pan Adnan Omar Ahmed w trakcie
swojej kariery wykładał zarządzanie międzynarodowe na uczelniach
takich jak szkoła INSEAD czy Uniwersytet w Hongkongu. Aktywnie działał
również w wielu organizacjach pozarządowych typu non-profit, np. był
członkiem zarządu Amerykańskiej Izby Handlowej (American Chamber of
Commerce) w Hong-Kongu, gdzie kierował ważnym projektem w zakresie
zarządzania, oraz English Schools Foundation (Hongkong). Obecnie
zasiada w zarządzie Temasek Management Services, spółki w całości
należącej do Temasek Holdings.
Absolwent A.B. Freeman School of Business na Uniwersytecie Tulane w
Luizjanie (tytuł MBA 1990 roku). Ukończył również studia na Wydziale
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Informatyki (dyplom z wyróżnieniem, 1988 roku) oraz na Wydziale
Stosunków Międzynarodowych (dyplom z wyróżnieniem, 1988 roku) na
tym samym uniwersytecie. Sprawuje funkcję Członka Rady Nadzorczej
od dnia 21 czerwca 2012 roku.

Igor Chalupec
Członek Rady Nadzorczej

Pan Igor Chalupec jest Partnerem i Prezesem Zarządu ICENTIS Sp. z
o.o. Corporate Solutions S. K-A i ICENTIS Capital Sp. z o.o. Absolwent
Wydziałów Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej (d. SGPiS)
oraz Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Licencjonowany
makler papierów wartościowych. W latach 1991- 1995 organizator i
dyrektor Centralnego Biura Maklerskiego Banku Pekao SA, obecnie CDM
Pekao SA. Od 1995 roku do 2000 roku Członek, a następnie do 2003
roku Wiceprezes Zarządu Banku Pekao SA (UniCredit Group)
odpowiedzialny m.in. za bankowość korporacyjną i inwestycyjną,
operacje skarbowe, powiernicze, zarządzanie aktywami. W latach 20032004 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów odpowiedzialny m.in.
za sprawy europejskie, rynki finansowe i informację finansową.
Wiceprzewodniczący Komisji nadzoru ubezpieczeń i bankowego (20032004). Autor Agendy Warsaw City 2010 - rządowej strategii rozwoju
rynku kapitałowego. Od października 2004 roku do stycznia 2007 roku
Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Polskiego Koncernu Naftowego
ORLEN, największej polskiej firmy a po nabyciu litewskiej rafinerii
Mazeikiu Nafta w 2006 roku największej firmy paliwowej w Europie
Środkowej. Członek wielu rad nadzorczych, w tym Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie (1995-2003), Unipetrol, a.s. (2005-2007).
Obecnie członek rad nadzorczych PZU Życie SA i Budimex SA. Członek
Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy. Laureat wielu
nagród i wyróżnień, w tym nagrody Fundacji im. Lesława A. Pagi za
wyznaczanie standardów w polskim życiu gospodarczym, Hermesa za
wybitne zasługi dla odbudowy polskiego rynku kapitałowego oraz
Wektora Konfederacji Pracodawców Polskich.
Od 18 czerwca 2009 roku pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Banku
Handlowego w Warszawie S.A.

Mirosław Gryszka
Członek Rady Nadzorczej

Pan Mirosław Gryszka jest absolwentem Politechniki Gdańskiej. Od roku
1990 zajmuje stanowiska kierownicze w grupie Asea Brown Boveri, a w
latach 1997-2013 był Prezesem Zarządu ABB Sp. z o.o. oraz Dyrektorem
Krajowym ABB w Polsce. Od września 2013 pełni funkcję Dyrektora
Subregionu "Kraje Bałtyckie, Rosja, Kraje Azji Centralnej i Kaukazu" w
strukturach Grupy ABB.
Od 30 czerwca 2000 roku pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Banku
Handlowego w Warszawie SA.
Pan Frank Mannion obecnie pełni funkcję Citi Chief Financial Officer w
Regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). W ramach swojej
nowej funkcji, którą objął w styczniu 2011 roku, odpowiada za grupę
ponad 1000 pracowników w całym Regionie.
Pan Frank Mannion swoją karierę zawodową rozpoczął w Irlandii, a
następnie przeniósł się do Londynu, gdzie podjął współpracę z
PricewaterhouseCoopers.

Frank Mannion
Członek Rady Nadzorczej

Pracę w Citi rozpoczął w 1989 roku w zespole ds. planowania i analiz w
Wielkiej Brytanii. W trakcie swojej dotychczasowej kariery pełnił wiele
funkcji finansowych, w tym Kierownika ds. finansowania nowoczesnych
technologii (Technology Finance Manager) i Szefa Kontroli Produktów
CMB EMEA. W 2008 roku objął funkcję Citi Regional Franchise Controller
w Regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA), gdzie
odpowiadał za grupę ponad 800 pracowników z różnych obszarów.
Wcześniej kierował obszarem Kontroli Produktów i Sprawozdawczości
Regulacyjnej (Product Control, Controllers and Regulatory Reporting)
jako CMB EMEA Regional Controller.
Frank Mannion ukończył National University of Ireland w Galway,
uzyskując tytuł naukowy w dziedzinie handlu. Posiada również tytuł
dyplomowanego księgowego (Chartered Accountant). Obecnie wraz
rodziną mieszka w Londynie.
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Od 28 czerwca 2010 roku pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Banku
Handlowego w Warszawie SA.
Inwestor i menedżer z bogatym doświadczeniem transakcyjnym,
prawnym i regulacyjnym w zakresie prywatyzacji, łączenia i nabywania
spółek oraz project finance w sektorach energetycznym, surowców
naturalnych i infrastrukturalnym.

Dariusz Mioduski
Członek Rady Nadzorczej

Obecnie, Dariusz Mioduski jest prezesem Radwan Investments, jego
rodzinnej inwestycyjnej spółki holdingowej. Jest również właścicielem
większościowym i Przewodniczącym Rady Nadzorczej klubu piłkarskiego
Legia Warszawa. W latach 2007-2013 pełnił funkcję Chief Executive
Officer i Prezesa Zarządu Kulczyk Investments SA., największej
prywatnej grupy kapitałowej w Polsce, koncentrującej swoje inwestycje w
sektorach energetycznym, surowców naturalnych i infrastrukturze. W
latach 1997-2007 Dariusz Mioduski był partnerem CMS Cameron
McKenna, zarządzającym praktyką związaną z energetyką i infrastrukturą
w Polsce. W latach 1991-1997 był prawnikiem w nowojorskim i
warszawskim biurze White & Case LLP, oraz w Vinson & Elkins LLP w
Houston.
Dariusz Mioduski jest Wiceprezesem Polskiej Rady Biznesu,
Wiceprezesem Stowarzyszenia Harvard Club of Poland i członkiem
zarządu
Harvard
Law
School
Dean's
Advisory.
Pan Mioduski zasiada również w Radach Nadzorczych kilku publicznych i
niepublicznych spółek, w tym między innymi w Serinus Energy Inc.
Dariusz Mioduski posiada tytuł doktora prawa Uniwersytetu Harvarda
(1990) oraz dyplom Uniwersytetu St Thomas w Houston (Bachelor of
Arts, 1987).
Od 12 września 2011 roku pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Banku
Handlowego w Warszawie SA.
Pani Anna Rulkiewicz jest absolwentka Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła równoległe
studia na wydziale psychologii na Uniwersytecie w Hamburgu oraz studia
podyplomowe w Polsko-Francuskim Instytucie Ubezpieczeń przy
Instytucie Francuskim. Przebyła także cykl szkoleń z zakresu m.in.
zarządzania, sprzedaży, komunikacji, marketingu (w tym 3-letnich
studiów menedżerskich) w ramach certyfikowanego programu branży
ubezpieczeniowej LIMRA "Marketing Strategies for Executive
Advancement" (LIMRA Executive Development Group). Ukończyła
również wiele kursów z zakresu zarządzania, sprzedaży, finansów,
marketingu oraz bankowości.

Anna Rulkiewicz
Członek Rady Nadzorczej

Od 2002 roku Pani Anna Rulkiewicz pracuje w LUX MED Sp. z o.o.,
gdzie początkowo pełniła funkcję Członka Zarządu, Dyrektora Sprzedaży
i Marketingu. Od 2007 roku jest Prezesem Grupy LUX MED. Od końca
2011 roku pełni także funkcję Dyrektora Zarządzającego LMG
Försäkrings AB, którego oddział działa w Polsce pod marką LUX MED
Ubezpieczenia. Pełni również funkcję Prezesa Zarządu Związku
Pracodawców Medycyny Prywatnej.
Jej doświadczenie zawodowe obejmuje też m.in. zarządzanie w latach
2001-2002 Pionem Sprzedaży i Marketingu w Credit Suisse Life &
Pensions Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie oraz Powszechnym
Towarzystwie Emerytalnym / Winterthur, gdzie nadzorowała pracę
departamentów: sprzedaży wewnętrznej, sprzedaży zewnętrznej,
ubezpieczeń grupowych, marketingu i komunikacji. W latach 1998 - 2001
pracowała dla Zurich Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. i Zurich
Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Pełniąc funkcję Dyrektora
Ubezpieczeń Grupowych i Szkoleń odpowiadała m.in. za segment
ubezpieczeń grupowych, w tym również za tworzenie usług, system
rekrutacji oraz zarządzanie szkoleniami. Po powierzeniu jej funkcji
Dyrektora Segmentu Klienta Korporacyjnego i uzyskaniu nominacji na
członka zarządu Zurich Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
odpowiadała za segment klienta z sektora small business i klienta
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korporacyjnego. W latach 1995 - 1998 pracowała w Commercial Union
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A, gdzie na ostatniej pełnionej
funkcji odpowiadała za rozwój sprzedaży ubezpieczeń grupowych i
indywidualnych w ramach bancassurance.
Od 20 czerwca 2013 roku pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Banku
Handlowego w Warszawie SA.

Stanisław Sołtysiński
Członek Rady Nadzorczej

Pan Stanisław Sołtysiński profesor nauk prawnych. Pan prof. Sołtysiński
zajmuje się działalnością naukową jako profesor nauk prawnych
związany z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu (gdzie
piastował również funkcję Dziekana Wydziału Prawa i Administracji).
Wykładał wielokrotnie jako visiting profesor na Uniwersytecie
w Pennsylvania Law School w Filadelfii, a także w College of Europe w
Brugii, Max Planck Institute w Monachium oraz w Akademii Prawa
Międzynarodowego w Hadze. Jest członkiem wielu stowarzyszeń i
organizacji naukowych. Jest m.in. członkiem korespondentem Polskiej
Akademii Umiejętności i członkiem Rady Dyrektorów UNIDROIT. Jest
współautorem Kodeksu spółek handlowych. Pan prof. Sołtysiński zajmuje
się również praktyką prawniczą będąc wspólnikiem Spółki Komandytowej
"Sołtysiński, Kawecki i Szlęzak" Doradcy Prawni.
Pan prof. Sołtysiński zasiada w Radzie Banku Handlowego w Warszawie
S.A. od 26 marca 1997 roku, od 30 czerwca 2000 roku do 20 czerwca
2012 roku był jej Przewodniczącym. Od 21 czerwca 2012 roku pełni
funkcję Członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
Pan Zdenek Turek obecnie odpowiada za wszystkie operacje Citi w
Europie Zachodniej (19 krajów), ponadto pełni funkcję Szefa Bankowości
Instytucjonalnej w Regionie Europy Bliskiego Wschodu i Afryki. Pracuje w
Londynie.
Citi oferuje szeroki zakres usług bankowości instytucjonalnej,
inwestycyjnej, detalicznej, transakcyjnej, jak również w zakresie papierów
wartościowych i rynków kapitałowych w całym Regionie Europy
Zachodniej, który stanowi jeden z największych rynków Citi na świecie.
Do niedawna Pan Zdenek Turek pełnił funkcję CEO Citi w Regionie
Europy Środkowo-Wschodniej oraz funkcję Country Corporate Officer w
Rosji i pracował w Moskwie. Operacje Citi w tym regionie obejmowały 8
krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W Rosji Citi jest jednym z
największych oraz najlepiej skapitalizowanych banków w kraju, mającym
2 tysiące klientów instytucjonalnych i ponad milion klientów detalicznych,
obsługiwanych przez 4 tysiące pracowników w ponad 50 oddziałach
zlokalizowanych w 12 miastach w całym kraju.

Zdenek Turek
Członek Rady Nadzorczej

Jeszcze wcześniej, w latach 2005-2008, Pan Zdenek Turek pełnił rolę Citi
Country Officer w regionie Południowej Afryki oraz kierował całym
regionem Afryki, w skład którego wchodzi 16 krajów.
W latach 2002-2005, Pan Turek pełnił funkcję Citi Country Officer na
Węgrzech, zarządzając jednocześnie obszarem Europy Środkowej, w
skład której wchodzi pięć krajów (Węgry, Republika Czech, Rumunia,
Słowacja i Bułgaria).
Pan Zdenek Turek rozpoczął pracę w Citi w 1991 roku w Pradze, gdzie
sprawował wiele funkcji kierowniczych w obszarze Bankowości i
Finansów Korporacyjnych. Następnie, w 1998 roku awansował na
stanowisko Citi Country Officer w Rumunii.
Przed rozpoczęciem pracy w Citi, Pan Zdenek Turek pracował w zespole
ds. transakcji walutowych w Centralnym Banku Czechosłowacji, gdzie
zajmował się głównie Sektorami Eksportu/Importu i Usług (1986 roku 1990 roku). Następnie, podjął współpracę z A.I.C., austriacką firmą
konsultingową, jako Zastępca Szefa Biura Przedstawicielskiego w
Pradze. Zajmował się głównie doradztwem korporacyjnym w zakresie
restrukturyzacji i odzyskiwania należności przedsiębiorstw.
Pan Zdenek Turek urodził się w Kolinie, w Czechach. Ukończył Wydział
Finansów i Bankowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Pradze w
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1986 roku. Studiował również na Uniwersytecie Wharton (w ramach
Zaawansowanego Programu Zarządzania, 1997 roku) i uzyskał tytuł
Executive MBA w wyższej szkole biznesowej INSEAD (2010 roku).
Pan Turek zasiada w zarządzie Amerykańskiej Izby Handlowej w Rosji.
Pan Zdenek Turek sprawuje funkcję Członka Rady Nadzorczej Banku
Handlowego w Warszawie SA. od 21 czerwca 2012 roku.
Pan. Stephen R. Volk pełni funkcję Vice Chairman of Citigroup Inc., jest
odpowiedzialny za sprawy zarówno związane z zarządzaniem wyższego
szczebla jak i Bankowością Inwestycyjną. Jest członkiem Komitetu
Wykonawczego Citigroup.

Stephen R. Volk
Członek Rady Nadzorczej

Pan Volk związany jest z Citigroup od wrześniu 2004 roku. Do tego czasu
pełnił funkcję Chairman of Credit Suisse First Boston, gdzie
współpracował ściśle z Prezesem Zarządu nad strategicznym
zarządzaniem firmą oraz nad kluczowymi sprawami dotyczącymi
klientów. Pracę w Credit Suisse First Boston rozpoczął w sierpniu 2001
roku, przechodząc z Shearman & Sterling, nowojorskiej firmy prawniczej,
w której począwszy od 1991 roku pełnił funkcję Senior Partner. Podczas
pracy w Shearman & Sterling, Pan Volk był doradcą prawnym dla
szeregu korporacji, włączając Citicorp. Pośród wielu dziedzin, w jakich
firma Pana Volka doradzała Citicorp, znajduje się np. restrukturyzacja
portfela zadłużenia Citicorp w Ameryce Łacińskiej. Znaczące transakcje,
w jakich Pan Volk odgrywał ważną rolę, to m.in.: fuzja Glaxo i SmithKlein,
Viacom-Paramount,
Viacom-CBS
oraz
Vivendi-Universal-NBC.
Współpracę z Shearman & Sterling Pan Volk rozpoczął w 1960 roku po
ukończeniu Dartmouth College oraz Harvard Law School, stając się
wspólnikiem w 1968 roku.
Pan Volk jest Dyrektorem Continental Grain Company, a także byłym
Dyrektorem Consolidated Edison, Inc. oraz Trizec Hahn Properties. Jest
również członkiem Rady Stosunków Międzynarodowych (Council on
Foreign Relations), Rady Doradczej Dziekana (Dean's Advisory Board)
Harvard Law School oraz członkiem Fundacji Adwokatury Amerykańskiej
(American Bar Foundation).
Od 20 listopada 2009 roku pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Banku
Handlowego w Warszawie S.A.
Pan Anil Wadhwani objął stanowisko Szefa Bankowości Detalicznej i
Bankowości Przedsiębiorstw w Regionie Europy, Bliskiego Wschodu i
Afryki (EMEA) w październiku 2013 roku
Wcześniej, od lutego 2012 roku, był Szefem Obszaru Kart i Kredytów dla
Klientów Detalicznych w Regionie Azji i Pacyfiku odpowiedzialnym za
całą gamę produktów płatniczych marki Citi i partnerskich (co-branded)
oferowanych w tym regionie przez Citi. W sierpniu 2012 roku dodatkowo
objął odpowiedzialność za Bankowość Detaliczną w Regionie Azji
Południowo-Wschodniej, w skład którego wchodzą takie kraje jak:
Indonezja, Malezja, Filipiny, Singapur, jednostki IPB/NRI, Tajlandia,
Wietnam i wyspa Guam.

Anil Wadhwani
Członek Rady Nadzorczej

Pan Wadhwani został Szefem Rynków Detalicznych w Singapurze we
wrześniu 2008 roku, a w maju 2010 roku przejął dodatkowo, w całym
regionie, odpowiedzialność za segment Citibanking. Jego działalność
detaliczna zmieniła otoczenie konkurencyjne w Singapurze, gdzie
nadzorował dystrybucję i rozwój, zwiększając postrzegalność Citi i
potwierdzając wiodącą pozycję Citi na rynku. Jako CEO Citibank
Singapore Limited współpracował z tamtejszą Radą Nadzorczą, aby
zapewnić właściwe zarządzanie bankiem w zmieniającym się otoczeniu
regulacyjnym. W ramach swoich obowiązków regionalnych Pan
Wadhwani współpracował z poszczególnymi krajami, tworząc segment
Citibanking, poprzez określenie modelu relacji z klientami, stworzenie
przekonującej oferty i zwiększanie dochodowości tego segmentu.
Pan Anil Wadhwani jest pracownikiem Citi od roku 1992. Od tego czasu
piastował różne eksponowane stanowiska zarówno w obszarze Kart
Kredytowych jak i Bankowości Detalicznej, a ponadto kierował również
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Bankowością Detaliczną w Indiach. Do jego osiągnięć należy
opracowanie inicjatywy Citibank Suvidha, działającej w różnych rejonach
geograficznych Indii i uważanej za unikalny model pozyskiwania klientów
i dostarczania im produktów, a jednocześnie stanowiącej wzór dla wielu
inicjatyw Citi typu "Bank-At-Work" na całym świecie.
Pan Wadhwani uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie handlu oraz tytuł
magistra w dziedzinie zarządzania na Mumbai University.
Od 24 czerwca 2014 roku pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Banku
Handlowego w Warszawie S.A.

W 2014 roku w skład Rady Nadzorczej wchodził także Marc Luet, którego mandat wygasł z dniem 24
czerwca 2014 roku.
Rada Nadzorcza Spółki działa w oparciu o przepisy powszechnie obowiązujące, statut Spółki oraz
Regulamin Rady Nadzorczej Banku.
Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz praw i obowiązków przewidzianych w przepisach prawa,
należą uchwały w sprawach:
1)

powołanie i odwołanie w głosowaniu tajnym Prezesa Zarządu Spółki;

2)

powołanie i odwołanie, na wniosek Prezesa Zarządu, w tajnym głosowaniu Wiceprezesów oraz
innych członków Zarządu Spółki;

3)

ustalenie warunków umów regulujących stosunek pracy lub inny stosunek prawny, łączący
członków Zarządu ze Spółką;

4)

wyrażenie zgody na otwarcie lub zamknięcie za granicą oddziału;

5)

uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej oraz zatwierdzenie ustalanych przez Zarząd Spółki:
a)

regulaminu Zarządu Spółki;

b)

regulaminów gospodarowania funduszami specjalnymi tworzonymi z zysku netto;

6)

wyrażanie uprzedniej zgody na dokonanie czynności rozporządzającej środkami trwałymi Spółki,
których wartość przekracza 1/10 kapitału zakładowego Spółki;

7)

wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wykonania badania lub
przeglądu sprawozdania finansowego;

8)

wyrażanie zgody na zatrudnianie i zwalnianie osoby kierującej Departamentem Audytu, na
wniosek Zarządu i sprawowanie nadzoru nad działalnością Departamentu Audytu;

9)

świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze Spółką
na rzecz członków Zarządu oraz wyrażania zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od
niego zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej
albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;

10) sprawowania nadzoru nad wprowadzeniem i monitorowaniem systemu zarządzania w Banku, w
tym w szczególności sprawowania nadzoru nad zarządzaniem ryzykiem braku zgodności, oraz
dokonywania, co najmniej raz w roku, oceny adekwatności i efektywności tego systemu;
11) zatwierdzania strategii działania Banku oraz zasad ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem;
12) zatwierdzenia zasadniczej struktury organizacyjnej Banku, dostosowanej do wielkości i profilu
ponoszonego ryzyka i ustalonej przez Zarząd Banku;
13) akceptowania ogólnego poziomu ryzyka Banku;
14) zatwierdzania założeń polityki Banku w zakresie ryzyka braku zgodności;
15) zatwierdzania procedur wewnętrznych Banku dotyczących procesów szacowania kapitału
wewnętrznego, zarządzania kapitałowego oraz planowania kapitałowego;
16) zatwierdzania polityki informacyjnej Banku;
17) zatwierdzenia procedury kontroli wewnętrznej;

18) zatwierdzanie ogólnych zasad polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących
stanowiska kierownicze oraz dokonywania okresowych przeglądów tych zasad;
19) zatwierdzania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze
stanowiska w Banku;
20) zatwierdzania wykazu stanowisk kierowniczych w Banku, które mają istotny wpływ na profil
ryzyka w Banku.
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach
poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na
okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy
zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.
Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście. Rada Nadzorcza wykonuje swoje
czynności kolegialnie, przy czym każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo do otrzymania od
Zarządu informacji niezbędnych do wykonywania swoich obowiązków. Posiedzenia Rady Nadzorczej
odbywają się, co najmniej raz na kwartał. Posiedzenie Rady Nadzorczej, zwołuje Przewodniczący
Rady Nadzorczej, a pod jego nieobecność jeden z Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej, z
własnej inicjatywy, na wniosek członka Rady Nadzorczej albo na wniosek Zarządu Spółki.
Przewodniczący Rady Nadzorczej może wyznaczyć stałe terminy odbywania posiedzeń Rady
Nadzorczej. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia, zawierające porządek obrad i materiały będące
przedmiotem obrad, Sekretarz Rady Nadzorczej wysyła członkom Rady Nadzorczej, co najmniej na 7
(siedem) dni przed terminem posiedzenia.
Rada Nadzorcza zbiera się w dniu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z
działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka
Zarządu, w którym wygasają mandaty członków Zarządu, w celu dokonania wyboru członków Zarządu
Spółki.
Rada Nadzorcza corocznie podejmuje uchwałę, w sprawie sprawozdania z działalności Rady, w której
zawarta jest ocena Rady Nadzorczej na temat sytuacji Spółki, ocena pracy Rady Nadzorczej, systemu
kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Banku oraz wyniki oceny
sprawozdań finansowych Spółki w tym wnioski Zarządu, co do podziału zysku. Dokument ten Rada
Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia.
Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie
za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w
trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego
nieobecności jeden z Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej, zaś w razie nieobecności ich obu –
członek Rady Nadzorczej wybrany przez pozostałych członków.
Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu, co najmniej połowy
członków Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.
Bez zgody większości niezależnych członków Rady Nadzorczej nie powinny być podejmowane
uchwały w sprawach:
1)

świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze Spółką
na rzecz członków Zarządu;

2)

wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niego zależny istotnej umowy z
podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi
powiązanymi;

3)

wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki.

Każdy członek Rady Nadzorczej obowiązany jest niezwłocznie poinformować o zaistniałym konflikcie
interesów pozostałych jej członków i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od
głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt.
Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym z wyjątkiem powołania i odwołania w
głosowaniu tajnym Prezesa Zarządu Spółki oraz powołania i odwołania, na wniosek Prezesa Zarządu,
w tajnym głosowaniu Wiceprezesów oraz innych członków Zarządu Spółki. Przewodniczący obrad
może zarządzić tajne głosowanie w innych sprawach z własnej inicjatywy lub na wniosek członka
Rady Nadzorczej.

Uchwała Rady Nadzorczej obowiązuje z dniem powzięcia, chyba, że przewidziano w niej późniejszy
termin wejścia w życie.
Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządzane są protokoły, zawierające: porządek obrad, nazwiska i
imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, liczbę członków nieobecnych na posiedzeniu wraz z
podaniem przyczyny nieobecności, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, zdania
odrębne, pełne brzmienie podjętych uchwał. Lista obecnych na posiedzeniu członków Rady
Nadzorczej oraz innych osób uczestniczących w posiedzeniu stanowi załącznik do protokołu.
Protokoły podpisują wszyscy obecni na danym posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej. Protokoły
posiedzeń Rady Nadzorczej za okres jej kadencji gromadzone są w odrębnym zbiorze,
przechowywanym przez Spółkę.
W posiedzeniach Rady Nadzorczej, z wyjątkiem posiedzeń dotyczących bezpośrednio Zarządu, biorą
udział członkowie Zarządu Spółki. Na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub na wniosek
Zarządu Spółki w posiedzeniach mogą uczestniczyć właściwi dla danej sprawy pracownicy Spółki lub
osoby spoza Spółki. Podczas rozpatrywania przez Radę Nadzorczą zagadnień związanych z
działaniem kontroli wewnętrznej w Spółce w posiedzeniach Rady Nadzorczej może brać także udział
osoba kierująca Departamentem Audytu. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach
Przewodniczący Rady Nadzorczej może zarządzić obrady bez udziału osób niebędących członkami
Rady Nadzorczej, nawet jeśli co innego wynika z postanowień poprzedzających.

Komitety Rady Nadzorczej
Stałymi Komitetami Rady Nadzorczej są:
1)

Komitet ds. Audytu, oraz

2)

Komitet ds. Wynagrodzeń;

3)

Komitet ds. Ryzyka i Kapitału.

Rada Nadzorcza w drodze uchwały może powoływać inne komitety niż wymienione powyżej złożone
wyłącznie z członków Rady Nadzorczej. Uchwała Rady Nadzorczej określa zakres działania takiego
komitetu.
W tym trybie w 2003 roku Rada Nadzorcza powołała Komitet ds. Strategii i Zarządzania, którego
zadaniem ma być bieżąca analiza wszystkich zagadnień związanych z pracą organów Banku oraz
poprawianiem ich funkcjonowania. W skład tego Komitetu wchodzą: Shirish Apte jako Przewodniczący
oraz Stanisław Sołtysiński jako Wiceprzewodniczący oraz Igor Chalupec, Mirosław Gryszka, Marc
Luet (do 24.06.2014 roku), Dariusz Mioduski, Andrzej Olechowski, Anna Rulkiewicz, Zdenek Turek i
Stephen R. Volk i Anil Wadhwani jako członkowie Komitetu.
Komitet ds. Audytu
W skład Komitetu ds. Audytu wchodzą:
1)

Mirosław Gryszka – Przewodniczący Komitetu;

2)

Frank Mannion – Wiceprzewodniczący Komitetu;

3)

Shirish Apte - członek Komitetu;

4)

Igor Chalupec - członek Komitetu;

5)

Anna Rulkiewicz - członek Komitetu.

Do dnia 24 czerwca 2014 roku członkiem Komitetu był Marc Luet.
Komitet ds. Audytu, jest stałym komitetem Rady Nadzorczej Spółki.
Do kompetencji i obowiązków Komitetu ds. Audytu należy monitorowanie sprawozdawczości
finansowej, monitorowanie skuteczności systemów: kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz i
zarządzania ryzykiem, monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej oraz monitorowanie
niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
Członkowie Komitetu wykonują swoje kompetencje na podstawie art. 390 Kodeksu spółek
handlowych. Komitet składa Radzie Nadzorczej roczne sprawozdania ze swej działalności.
Sprawozdanie za każdy kolejny rok kalendarzowy składane jest do końca pierwszego kwartału roku
następnego. Sprawozdania są udostępniane akcjonariuszom poprzez umieszczenie ich na stronach

internetowych Banku. Na kolejnym, najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej Komitet składa Radzie
sprawozdanie z każdego spotkania Komitetu oraz zaleceń Komitetu omawianych na jego spotkaniach.
W skład Komitetu ds. Audytu powinno wchodzić dwóch członków niezależnych, a jeden z nich
powinien być Przewodniczącym tego Komitetu. Przynajmniej jeden członek Komitetu powinien
spełniać warunki niezależności, o których mowa w art. 56 ust.3 pkt 1, 3, 5 Ustawy o biegłych
rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz
nadzorze publicznym i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.
Posiedzenia Komitetu ds. Audytu zwołuje Przewodniczący Komitetu z własnej inicjatywy lub na
wniosek członka Komitetu. Gdyby Przewodniczący Komitetu nie mógł z jakichkolwiek przyczyn zwołać
posiedzenia, zwołuje je Zastępca Przewodniczącego. Posiedzenia zwoływane są też na wniosek
członka Komitetu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia, zawierające porządek obrad i materiały będące przedmiotem
obrad przesyła członkom Komitetu ds. Audytu Sekretarz Komitetu, którym jest Sekretarz Rady
Nadzorczej. Posiedzenia Komitetu ds. Audytu odbywają się, co najmniej cztery razy do roku w
terminach ustalonych przez Przewodniczącego w porozumieniu z Zastępcą Przewodniczącego
Komitetu.
Przynajmniej raz do roku Komitet ds. Audytu spotyka się:
1)

z Dyrektorem Departamentu Audytu bez udziału kierownictwa;

2)

z biegłym rewidentem Spółki bez udziału kierownictwa;

3)

jedynie we własnym składzie.

Komitet ds. Audytu, wedle uznania, może się spotkać również z poszczególnymi członkami
kierownictwa Spółki.
Porządek obrad Komitetu ds. Audytu obejmuje punkty stałe oraz sprawy rozpatrywane na wniosek.
Lista stałych punktów rozpatrywanych na posiedzeniach Komitetu ustalana jest w drodze uchwały
Komitetu. Prawo wnoszenia spraw na posiedzenia Komitetu przysługuje Radzie Nadzorczej oraz
poszczególnym członkom Komitetu i pozostałym członkom Rady Nadzorczej.
Sekretarz Komitetu ds. Audytu, na podstawie otrzymanych materiałów opracowuje projekt porządku
posiedzenia wraz z listą osób zaproszonych i przekazuje go Przewodniczącemu Komitetu i Zastępcy
Przewodniczącego do akceptacji. Zaakceptowany przez Przewodniczącego Komitetu i Zastępcę
Przewodniczącego projekt porządku posiedzenia przekazywany jest wraz z materiałami członkom
Komitetu.
W posiedzeniu Komitetu ds. Audytu mają obowiązek uczestniczyć wszyscy jego członkowie. Członek
Komitetu, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu powinien zawiadomić o tym Sekretarza
Komitetu na siedem dni przed ustaloną datą posiedzenia. Komitet może korzystać z opinii doradców
oraz zapraszać na swoje posiedzenia pracowników Spółki lub inne osoby w celu omówienia lub
zbadania spraw poruszanych przez Komitet. W posiedzeniu Komitetu lub w odpowiedniej jego części
posiedzenia biorą udział osoby zaproszone przez Przewodniczącego Komitetu lub Zastępcę
Przewodniczącego Komitetu.
Przewodniczący Komitetu ds. Audytu przewodniczy posiedzeniom Komitetu. W przypadku
nieobecności Przewodniczącego obradom Komitetu przewodniczy Zastępca Przewodniczącego.
Przewodniczący Komitetu w porozumieniu z Zastępcą Przewodniczącego Komitetu może zdecydować
o zdjęciu sprawy z porządku obrad, w szczególności w celu uzupełnienia wniosku lub uzyskania opinii.
Uchwały Komitetu ds. Audytu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych członków
Komitetu.
Przewodniczący Komitetu ds. Audytu w porozumieniu z Zastępcą Przewodniczącego Komitetu może
podjąć decyzję o rozpatrzeniu sprawy w trybie pisemnym.
Komitet ds. Wynagrodzeń
W skład Komitetu ds. Wynagrodzeń wchodzą:
1)

Andrzej Olechowski – Przewodniczący Komitetu;

2)

Adnan Omar Ahmed – Wiceprzewodniczący Komitetu;

3)

Shirish Apte – członek Komitetu;

4)

Stanisław Sołtysiński –- członek Komitetu.

Komitet ds. Wynagrodzeń jest stałym komitetem Rady Nadzorczej Spółki.
Komitet ds. Wynagrodzeń jest ciałem doradczym Rady Nadzorczej, a członkowie Komitetu wykonują
swoje kompetencje na podstawie art. 390 Kodeksu spółek handlowych. Komitet składa Radzie
Nadzorczej roczne sprawozdania ze swej działalności. Sprawozdanie za każdy kolejny rok
kalendarzowy składane jest do końca pierwszego kwartału roku następnego. Sprawozdania są
udostępniane akcjonariuszom poprzez umieszczenie ich na stronach internetowych Banku. Na
kolejnym, najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej Komitet składa Radzie sprawozdanie z każdego
spotkania Komitetu oraz zaleceń Komitetu omawianych na jego spotkaniach
Do kompetencji Komitetu ds. Wynagrodzeń należą następujące sprawy:
1)

dokonywanie, na tle warunków rynkowych, oceny wynagrodzeń otrzymywanych przez członków
Zarządu Spółki;

2)

dokonywanie oceny wynagrodzeń otrzymywanych przez członków Zarządu Spółki w odniesieniu
do zakresu obowiązków członków Zarządu Spółki i sposobu ich wykonywania;

3)

przedkładanie Radzie Nadzorczej rekomendacji co do wysokości wynagrodzenia członka
Zarządu Spółki, każdorazowo przed jej ustaleniem lub zmianą;

4)

dokonywanie ogólnej oceny prawidłowości polityki Spółki w sprawie wynagradzania kadry
kierowniczej Spółki niewchodzącej w skład Zarządu;

5)

wydawanie opinii na temat polityki zmiennych składników wynagrodzeń dla osób zajmujących
stanowiska kierownicze w Banku;

6)

opiniowanie i monitorowanie wynagrodzenia zmiennego osób zajmujących stanowiska
kierownicze w Banku związane z zarządzaniem ryzykiem oraz zachowaniem zgodności działania
Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.

W skład Komitetu ds. Wynagrodzeń wchodzi co najmniej 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, w tym
1 (jeden) niezależny członek Rady Nadzorczej. Członkowie Komitetu, w tym Przewodniczący i
Zastępca Przewodniczącego, wybierani są przez Radę Nadzorczą w głosowaniu jawnym.
Posiedzenia Komitetu ds. Wynagrodzeń zwołuje Przewodniczący Komitetu z własnej inicjatywy lub
gdyby Przewodniczący Komitetu nie mógł z jakichkolwiek przyczyn zwołać posiedzenia, Zastępca
Przewodniczącego. Posiedzenia zwoływane są też na wniosek członka Komitetu lub
Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Posiedzenia Komitetu odbywają się, co najmniej 2 (dwa) razy do
roku w terminach ustalonych przez Przewodniczącego Komitetu. Porządek obrad Komitetu ds.
Wynagrodzeń obejmuje punkty stałe oraz sprawy rozpatrywane na wniosek.
Sekretarz Komitetu ds. Wynagrodzeń, na podstawie otrzymanych materiałów opracowuje projekt
porządku posiedzenia wraz z listą osób zaproszonych i przekazuje go Przewodniczącemu Komitetu
do akceptacji.
W posiedzeniu Komitetu ds. Wynagrodzeń mają obowiązek uczestniczyć wszyscy jego członkowie.
Członek Komitetu, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu powinien zawiadomić o tym Sekretarza
Komitetu na 7 (siedem) dni przed ustaloną datą posiedzenia. W posiedzeniu Komitetu lub w
odpowiedniej części posiedzenia biorą udział osoby zaproszone przez Przewodniczącego Komitetu, a
w szczególności osoby referujące poszczególne sprawy.
Uchwały Komitetu ds. Wynagrodzeń zapadają bezwzględną większością głosów obecnych członków
Komitetu.
Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń może podjąć decyzję o rozpatrzeniu sprawy w pisemnym
trybie pisemnym. Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń głosujący przeciwko może żądać
zamieszczenia w protokole zdania odrębnego.
Posiedzenia Komitetu ds. Wynagrodzeń są protokołowane. Protokół podpisuje Przewodniczący i
Sekretarz. Protokół z posiedzenia Komitetu podlega zatwierdzeniu przez członków Komitetu na
kolejnym, najbliższym posiedzeniu Komitetu.

Komitet ds. Ryzyka i Kapitału
W skład Komitetu ds. Ryzyka i Kapitału wchodzą:
1)

Zdenek Turek – Przewodniczący Komitetu;

2)

Igor Chalupec – Wiceprzewodniczący Komitetu;

3)

Frank Mannion – członek Komitetu;

4)

Dariusz Mioduski – członek Komitetu;

5)

Andrzej Olechowski – członek Komitetu;

6)

Stephen R. Volk – członek Komitetu;

7)

Anil Wadhwani– członek Komitetu.

Członkowie Komitetu wykonują kompetencje określone w Regulaminie na podstawie art. 390 Kodeksu
spółek handlowych. Komitet składa Radzie Nadzorczej roczne sprawozdania ze swej działalności.
Sprawozdanie za każdy kolejny rok kalendarzowy składane jest do końca pierwszego kwartału roku
następnego. Sprawozdania są udostępniane akcjonariuszom poprzez umieszczenie ich na stronach
internetowych Banku oraz w jego siedzibie. Na kolejnym, najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej
Komitet składa Radzie sprawozdanie z każdego spotkania Komitetu oraz zaleceń Komitetu
omawianych na jego spotkaniach. Regulamin Komitetu jest udostępniany na stronach internetowych
Banku oraz w jego siedzibie.
Do kompetencji Komitetu należy nadzór nad wprowadzeniem przez Zarząd w Banku systemu
zarządzania ryzykiem oraz ocenę adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem oraz
nadzór nad procesem szacowania kapitału wewnętrznego i zarządzania kapitałowego.
W skład Komitetu wchodzi co najmniej czterech członków Rady Nadzorczej, z których jeden jest
Przewodniczącym Komitetu. Aby uchwały Komitetu były ważne, w spotkaniu musi uczestniczyć co
najmniej trzech jego członków.
Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący Komitetu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka
Komitetu. Gdyby Przewodniczący Komitetu nie mógł z jakichkolwiek przyczyn zwołać posiedzenia,
zwołuje je Zastępca Przewodniczącego. Posiedzenia zwoływane są też na wniosek członka Komitetu
lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Posiedzenia Komitetu odbywają się, co najmniej raz na pół roku w terminach ustalonych przez
Przewodniczącego Komitetu w porozumieniu z Zastępcą Przewodniczącego Komitetu.
Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia, zawierające porządek obrad i materiały będące przedmiotem
obrad przesyła członkom Komitetu Sekretarz Komitetu, którym jest Sekretarz Rady Nadzorczej.
Zawiadomienie powinno zawierać porządek obrad oraz materiały dotyczące tematów omawianych na
posiedzeniu. Porządek obrad Komitetu obejmuje punkty stałe oraz sprawy rozpatrywane na wniosek.
Prawo wnoszenia spraw na posiedzenia Komitetu przysługuje Radzie Nadzorczej oraz
poszczególnym członkom Komitetu i pozostałym członkom Rady Nadzorczej.
W posiedzeniu Komitetu mają obowiązek uczestniczyć wszyscy jego członkowie.
Komitet może korzystać z opinii doradców oraz zapraszać na swoje posiedzenia pracowników Banku
lub inne osoby w celu omówienia lub zbadania spraw poruszanych przez Komitet.
W posiedzeniu Komitetu lub w odpowiedniej jego części posiedzenia biorą udział osoby zaproszone
przez Przewodniczącego Komitetu lub Zastępcę Przewodniczącego Komitetu.
Przewodniczący Komitetu przewodniczy posiedzeniom Komitetu. W przypadku nieobecności
Przewodniczącego obradom Komitetu przewodniczy Zastępca Przewodniczącego.
Uchwały Komitetu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych członków Komitetu.
Przewodniczący Komitetu w porozumieniu z Zastępcą Przewodniczącego Komitetu może podjąć
decyzję o rozpatrzeniu sprawy w trybie pisemnym.
Posiedzenia Komitetu są protokołowane.

