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Uchwała Nr 4/VI/O/2020 

Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. 
podjęta w trybie pisemnym w dniu 1 maja 2020 r. 

 
Rada Nadzorcza Banku Handlowego w Warszawie S.A. postanowiła rozpatrzyć i przyjąć 
„Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres od 
dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w roku 2019 do dnia odbycia Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia w roku 2020”. 

 
 

Resolution No. 4/VI/O/2020 
of the Supervisory Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A. 

adopted in writing on May 1, 2020 
 

The Supervisory Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A. decided to examine and accept the 
‘Report on the activity of the Supervisory Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A. for the period 
from the date of the Ordinary General Meeting of Shareholders in 2019 to the date of the Ordinary 
General Meeting of Shareholders in 2020”. 

 
Podpisano elektronicznie/ Signed with electronic signatures 
Uchwała uzyskała prawomocność z dniem 1 maja 2020 r. / Resolution is valid since May 1, 2020. 
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SPRAWOZDANIE 
z działalności Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. 

 
za okres od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w roku 2019 

do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w roku 2020 
 

 
1. Skład Rady Nadzorczej  
 
 

1.1. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza Banku działała w następującym składzie: 
 

Pan Andrzej Olechowski Przewodniczący Rady  cały okres sprawozdawczy  
Pan Frank Mannion Wiceprzewodniczący Rady cały okres sprawozdawczy 
Pan Shirish Apte Członek Rady cały okres sprawozdawczy 
Pan Igor Chalupec Członek Rady cały okres sprawozdawczy 
Pani Jenny Grey Członek Rady cały okres sprawozdawczy 
Pan Marek Kapuściński Członek Rady cały okres sprawozdawczy 
Pan Marc Luet Członek Rady  do 27 czerwca 2019 r.  
Pani Anna Rulkiewicz Członek Rady  cały okres sprawozdawczy 
Pan Anand Selvakesari Członek Rady do 23 września 2019 r. 
Pani Barbara Smalska Członek Rady  cały okres sprawozdawczy 
Pan Stanisław Sołtysiński Członek Rady cały okres sprawozdawczy 
Pan Zdenek Turek Członek Rady  od 24 września 2019 r. 
Pan Stephen R. Volk Członek Rady cały okres sprawozdawczy 
 

1.2. Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej 
 

Rada Nadzorcza oceniła, iż niezależnymi członkami Rady Nadzorczej w rozumieniu Statutu 
Banku są:  
Pan Igor Chalupec Członek Rady,  
Pan Marek Kapuściński Członek Rady,  
Pani Anna Rulkiewicz Członek Rady,  
Pani Barbara Smalska Członek Rady.  
 

1.3. Ocena składu Rady Nadzorczej 
 
 
Rada Nadzorcza wskazuje, iż w jej skład, w okresie sprawozdawczym, wchodziły osoby 
posiadające szeroką wiedzę z zakresu prawa, ekonomii, bankowości, zarządzania i finansów. 
Członkowie Rady Nadzorczej posiadają zatem odpowiednią wiedzę, umiejętności i 
doświadczenie i ich kwalifikacje zapewniają prawidłowe wykonywanie zadań Rady 
wynikających z obowiązujących przepisów. Zatem skład Rady Nadzorczej Banku posiada 
odpowiednio szeroki zakres kompetencji niezbędny do nadzorowania wszystkich istotnych 
obszarów działalności Banku. 
Struktura Rady, w tym wyodrębnione komitety, umożliwia pełne wykorzystanie  
doświadczenia i wiedzy Członków Rady przyczyniając się do realizacji postawionych przed 
Radą Nadzorczą celów.  
 

 

1.4. W okresie sprawozdawczym Komitety Rady Nadzorczej działały w następujących składach: 
 
1.4.1. Komitet ds. Audytu 

 
Pani Barbara Smalska Przewodnicząca Komitetu od 25 września 2019 r. 
Pan Frank Mannion Wiceprzewodniczący 

Komitetu 
cały okres sprawozdawczy 

Pan Shirish Apte Członek Komitetu cały okres sprawozdawczy 
Pan Igor Chalupec Członek Komitetu cały okres sprawozdawczy 
Pan Marek Kapuściński Członek Komitetu cały okres sprawozdawczy  
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Pani Anna Rulkiewicz Członek Komitetu od 25 września 2019 r. 
 

Za członków Komitetu ds. Audytu Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie 
S.A. posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości i badania 
sprawozdań finansowych Rada Nadzorcza uznaje: 
 
1) Panią Barbarę Smalską ze względu na: posiadane doświadczenie zawodowe; Pani 

Smalska pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu Alior Bank S.A., szereg funkcji 
kierowniczych w ramach grupy PZU, zasiadła również w radach nadzorczych 
towarzystw ubezpieczeniowych.  

2) Pana Shirisha Apte ze względu na: (i) wykształcenie - 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; (ii) posiadane doświadczenie zawodowe;  

3) Pana Franka Manniona ze względu na: (i) wykształcenie - ukończył National 
University of Ireland w Galway, uzyskując tytuł naukowy w dziedzinie handlu. 
Posiada również tytuł dyplomowanego księgowego (Chartered Accountant); (ii) 
posiadane doświadczenie zawodowe;  

4) Pana Igora Chalupca ze względu na: (i) wykształcenie – jest absolwentem 
Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; (ii) posiadane doświadczenie 
zawodowe.  

5) Panią Annę Rulkiewicz ze względu na: (i) wykształcenie – ukończyła Stanford 
Executive Program na Stanford University Graduate School of Business; (ii) 
posiadane doświadczenie zawodowe.  
 

 
Następujący członkowie Komitetu ds. Audytu są niezależni w rozumieniu art. 129 ust. 3 
ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 
nadzorze publicznym: Pan Igor Chalupec, Pan Marek Kapuściński, Pani Anna 
Rulkiewicz oraz Pani Barbara Smalska.  
 

 
1.4.2. Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń 

 
Pan Andrzej Olechowski Przewodniczący Komitetu cały okres sprawozdawczy 
 
Pani Jenny Grey 

 
Wiceprzewodnicząca 
Komitetu 

 
cały okres sprawozdawczy 

Pan Marc Luet Członek Komitetu do 27 czerwca 2019 r. 
Pan Stanisław Sołtysiński Członek Komitetu cały okres sprawozdawczy 
Pan Zdenek Turek Członek Komitetu od 25 września 2019 r. 

 
 

1.4.3. Komitet ds. Strategii i Zarządzania 
 

Pan Zdenek Turek  Przewodniczący  od 25 września 2019 r. 
Pan Stanisław Sołtysiński Wiceprzewodniczący 

Komitetu 
cały okres sprawozdawczy 

Pan Shirish Apte  Członek Komitetu  cały okres sprawozdawczy 
Pan Igor Chalupec Członek Komitetu cały okres sprawozdawczy 
Pani Jenny Grey Członek Komitetu cały okres sprawozdawczy 
Pan Marek Kapuściński Członek Komitetu cały okres sprawozdawczy 
Pan Gonzalo Luchetti  Członek Komitetu od 25 września 2019 r. 
Pan Frank Mannion Członek Komitetu cały okres sprawozdawczy 
Pan Marc Luet Członek Komitetu do 27 czerwca 2019 r.  
Pan Andrzej Olechowski Członek Komitetu cały okres sprawozdawczy 
Pani Anna Rulkiewicz Członek Komitetu od 25 września 2019 r. 
Pan Anand Selvakesari Członek Komitetu do 23 września 2019 r. 
Pani Barbara Smalska Członek Komitetu od 25 września 2019 r. 
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Pan Stephen R. Volk Członek Komitetu cały okres sprawozdawczy 
   

 
 
1.4.4. Komitet ds. Ryzyka i Kapitału 
 

Pan Frank Mannion  Przewodniczący Komitetu cały okres sprawozdawczy 
Pan Igor Chalupec Wiceprzewodniczący 

Komitetu 
cały okres sprawozdawczy 

   
Pan Marek Kapuściński Członek Komitetu cały okres sprawozdawczy 
Pan Gonzalo Luchetti Członek Komitetu od 25 września 2019 r. 
Pan Marc Luet Członek Komitetu do 27 czerwca 2019 r. 
Pan Andrzej Olechowski Członek Komitetu cały okres sprawozdawczy 
Pan Anand Selvakesari  Członek Komitetu do 23 września 2019 r. 
Pani Barbara Smalska Członek Komitetu od 25 września 2019 r. 
Zdenek Turek Członek Komitetu od 25 września 2019 r. 
Pan Stephen R. Volk Członek Komitetu cały okres sprawozdawczy 

 
   

1.5. Posiedzenia Rady Nadzorczej i utworzonych przez nią komitetów 
 

W okresie objętym sprawozdaniem odbyło się pięć posiedzeń Rady Nadzorczej, natomiast  
komitety Rady Nadzorczej odbyły następującą liczbę posiedzeń: Komitet ds. Audytu – 3, 
Komitet ds. Ryzyka i Kapitału – 3, Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń – 5, Komitet ds. 
Strategii i Zarządzania – 2. 
 

 
2. OCENA WYNIKÓW FINANSOWYCH I OGÓLNEJ SYTUACJI SPÓŁKI  
 

Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce spowolniło z 5,1% w 2018 roku do około 4,0% w 2019 
roku. Głównym motorem wzrostu w 2019 roku pozostawał popyt krajowy, jednakże jego tempo 
wzrostu spadło z 5,3% w 2018 roku do 3,8% w 2019 roku. Pozytywnie na wyniki konsumpcji 
prywatnej wpłynęły dobra sytuacja na rynku pracy (stopa bezrobocia obniżyła się z 5,8% do 5,2%) 
oraz zwiększone transfery do gospodarstw domowych. 
 
Z drugiej strony, negatywnie zaskoczył wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych. W ujęciu 
rocznym wzrosły z 1,7% w 2018 roku do 2,3% w 2019 roku, w trakcie roku obserwowany był 
wyraźny wzrost inflacji od 0,7% w styczniu do 3,4% w grudniu.  
 
Dobre wyniki makroekonomiczne Polski przełożyły się pozytywnie na wyniki finansowe sektora 
bankowego. W 2019 roku zysk netto sektora bankowego istotnie poprawił się w stosunku do 
ubiegłego roku, tj. o 12,5%. Największą rolę we wzroście zysku netto odegrały lepsze przychody 
odsetkowe, wsparte przez rosnące wolumeny kredytów konsumpcyjnych. Sektor bankowy 
zanotował wzrost kosztów operacyjnych z powodu wyższych obciążeń z tytułu Bankowego 
Funduszu Gwarancyjnego i podatku bankowego oraz wyższych kosztów utraty wartości i rezerw. 

 
Przychody operacyjne Banku wyniosły w 2019 roku 2 miliardy 190 milionów złotych i były wyższe 
o 41 milionów złotych, to jest o 1,9% od przychodów operacyjnych w 2018 roku. Wzrost ten 
dotyczył zarówno wyniku odsetkowego jak i prowizyjnego, odzwierciedlając wyższe wolumeny 
transakcyjne klientów banku. Bank odnotował wzrost aktywności klientów w segmentach, w 
których zajmuję pozycję lidera: bankowości transakcyjnej i powierniczej oraz w obszarze kart 
kredytowych. 

 
W 2019 roku koszty działania i koszty ogólnego zarządu wraz z amortyzacją wyniosły 1 miliard 
190 milionów złotych i były wyższe o 34 milionów złotych (tj. o 3%) w porównaniu do 2018 roku. 
Po wyłączeniu powyższej opłaty na rzecz funduszu przymusowej restrukturyzacji w BFG, koszty 
operacyjne spadły o 1% r./r. W obszarze strategii zarządzania kosztami, Bank z jednej strony 
koncertował się na digitalizacji i automatyzacji procesów m.in. poprzez komercjalizację 
elektronicznej platformy wymiany dokumentacji z klientami. Z drugiej strony, Bank inwestował w 
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obszary wzrostu biznesu klientowskiego. W 2019 roku, Citi Handlowy jako pierwszy bank w 
Polsce uruchomił całkowicie zdalny i zautomatyzowany proces kredytowy dla nowych klientów 
detalicznych, oparty o rozwiązania biometryczne.  

 
W 2019 roku wynik z tytułu oczekiwanych strat kredytowych wzrósł o 174 mln zł w stosunku do 
2018 roku z powodu nadzwyczajnych zdarzeń w obszarze Bankowości Przedsiębiorstw. Z drugiej 
strony, miary ryzyka Banku pozostawały na poziomach lepszych niż w sektorze bankowym. 
Wskaźnik kredytów nieobsługiwanych (NPL) w Banku wyniósł 3,3% na koniec 2019 roku, podczas 
gdy w sektorze bankowym – 5,9%.  

 
Bank odnotował kolejny rok zrównoważonego wzrostu akcji kredytowej. W obszarze klientów 
bankowości instytucjonalnej wzrost wyniósł 10%, znacznie powyżej rynku, potwierdzając tym 
samym pozycję Banku jako lidera w bankowości korporacyjnej w Polsce. Główną zasługą były tu 
transakcje sekurytyzacji, w których udział Banku wyniósł 80% i gdzie Bank jest zdecydowanym 
liderem w tym perspektywicznym segmencie rynku. Wolumeny obszaru bankowości detalicznej 
zanotowały wzrost o 3%. W przypadku pozyskiwania nowych wolumenów detalicznych, 
dominującą rolę odgrywały kanały elektroniczne m.in. w pozyskiwaniu nowych kredytów 
gotówkowych.  
 
W roku 2019 Bank osiągnął zysk netto na poziomie 485,1 milionów złotych, co stanowiło spadek o 
26% w porównaniu do roku poprzedniego. Na spadek zysku netto wpłynęły istotnie pozycje 
nadzwyczajne związane z wyższymi odpisami netto w segmencie klientów Bankowości 
Przedsiębiorstw oraz wzrost opłat na fundusz przymusowej restrukturyzacji w ramach Bankowego 
Funduszu Gwarancyjnego. 
 
Współczynnik wypłacalności Banku (TCR) wynosił 17,0% i był znacznie powyżej poziomów 
regulacyjnych. Zdaniem Rady Nadzorczej, utrzymywany przez Bank poziom kapitałów jest 
wystarczający do zachowania bezpieczeństwa finansowego instytucji, zgromadzonych w niej 
depozytów, a także zapewniający możliwości rozwoju Banku.  

 
Ze względu na możliwość pojawienia się w gospodarce światowej i polskiej w 2020 roku takich 
rodzajów ryzyka jak: ograniczenie handlu międzynarodowego, spadku aktywności gospodarczej 
oraz zwiększonej zmienności na rynkach finansowych - Rada Nadzorcza będzie nadal ściśle 
współpracować z Zarządem w celu badania wpływu wspomnianych czynników ryzyka na sytuację 
Banku. Jednocześnie Rada Nadzorcza będzie monitorować rozwój sytuacji dotyczącej kredytów 
hipotecznych denominowanych w walutach obcych oraz jej wpływu na polski sektor bankowy. 
 
Biorąc pod uwagę osiągnięte wyniki finansowe, bezpieczną pozycję Banku oraz stabilne wskaźniki 
kapitałowe i płynnościowe, a także konsekwentną i spójną strategię Banku, Rada Nadzorcza 
pozytywnie ocenia działalność Banku w 2019 roku. Jednocześnie Rada Nadzorcza wyraża 
przekonanie, iż podjęte i planowane działania przyczynią się do wzrostu wartości Banku dla 
Akcjonariuszy poprzez osiąganie optymalnych wyników finansowych i pozycji rynkowej Banku, 
pomimo wymagającego otoczenia rynkowego. 

 
 
3. OCENA RACJONALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ BANK POLITYKI W ZAKRESIE 

SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI I DZIAŁALNOŚCI SPONSORINGOWEJ  
 
 

3.1. Obszar odpowiedzialności społecznej Banku 
 

Bank jest instytucją, która od początku swojej 150-letniej historii, w procesie podejmowania 
decyzji i określania kierunku działalności, uwzględnia aspekty społeczne i środowiskowe. 
Bank wsłuchuje się w oczekiwania swoich partnerów, zarówno biznesowych, jak i 
społecznych.  Wystarczy przypomnieć, że to Bank Handlowy w pierwszych latach swojej 
działalności (1877 r.) przeciwstawił się działaniom spekulacyjnym, uznając je za wątpliwe 
etycznie. Tym samym zmienił ówczesny rynek bankowości. Takie podejście wpisane jest w 
swoiste „DNA” Banku i konsekwentnie jest kontynuowane.  
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Bank zidentyfikował kluczowe, z punktu widzenia otoczenia społecznego i środowiskowego, 
obszary działalności, które stanowią fundament strategii społecznej odpowiedzialności 
prowadzonego biznesu. Obejmują one przedsięwzięcia związane z działalnością 
inwestycyjną i produktową, bezpieczne i dostępne usługi bankowe, ograniczanie 
negatywnego wpływu na środowisko, troskę o ludzi tworzących instytucję, rozwój 
społeczności oraz odpowiedzialne zarządzanie. 
 
Ambicją Banku jest utrzymanie, w perspektywie długoterminowej, pozycji lidera społecznej 
odpowiedzialności wśród instytucji bankowych w Polsce. Wyrazem tych działań jest 
nieprzerwana obecność Banku w ratingu Respect Index organizowanym przez Giełdę 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Od 2018 r. Bank znajduje się w zestawieniu 
Super Etycznych Firm Pulsu Biznesu. Od wielu lat Bank, w znacznym stopniu w oparciu o 
działania powołanej fundacji korporacyjnej (Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda 
Kronenberga), jest niekwestionowanym liderem w obszarze zaangażowania społecznego i 
wolontariatu pracowniczego.  
 
Strategicznym celem działania Fundacji jest kreowanie pozytywnej zmiany społeczno-
gospodarczej oraz inspirowanie do działania w poniższych obszarach: 
 
• Edukacja finansowa i kompetencje cyfrowe Polaków - dla zwiększenia 

bezpieczeństwa finansowego Polaków oraz ochrony ich danych w sieci.  
 

• Przedsiębiorczość i przywództwo – dla zwiększenia udziału w biznesie grup tzw. 
defaworyzowanych lub z niską reprezentacją, np. kobiety, migranci, osoby z 
niepełnosprawnością. 
 

• Wolontariat pracowniczy – dla wywoływania pozytywnych zmian w lokalnych 
społecznościach i rozwoju poczucia odpowiedzialności społecznej wśród pracowników 
Fundatora oraz jego partnerów biznesowych, klientów.  
 

• Dziedzictwo – dla inspirowania biznesu do kreowania zmian poprzez pokazywanie 
historii Leopolda Kronenberga oraz Banku Handlowego, a także promowanie 
najlepszych praktyk w zakresie ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego. 

 
W 2019 roku Fundacja m.in. po raz jedenasty (wraz z Fundacja THINK!) zrealizowała 
badania „Postawy Polaków wobec finansów”. Fundacja zrealizowała także, wraz z 
Organizacją Pracodawców Sektora IT (SoDA), badanie rynku polskich software house’ów – 
jest to pierwsze tego typu badanie w Polsce, dotyczące tej dynamicznie rosnącej branży IT. 
W tym roku Fundacja uczestniczyła również w programie IT for SHE, realizowanym przez 
Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. IT for SHE to  koalicja międzynarodowych firm 
obecnych na polskim rynku posiadających wyraźny komponent technologiczny swojej 
działalności.  
 
Fundacja włączyła się w programy finansowane przez Citi Foundation:  Biznes w kobiecych 
rękach (Sieć Przedsiębiorczych Kobiet) dla wsparcia kobiet w biznesie; Hello 
Enterpreunership (Ashoka) dla wsparcia kompetencji biznesowych migrantów, projekt 
edukacyjny „Tydzień dla Oszczędzania” (Think), Shesnnovation adresowany do kobiet 
zaangażowanych naukowo z uczelni technicznych (Perspektywy).  

 
Fundacja kontynuowała również aktywności w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego,  
z których najważniejszą jest coroczna Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora. Patronat 
honorowy  nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. 
Laureatem XXI edycji Nagrody został prof. Jerzy Limon nagrodzony za zainicjowanie i 
stworzenie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. 
 
W ramach Program Wolontariat Pracowniczy wolontariusze przeprowadzili ponad 200 
projektów społecznych na rzecz blisko 46 000 odbiorców. Tym samy, od początku istnienia 
programu pracownicy Citi w Polsce zaangażowali się już prawie 29 500 razy, 
przepracowując ponad 160 000 godzin. Z pomocą odtarli do ponad 369 000 osób na terenie 
całego kraju. W 2019 roku Fundacja intensywnie rozwijała także wolontariat kompetencyjny 
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poprzez program mentoringowy dla przedsiębiorców, start-upów, studentów „Citi Volunteers 
dla Rozwoju”.  
 
Pełny opis realizowanych działań znajduje się w Sprawozdaniu Rocznym Banku oraz jest 
dostępny na stronie www.kronenberg.org.pl  
 
 

3.2. Działalność sponsoringowa   
 

W 2019 roku Bank oraz Fundacja wspierały liczne konferencje i wydarzenia o zasięgu 
krajowym i międzynarodowym. Jednym z nich była 9. edycja Europejskiego Forum Nowych 
Idei (EFNI) w Sopocie. Czołowa konferencja w Europie Środkowo-Wschodniej, która 
zgromadziła ponad 1 200 przedstawicieli świata nauki, biznesu i polityki. Podczas EFNI 
uhonorowani zostali laureaci 6. edycji Konkursu o Nagrodę Emerging Market Champions. 
Citi Handlowy był także partnerem IX Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie, 
dorocznego spotkania przedstawicieli europejskiego sektora finansowego, świata polityki i 
ekspertów gospodarczych. Tematem przewodnim IX edycji Kongresu było hasło „Jak żyć w 
czasach niepewności”.  
 
Citi Handlowy, w ramach współpracy z American Chamber of Commerce, był partnerem 
AmCham Diner odbywającego się podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w 
Katowicach, Forum Ekonomicznego w Krynicy, a także Kongresu 590 w Rzeszowie. We 
wszystkich tych wydarzeniach uczestniczyli przedstawiciele Citi Handlowy, biorąc udział w 
licznych panelach dyskusyjnych. 
 
W maju 2019 roku Citi Handlowy ogłosił współpracę z Polskim Komitetem Paraolimpijskim 
Współpraca ta jest elementem globalnej inicjatywy Citi wspierającej ruch paraolimpijski i 
dążenie do zmiany społecznego postrzegania niepełnosprawności. Citi w Polsce wspiera 
także w ramach globalnego projektu Team Citi dwoje wybitnych sportowców – Natalię 
Partykę, czterokrotną mistrzynię paraolimpijską w tenisie stołowym, oraz Macieja Lepiatę, 
dwukrotnego mistrza paraolimpijskiego i czterokrotnego mistrza świata osób 
niepełnosprawnych w skoku wzwyż. 
 
Jako organizacja wspierająca ruch paraolimpijski w Polsce Citi Handlowy był Sponsorem 
Głównym Gali Finałowej 1. Plebiscytu Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego na Sportowca 
2019 roku. Wydarzenie, podczas którego ogłoszono zwycięzcę Plebiscytu i przyznano 
pierwszą w historii statuetkę im. Sir Ludwiga Guttmanna, odbyło się w grudniu w siedzibie 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie. 
 
Jednym z wielu działań, poprzez które Citi Handlowy wspierało osoby z 
niepełnosprawnościami i pomagało budować społeczeństwo akceptujące różnorodność, był 
udział w największym charytatywnym biegu biznesowym w Polsce – Poland Business Run. 
Biegi sztafetowe organizowane są w 9 miastach w całej Polsce, by wspierać młode osoby po 
amputacjach, dając im szansę na lepsze życie. Citi Handlowy był sponsorem stołecznej 
edycji tego wydarzenia – Warszawa Business Run. 
 
Bank wspierał też w 2019 roku rozwój sportu w Polsce w ramach programu Live Well at Citi, 
który łączy takie elementy, jak: wolontariat, pomaganie lokalnym społecznościom oraz 
promowanie zdrowego stylu życia. Był partnerem Polskiego Związku Golfa, a także 
sponsorem Ironman Poland Tour, projektu obejmującego zawody triathlonowe w Warszawie 
oraz w Gdyni. 
 
Trzeci rok z rzędu Citi Handlowy kontynuował współpracę z międzynarodowym operatorem 
rowerów miejskich Nextbike. W jej ramach od marca do listopada 2019 roku można było 
wypożyczyć ponad 6 tysięcy rowerów miejskich dostępnych w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, 
Poznaniu, w Katowicach wraz z Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym i – po raz pierwszy 
– w Trójmieście. Rowery wykorzystano jako nośnik dla kampanii promujących produkty i 
usługi Banku. W 2019 roku rowery z brandingiem Citi Handlowy wypożyczono prawie 12,5 
miliona razy. Warszawscy rowerzyści mogli korzystać z rozszerzonej funkcjonalności 
aplikacji bankowo-rowerowej Citi Handlowy Bikes, służącej do wypożyczania rowerów – na 

http://www.kronenberg.org.pl/
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której można również sprawdzić, jak jazda na rowerze wpłynęła na lepszą jakość powietrza 
w mieście. Aplikację Citi Handlowy Bikes pobrano prawie 50 tysięcy razy. W 2019 roku 
rowerzyści mogli też po raz pierwszy – dzięki współpracy Citi Handlowy i portalu jakdojade.pl 
– wyznaczyć trasę przejazdu rowerem po Warszawie.  
 
2019 rok był kolejnym rokiem wspólnych działań Citi Handlowy i Live Nation, lidera w 
dziedzinie organizacji koncertów i wydarzeń „na żywo”. Bank umożliwił posiadaczom kart Citi 
Handlowy dostęp do ekskluzywnych przedsprzedaży biletów na koncerty odbywające się na 
terenie całej Polski. Klienci Banku jako pierwsi mieli szansę zakupić bilet na występ takich 
artystów, jak: Madonna, Sting, Bon Jovi, Pink, Rod Stewart, Ariana Grande czy zespołu 
Guns’n’Roses. Strategiczna współpraca z Live Nation będzie kontynuowana w 2020 roku. 
 
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia zaangażowanie Banku w obszarze społecznej 
odpowiedzialności biznesu i sponsorowania ważnych wydarzeń gospodarczych. 
 
 

 
4. OCENA FUNKCJONOWANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ W BANKU HANDLOWYM W 

WARSZAWIE S.A. 
 
Zobowiązanie Rady Nadzorczej do dokonania oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Banku 
Handlowym w Warszawie S.A. wynika z § 28 ustęp 3 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji 
Nadzorowanych, wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego 22 lipca 2014 roku, z datą 
obowiązywania od 1 stycznia 2015 roku. 
W 2019 roku zagadnienia związane z wynagrodzeniami w Banku Handlowym w Warszawie S.A. 
(„Bank”) regulowała Polityka wynagrodzeń pracowników Banku Handlowego w Warszawie S.A. 
zatwierdzona uchwałą Rady Nadzorczej Banku z dnia 22 grudnia 2017 roku ("Polityka Wynagrodzeń") 
z późniejszymi zmianami. Polityka Wynagrodzeń obejmuje funkcjonujące w Banku procesy i zasady 
dotyczące wynagradzania wszystkich pracowników, w tym w szczególności Osób Kluczowych, osób, 
których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku, pracowników 
zaangażowanych w sprzedaż produktów i usług Banku oraz pracowników funkcji kontrolnych. Polityka 
Wynagrodzeń wdraża postanowienia dotyczące kształtowania zasad wynagrodzenia w bankach 
zawarte w przepisach prawa, Zasadach Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych przyjętych 
przez Komisję Nadzoru Finansowego („Zasady Ładu Korporacyjnego”), Dobrych Praktykach Spółek 
Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2016, rekomendacjach Komisji Nadzoru 
Finansowego dotyczących sektora bankowego oraz uwzględnia Wytyczne Europejskiego Urzędu 
Nadzoru Bankowego dotyczące prawidłowej polityki wynagrodzeń, o których mowa w art. 74 ust. 3 
i 75 ust. 2 dyrektywy 2013/36/UE, i ujawniania informacji zgodnie z art. 450 rozporządzenia (UE) nr 
575/2013, Wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego dotyczące polityki i praktyk w 
zakresie wynagrodzeń w odniesieniu do sprzedaży i dystrybucji detalicznych produktów i usług 
bankowych, Wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie 
zasad i praktyk dotyczących wynagrodzeń (MiFID). 
 

Ocena Polityki Wynagrodzeń jest następująca: 

1) Zgodnie z wymogami Wytycznych EBA dotyczących prawidłowej polityki wynagrodzeń, o 
których mowa powyżej, Polityka Wynagrodzeń obejmuje wszystkich pracowników Banku oraz 
definiuje wyodrębnioną w Zasadach Ładu Korporacyjnego grupę Osób Kluczowych. 

2) Polityka Wynagrodzeń w sposób właściwy określa zasady wynagradzania pracowników Banku, 
w tym Osób Kluczowych, w tym formę, strukturę i sposób ich ustalania. Zasady 
wynagradzania członków Rady Nadzorczej są regulowane przez uchwały podejmowane przez 
Walne Zgromadzenie Banku. 

3) Sposób wdrożenia Polityki Wynagrodzeń w Banku oraz nadzór sprawowany nad Polityką 
Wynagrodzeń zapewniają, że struktura wynagrodzeń pracowników Banku, w tym Osób 
Kluczowych, wspiera długoterminową stabilność Banku i jest zgodna  ze strategią, celami, 
wartościami i długoterminowymi interesami Banku, w szczególności takimi jak zrównoważony 
wzrost, a także służy do wyeliminowania potencjalnego negatywnego wpływu systemów 
wynagrodzeń na zarządzanie ryzykiem. 
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4) Bank prawidłowo wdrożył wszelkie postanowienia dotyczące wynagrodzenia stałego zawarte 
w Polityce Wynagrodzeń. W szczególności, Bank różnicuje wysokość wynagrodzenia stałego 
pracowników, w tym Osób Kluczowych, przy uwzględnieniu doświadczenia zawodowego, 
wymagań w zakresie kompetencji oraz roli pełnionej w procesie zarządzania Bankiem. 

5) Bank zapewnia odpowiedni poziom wynagrodzeń pracowników komórki audytu wewnętrznego 
oraz komórki ds. zgodności umożliwiający zatrudnianie i utrzymanie w tych jednostkach 
wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Analiza poziomu wynagrodzeń pracowników 
Departamentu Audytu i Departamentu Zgodności w Banku Handlowym w Warszawie S.A. 
została pozytywnie oceniona przez Komitet ds. Audytu Rady Nadzorczej. 

6) Bank, między innymi, poprzez Politykę Wynagrodzeń promuje rozsądne i efektywne 
zarządzanie ryzykiem i nie zachęca do podejmowania ryzyka, które przekraczałoby 
akceptowalny poziom. W związku z tym, stosowany w Banku system wynagrodzeń opartych 
na wynikach finansowych i niefinansowych, nie nagradza nadmiernego ryzyka w 
podejmowaniu decyzji. W szczególności, wynagrodzenie członków Zarządu jest określane w 
sposób promujący rozsądne zarządzanie Bankiem, bazujący na wynikach finansowych 
i niefinansowych oraz nienagradzający niewłaściwych decyzji podejmowanych przez 
pracowników.  

7) Na etapie projektowania i zatwierdzania wysokości puli na wynagrodzenia zmienne 
pracowników Banku za pracę w 2019 roku, w tym Osób Kluczowych, Bank dokonał 
odpowiedniej weryfikacji, potwierdzając że Bank dysponuje należytą i solidną bazą kapitałową 
uzasadniającą wypłatę wynagrodzeń zmiennych na proponowanym poziomie, że nie 
ogranicza ona zdolności Banku do zwiększania jego bazy kapitałowej oraz jest odpowiednio 
uzasadniona sytuacją finansową Banku. 

8) Szczegółowe zasady dotyczące wynagrodzeń zmiennych przyznawanych pracownikom 
mającym istotny wpływ na profil ryzyka Banku („Osoby Uprawnione”), w tym Osobom 
Kluczowym, reguluje Polityka osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil 
ryzyka Banku Handlowego w Warszawie S.A. ("Polityka Wynagrodzeń Osób Uprawnionych”). 
Zasady te zostały w prawidłowy sposób zastosowane przy przyznawaniu Osobom 
Uprawnionym, w tym Osobom Kluczowym, wynagrodzenia zmiennego w styczniu 2020 roku 
(wynagrodzenia zmienne za pracę w 2019 roku), tj.: 

a) Funkcjonujący w Banku Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej 
rekomenduje i opiniuje wysokość oraz warunki przyznania wynagrodzenia zmiennego 
dla osób objętych Polityką Wynagrodzeń Osób Uprawnionych. Wydaje on także opinie 
odnośnie zmian do Polityki Wynagrodzeń Osób Uprawnionych, w tym wysokości 
składników wynagrodzeń, kierując się ostrożnym i stabilnym zarządzaniem ryzykiem, 
kapitałem i płynnością oraz szczególną dbałością o długoterminowe dobro Banku, 
interes akcjonariuszy, inwestorów i udziałowców Banku. W 2019 roku odbyło się 
sześć posiedzeń Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej. 

b) Poziom wynagrodzenia zmiennego za pracę w 2019 roku został ustalony na 
podstawie oceny kryteriów finansowych i niefinansowych, z uwzględnieniem kosztów 
ryzyka Banku, kosztów kapitału i ryzyka płynności w perspektywie długoterminowej. 
Tak ustalone wynagrodzenie zmienne zostało przyznane w dniu 14 stycznia 2020 
roku. Zostało ono podzielone na część nieodroczoną i odroczoną. Nieodroczone 
wynagrodzenie zmienne w formie pieniężnej podlega wypłacie najpóźniej w miesiącu 
następującym po miesiącu, w którym nastąpiło jej przyznanie. Krótkoterminowa 
nagroda w akcjach fantomowych   podlega zaś 6-cio lub 12-sto miesięcznemu 
okresowi retencji i wypłacana jest po jego zakończeniu. Odroczone wynagrodzenie 
zmienne dzielone jest na trzy lub pięć transz, do których pracownicy będą mogli nabyć 
uprawnienia odpowiednio w latach 2021-2023 lub 2021-2025. Poszczególne transze 
odroczonej nagrody pieniężnej oraz długoterminowej nagrody w akacjach 
fantomowych (pod warunkiem nabycia uprawnienia do nich) podlegają wypłacie po 
zakończeniu 6 lub 12 miesięcznego okresu retencji. 
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c) W 2019 roku, w stosunku do pięciu Osób Uprawnionych, Zarząd Banku po uzyskaniu 
pozytywnej opinii Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej podjął 
decyzję o utracie prawa do odroczonego wynagrodzenia zmiennego, które zostało 
przyznane warunkowo tym Osobom Uprawnionym w trakcie trwania stosunku pracy i 
do którego nie nabyły one uprawnień przed datą rozwiązania umowy o pracę. Decyzja 
ta została podjęta zgodnie z postanowieniami Polityki Wynagrodzeń Osób 
Uprawnionych dotyczącymi rozwiązania umów o pracę w ramach warunków 
nabywania prawa do odroczonego wynagrodzenia zmiennego. Dokonana w ten 
sposób korekta wysokości odroczonego wynagrodzenia zmiennego nie była związana 
z wynikami Banku ani wynikami indywidualnymi. 

9) Wprowadzona w Banku Polityka Wynagrodzeń zapewnia właściwy sposób wynagradzania 
pracowników zaangażowanych w sprzedaż produktów i usług Banku, który zachęca ich do 
postępowania w sposób uczciwy, bezstronny, przejrzysty i profesjonalny, z uwzględnieniem 
praw i interesów wszystkich klientów Banku, w krótkim, średnim i długim okresie. 

10) W 2019 roku Bank prawidłowo przeanalizował role oraz zakres odpowiedzialności swoich 
pracowników w kontekście głównych ryzyk podlegających zarządzaniu w Banku oraz 
kryteriów ilościowych i jakościowych, opisanych w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji 
(UE) Nr 604/2014 z dnia 4 marca 2014 roku uzupełniającym dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2013/36/UE, w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych, 
w odniesieniu do kryteriów jakościowych i właściwych kryteriów ilościowych ustalania 
kategorii pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka 
instytucji i na tej podstawie ustalił wykaz osób, których działalność zawodowa ma istotny 
wpływ na profil ryzyka Banku i wobec tego powinny podlegać postanowieniom Polityki 
Wynagrodzeń Osób Uprawnionych. W 2019 roku wykaz pracowników objętych Polityką 
Wynagrodzeń Osób Uprawnionych obejmował 90 osób.  

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia funkcjonowanie Polityki Wynagrodzeń stosowanej w Banku. 

 
5. OCENA RADY NADZORCZEJ WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH 

DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, OKREŚLONYCH W 
REGULAMINIE GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. ORAZ W 
PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH 
PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

 
5.1. Ocena wypełniania, przez Bank, obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania Zasad 

Ładu Korporacyjnego, określonych w regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. 
 
Wymagane oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego określonych w 
„Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016” raportowane jest poprzez 
opublikowanie „Oświadczenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. o stosowaniu w Banku 
zasad ładu korporacyjnego” w ramach „Sprawozdania z działalności Banku Handlowego w 
Warszawie S.A. w 2018 r.” Jest to równoznaczne z realizacją obowiązku wynikającego z 
Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przekazania raportu 
rocznego dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego w spółce. Oświadczenie 
Banku zawiera między innymi informacje, które zasady i rekomendacje „Dobrych Praktyk 
Spółek Notowanych na GPW 2016” nie były przez Bank stosowane w 2018 r. wraz z 
uzasadnieniem. 
 
W związku z przyjęciem przez Bank do stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych 
w „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, w dniu 11 marca 2016 r. Bank 
przekazał Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. raport (Raport EBI nr 1/2016) 
dotyczący niestosowania określonych zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre 
Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016" wraz z uzasadnieniem, czyniąc zadość 
obowiązkowi wynikającemu z treści § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. 
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Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza ocenia, że Bank w okresie objętym oceną w 
sposób prawidłowy wypełniał obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu 
korporacyjnego określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A. 
 

5.2. Ocena dotycząca wypełniania, przez Bank, obowiązków informacyjnych dotyczących 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych 
 
Rada Nadzorcza stwierdza, iż obowiązki informacyjne wynikające z Rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757) były, w okresie sprawozdawczym, wykonywane 
przez Bank prawidłowo.  

 
 
6. OCENA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 

ISTOTNYM DLA BANKU  
 

Celem systemu kontroli wewnętrznej jest wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniających 
się do zapewnienia skuteczności i efektywności działania Banku, wiarygodności 
sprawozdawczości finansowej i zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami 
wewnętrznymi oraz przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku. System kontroli 
wewnętrznej obejmuje funkcję kontroli, działalność komórki ds. zgodności oraz audytu 
wewnętrznego.  
 
Funkcjonujący w Banku system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem 
zorganizowane są na trzech niezależnych poziomach: 
− Poziom 1 - jednostki organizacyjne odpowiedzialne za prowadzenie działalności, z której 

wynika podejmowanie ryzyka oraz za zarządzanie ryzykiem w działalności operacyjnej Banku, 
jak również za identyfikowanie i raportowanie ryzyka do jednostek 2-giej linii, 

− Poziom 2 - zarządzanie ryzykiem w jednostkach organizacyjnych, niezależnie od zarządzania 
ryzykiem na pierwszej linii, oraz działalność komórki do spraw zgodności; jednostki lub osoby 
odpowiedzialne za ustanawianie standardów zarządzania ryzykiem w zakresie 
identyfikowania, pomiaru lub oceny, ograniczania, kontroli, monitorowania, raportowania i 
nadzoru nad mechanizmami kontrolnymi stosowanymi przez inne jednostki organizacyjne 
Banku w celu ograniczenia ryzyka – jednostki organizacyjne Sektora Zarządzania Ryzykiem, 
Departament Zgodności, Sektor Zarządzania Finansami, Pion Prawny, Pion Zarządzania 
Kadrami,  

− Poziom 3 - jednostka audytu wewnętrznego, odpowiedzialna za niezależną ocenę systemu 
zarządzania ryzykiem oraz systemu kontroli wewnętrznej - Departament Audytu. 

 
Nadzór nad Departamentem Audytu sprawuje Rada Nadzorcza poprzez powołany spośród 
swoich członków Komitet ds. Audytu. Pod względem organizacyjnym Departament Audytu 
podlega Prezesowi Zarządu Banku.  
 
Departament Audytu przekazuje okresowo, co najmniej raz w roku, Radzie Nadzorczej oraz 
Zarządowi informacje na temat stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z 
przeprowadzonych audytów wewnętrznych oraz działań podejmowanych w celu usunięcia 
nieprawidłowości lub realizacji tych wniosków. Osoba kierująca Departamentem Audytu jest 
zapraszana do uczestniczenia we wszystkich posiedzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej.  

 
Do kompetencji i obowiązków Komitetu ds. Audytu należy nadzór nad sprawozdawczością 
finansową, kontrolą wewnętrzną, zarządzaniem ryzykiem oraz wewnętrznymi i zewnętrznymi 
audytami. Komitet składa Radzie Nadzorczej roczne sprawozdania ze swej działalności.  
 
Rada Nadzorcza powołała stały Komitet ds. Ryzyka i Kapitału. Komitetowi powierzono nadzór nad 
systemem zarządzania ryzykiem w Banku oraz rekomendację oceny jego skuteczności, 
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wystawianej przez Radę Nadzorczą. Komitet składa Radzie Nadzorczej roczne sprawozdania ze 
swej działalności. Kompetencje Komitetu w zakresie nadzoru nad funkcjonowaniem systemu 
zarządzania ryzykiem polegają w szczególności na: weryfikowaniu zgodności polityki Banku w 
zakresie podejmowanego ryzyka ze strategią i planem finansowym Banku, weryfikowaniu i 
przedstawianiu Radzie Nadzorczej rekomendacji w odniesieniu do oceny systemu zarządzania 
ryzykiem, ogólnego poziomu ryzyka Banku, badaniu okresowej informacji przedstawiającej 
rodzaje i wielkość ryzyka w działalności Banku. 

 
Rada Nadzorcza monitorowała zidentyfikowane nieprawidłowości, w tym zidentyfikowane przez 
jednostki odpowiedzialne za przeprowadzanie monitorowania pionowego i koordynację matrycy 
funkcji kontroli. 
 
Zgodnie z „Zasadami funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w Banku Handlowym w 
Warszawie S.A.” Rada Nadzorcza przeprowadziła coroczną ocenę adekwatności i skuteczności 
systemu kontroli wewnętrznej, w tym adekwatności i skuteczności funkcji kontroli, jednostki 
zgodności i jednostki audytu wewnętrznego. Rada Nadzorcza oceniła system kontroli wewnętrznej 
jako adekwatny i skuteczny.  Ocena została dokonywana z uwzględnieniem informacji 
zarządczych, raportów z procesu samooceny, raportów środowiska kontroli przedkładanych przez 
Audyt Wewnętrzny w Sprawozdaniu Departamentu Audytu do Komitetu ds. Audytu Banku 
Handlowego w Warszawie S.A., w informacji, potwierdzającej że -  na koniec  2019 r.  łączna 
ocena MCA  kształtowała się na poziomie Tier 4, a ocena Audytu kształtowała się na poziomie 
„możliwa poprawa” oraz rekomendacji Komitetu ds. Audytu.  
 
Jednocześnie, uwzględniając rekomendację Komitetu ds. Ryzyka i Kapitału, Rada Nadzorcza 
oceniła system zarządzania ryzykiem jako efektywny i adekwatny do skali i kompleksowości 
działalności Banku. Ocena dokonana została z uwzględnieniem informacji zarządczych 
obejmujących ilościowe i jakościowe kryteria zarzadzania poszczególnymi kategoriami ryzyka. 
Rada zapoznała się i nie wniosła zastrzeżeń do oceny efektywności wdrożonych przez Bank, 
uwzględnionych w raportach zarządczych, polityk zarządzania ryzykiem. 

 
Bank ma wdrożone procedury anonimowego zgłaszania przez pracowników naruszeń prawa oraz 
obowiązujących w Banku procedur i standardów etycznych. Został wprowadzony proces 
zgłaszania naruszeń do Rady  Nadzorczej (Przewodniczącego Rady Nadzorczej) w przypadku, 
gdy zgłoszenie dotyczy członka Zarządu oraz przedstawiania Radzie Nadzorczej informacji o 
istotnych sprawach etycznych.  Rada Nadzorcza,  nie rzadziej niż raz w roku, ocenia adekwatność 
i skuteczność procedury anonimowego zgłaszania przez pracowników naruszeń. Nas posiedzeniu 
w dniu 25 marca 2020 r. Rada Nadzorcza w oparciu o informacje przekazywane przez Członka 
Zarządu wyznaczonego do odbierania zgłoszeń anonimowych oraz w oparciu o „Raport 
Departamentu Zgodności dotyczący funkcjonowania Procedury Anonimowego Zgłaszania przez 
Pracowników Naruszeń w 2019 roku” oraz na podstawie pozytywnej rekomendacji Komitetu ds. 
Audytu Rady Nadzorczej, dokonała pozytywnej oceny adekwatności i skuteczności procedury 
anonimowego zgłaszania przez pracowników naruszeń za 2019 rok. 

 
 
 
7. OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ  
 

7.1. Ład korporacyjny 
 
W ramach przyjęcia do stosowania, w 2014 r. – przez Zarząd Banku i Radę Nadzorczą, a 
następnie w 2015 r. – przez Walne Zgromadzenie, dokumentu Zasady Ładu Korporacyjnego 
dla Instytucji Nadzorowanych wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, Rada 
Nadzorcza, na posiedzeniu w dniu 25 marca 2020 r. zapoznała się ze „Sprawozdaniem za 
2019 rok – ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych 
Komisji Nadzoru Finansowego w Banku Handlowym w Warszawie S.A.”, przygotowanym 
przez Departament Zgodności, zawierającym niezależną ocenę stosowania „Zasad Ładu 
Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”. 
 
Rada Nadzorcza, na podstawie określonego powyżej Sprawozdania Departamentu 
Zgodności zawierającego niezależną ocenę stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla 
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Instytucji Nadzorowanych” oraz uwzględniając pozytywną rekomendację Komitetu ds. 
Audytu Rady Nadzorczej, dokonała niezależnej oceny, potwierdzając że Bank w roku 2019 
stosował zasady wynikające z Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, z 
zastrzeżeniem zasad, co do których podjęta została decyzja o ich niestosowaniu.  
 
Bank podtrzymał decyzję o niestosowaniu trzech zasad:  
1) § 11.2 (transakcje z podmiotami powiązanymi) – zasada ta nie będzie stosowana w 

zakresie umów związanych z bieżącą działalnością operacyjną, w szczególności 
związanych z płynnością z uwagi na charakter transakcji i ilość zawieranych umów; 

2) § 8.4 (e-walne) – obecnie dostępne rozwiązania informatyczne nie gwarantują 
bezpiecznego i sprawnego przeprowadzenia elektronicznego walnego zgromadzenia. 
Zarząd dostrzega jednak wagę takiego sposobu udziału akcjonariuszy w zgromadzeniu 
Banku i dlatego decyzję w tej sprawie będzie podejmował przed każdym walnym 
zgromadzeniem; 

3) § 16.1 (język polski na posiedzeniach Zarządu) – posiedzenia Zarządu, w których biorą 
udział cudzoziemcy, w szczególności cudzoziemcy będący członkami Zarządu 
nieposługujący się językiem polskim, odbywają się w języku angielskim. Jednocześnie 
wnioski do Zarządu Banku, wszelkie materiały oraz protokoły z posiedzeń Zarządu 
przygotowywane są i archiwizowane w języku polskim. 

 
7.2. Rozliczenia pomiędzy Bankiem a Citigroup  

 
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Rada Nadzorcza zajmowała się kwestiami 
związanymi z outsourcingiem czynności faktycznych w tym w obszarze outsourcingu 
bankowego. Nadzorem były objęte płatności wynikające z umów dotyczących wykonywania, 
na rzecz Banku usług wsparcia operacyjnego, wsparcia produkcyjnego i rozwoju aplikacji IT. 
Ponadto, na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2019 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła 
wynagrodzenie wynikające z umowy o świadczenie usług konsultacyjno-doradczych przez 
Citi na rzecz Banku. 

 
 

7.3. Zmiany Statutu Banku i regulaminów 
 
Rada Nadzorcza w dniu 9 maja 2019 r., Uchwałą nr 2/VI/O/2019 pozytywnie zaopiniowała 
projekt Uchwały Nr 28/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie zmiany 
Statutu polegającej na zmianie treści § 40 dotyczącego zasad funkcjonowania systemu 
kontroli wewnętrznej w Banku. Zmiana miała w celu dodatkowe dostosowanie Statutu do 
wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 
2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki 
wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach 
oraz w związku z wdrożeniem w Banku zaleceń Rekomendacji H Komisji Nadzoru 
Finansowego z dnia 25 kwietnia 2017 r. dotyczącej systemu kontroli wewnętrznej w bankach. 
 
Rada Nadzorcza w dniu 26 sierpnia 2019 r., Uchwałą nr 1/II/O/2019 pozytywnie 
zaopiniowała sprawy i projekty uchwał mające być przedmiotem uchwał Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Banku w dniu 24 września 2019 r., w tym projekt Uchwały Nr 6 w 
sprawie zmiany Statutu polegającej na dodaniu w § 5 ust. 4 punktu 24) i punktu 25) 
mających zapewnić dostosowanie określonego Statutem przedmiotu działalności Banku do 
przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, zmienionych ustawą z 
dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw. 
 
Rada Nadzorcza w dniu 20 marca 2019 r. Uchwałą nr 5/V/O/2019 dokonała zmiany 
Regulaminu Komitetu ds. Audytu w celu dostosowania tego dokumentu do znowelizowanej 
w grudniu 2018 r. Rekomendacji L dla banków dotyczącej roli biegłych rewidentów w 
procesie nadzoru nad bankami i SKOK-ami. 

 
 

7.4. Inne sprawy  
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Rada Nadzorcza, w ramach swych kompetencji, rozpatrywała sprawozdania Inspektora 
Nadzoru dotyczące funkcjonowania systemu nadzoru zgodności z prawem działalności 
powierniczej Banku.  Ponadto w okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza zajmowała się 
kwestiami dotyczącymi nabycia prawa do Odroczonego Wynagrodzenia Zmiennego 
członków Zarządu Banku. Rada Nadzorcza analizowała cykliczne sprawozdania Zarządu 
Banku o realizacji polityki z obszaru bancassurance.  
 
Uchwałą Nr 1/I/O/2019 z dnia 29 lipca 2019 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła "Plan Naprawy 
dla Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.”  
 
W dniu 26 sierpnia 2019 r. Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 1/II/O/2019 w sprawie 
zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 
dniu 24 września 2019 r. 

 
Podczas posiedzenia w dniu 25 września 2019 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła „Raport 
Departamentu Audytu za okres od 1 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.”, „Regulamin 
Kontroli Departamentu Audytu” oraz zmiany do „Zasad funkcjonowania systemu kontroli 
wewnętrznej”. Ponadto Rada zapoznała się z informacją o realizacji „Polityki zarządzania 
ryzykiem portfela detalicznych ekspozycji kredytowych (niezabezpieczonych i 
zabezpieczonych hipotecznie)”. W dalszej części posiedzenia Rada Nadzorcza przyjęła 
informację w sprawie „Skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres 6 miesięcy 
kończący się 30 czerwca 2019 roku”, „Skróconego śródrocznego jednostkowego 
sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres 6 miesięcy 
kończący się 30 czerwca 2019 roku”, „Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku 
Handlowego w Warszawie S.A. w pierwszym półroczu 2019 roku” oraz „Informacji w 
zakresie adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. 
według stanu na 30 czerwca 2019 roku”.  
 
W dniu 9 października 2019 r. Rada Nadzorcza zapoznała się z informacją o braku 
zgłoszenia w Banku Istotnych zgłoszeń naruszeń standardów etycznych w okresie styczeń – 
czerwiec 2019.  

 
Podczas posiedzenia w dniu 4 grudnia 2019 r. Rada Nadzorcza przyjęła pakiet zmian do 
„Polityki wynagrodzeń pracowników Banku Handlowego w Warszawie S.A.” oraz regulacji 
powiązanych. Ponadto Rada zatwierdziła „Raport Departamentu Audytu za okres od 1 lipca 
2019 r. do 30 września 2019 r.” oraz „Plan Audytów w Banku Handlowym w Warszawie S.A. 
na 2020 r.” W dalszej części posiedzenia Rada zaakceptowała zmiany do „Zasad 
funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej” oraz przyjęła informację w sprawie 
kwartalnego raportu o poziomie ponoszonego przez Bank ryzyka z tytułu detalicznych 
ekspozycji kredytowych (niezabezpieczonych i zabezpieczonych hipotecznie).  
 
 
Uchwałą Nr 2/V/O/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła roczne 
„Sprawozdanie z realizacji funkcji monitoringu zgodności oraz zarządzania ryzykiem braku 
zgodności w Banku Handlowym w Warszawie S.A. w 2019 roku” 
 
Uchwałą Nr 3/V/O/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła „Roczny Plan 
Zapewnienia Zgodności działania Banku w 2020 r.”  

 
W dniu 26 lutego 2020 r. Rada Nadzorcza przyjęła informację dotyczącą procesu sprzedaży 
instrumentów  pochodnych OTC przez Sektor Rynków Finansowych i Bankowości 
Korporacyjnej oraz wystawiania i dystrybucji instrumentów finansowych oraz transakcji 
forward traktowanych jako sposób płatności.   
 
Podczas posiedzenia w dniu 25 marca 2020 r. Rada Nadzorcza przyjęła informację 
dotyczącą oceny efektywności i adekwatności systemu zarządzania ryzykiem, z 
uwzględnieniem informacji o  realizacji zasad wybranych polityk zarządzania ryzykiem. W 
dalszej części porządku obrad Rada dokonała akceptacji dopuszczalnego ogólnego poziomu 
ryzyka (Ogólnego apetytu na ryzyko) na rok 2020 oraz akceptacji zmian do dokumentu  
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„Zasady ostrożnego i stabilnego zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej Banku 
Handlowego w Warszawie S.A.” Ponadto Rada Nadzorcza zaakceptowała „Raport 
Departamentu Audytu za 2019 r.”  oraz informację na temat realizacji „Strategii 
Departamentu Audytu w 2019 r.”. Rada podjęła również Uchwałę w sprawie oceny 
stosowania przez Bank zasad zawartych w dokumencie pod nazwą „Zasady Ładu 
Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” wydanych  przez Komisję Nadzoru 
Finansowego oraz zapoznała się z informacją w sprawie ostatecznego Planu Finansowego 
Grupy Kapitałowej Banku na bazie skonsolidowanej na rok 2020.  

 
 

8. OCENA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH BANKU  
 
Podczas posiedzenia, w dniu 25 marca 2020 r. Rada Nadzorcza Banku zgodnie z treścią art. 382 
§ 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz treścią § 70 ust. 1 pkt 14 i § 71 ust. 1 pkt 12 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i 
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 
państwem członkowskim, dokonała pozytywnej oceny: 

1) Rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Handlowego 
w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r., 

2) Rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie S.A. za 
rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r., 

3) Sprawozdania Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. z działalności Grupy Kapitałowej 
Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2019 rok sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem 
Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. z działalności Banku Handlowego w Warszawie 
S.A., wraz ze Sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych Banku Handlowego w 
Warszawie S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy 
kończący się 31 grudnia 2019 r., 

 
w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym. 
 
Ocena Rady Nadzorczej została dokonana na podstawie treści sprawozdań przedstawionych 
przez Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A., sprawozdań niezależnego biegłego 
rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz 
rekomendacji Komitetu ds. Audytu Rady Nadzorczej. 
 
Badanie sprawozdań finansowych zostało przeprowadzone przez firmę audytorską KPMG Audyt 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie. Według 
opinii wydanej przez niezależnego biegłego rewidenta, zarówno jednostkowe, jak i 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz Grupy 
Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A., przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji 
majątkowej i finansowej na dzień 31 grudnia 2019 r., finansowych wyników działalności oraz 
przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony tego dnia i zostało sporządzone zgodnie z 
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię 
Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości. Ponadto jednostkowe i 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe są zgodne, we wszystkich istotnych aspektach, co do 
formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Banku Handlowego w Warszawie 
S.A. 
 
Ponadto, w opinii niezależnego biegłego rewidenta, Sprawozdanie Zarządu Banku Handlowego w 
Warszawie S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2019 r. 
sporządzone łącznie ze sprawozdaniem Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. z 
działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A., we wszystkich istotnych aspektach zostało 
sporządzone zgodnie z przepisami prawa oraz jest zgodne z informacjami zawartymi w 
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 
 
Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny wniosku Zarządu odnośnie podziału zysku za rok 
obrotowy 2019. 
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Biorąc pod uwagę powyższe Rada Nadzorcza, stwierdza, iż w okresie sprawozdawczym zrealizowała 
postawione przed nią cele wynikające z obowiązujących przepisów prawa.  
 
Sprawozdanie niniejsze zostało rozpatrzone i przyjęte w drodze uchwały w dniu 30 kwietnia 2020 r. 
celem przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku. 
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REPORT 
on the activities of the Supervisory Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A. 

 
for the period from the date of the Annual General Meeting of Shareholders in 2019 

to the date of the Annual General Meeting of Shareholders in 2020 
 

 
1. Members of the Supervisory Board  
 
 

1.1. In the reporting period, the Supervisory Board was composed of: 
 

Mr. Andrzej Olechowski Chairman of the Board  entire reporting period  
Mr. Frank Mannion Vice Chairman of the Board entire reporting period 
Mr. Shirish Apte Member of the Board entire reporting period 
Mr. Igor Chalupec Member of the Board entire reporting period 
Ms. Jenny Grey Member of the Board entire reporting period 
Mr. Marek Kapuściński Member of the Board entire reporting period 
Mr. Marc Luet Member of the Board  until 27 June 2019  
Ms. Anna Rulkiewicz Member of the Board  entire reporting period 
Mr. Anand Selvakesari Member of the Board until 23 September 2019 
Ms. Barbara Smalska Member of the Board  entire reporting period 
Mr. Stanisław Sołtysiński Member of the Board entire reporting period 
Mr. Zdenek Turek Member of the Board  from 24 September 2019 
Mr. Stephen R. Volk Member of the Board entire reporting period 
 

1.2. Independent Members of the Supervisory Board 
 

In the opinion of the Supervisory Board, the Independent Members of the Supervisory Board 
within the meaning of the Articles of Association of the Bank are as follows:  
Mr. Igor Chalupec Member of the Board  
Mr. Marek Kapuściński Member of the Board  
Ms. Anna Rulkiewicz Member of the Board  
Ms. Barbara Smalska Member of the Board  
 

1.3. Evaluation of the composition of the Supervisory Board 
 
 
The Supervisory Board wants to emphasize that, during the entire reporting period, it was 
composed of persons demonstrating the extensive knowledge of law, economics, banking, 
management and finance. Members of the Supervisory Board have adequate knowledge, 
skills and experience and their qualifications ensure due performance of its tasks resulting 
from applicable laws and regulations. Therefore, the composition of the Bank's Supervisory 
Board accommodates a broad range of competencies required to govern all material areas 
of the Bank's activity. 
The structure of the Board, including its committees, is designed so that the Board and its 
committees could make the most of the expertise of its Members contributing to the 
accomplishment of goals and objectives assigned to the Supervisory Board.  
 

 

1.4. During the reporting period, the Committees of the Supervisory Board were composed of: 
 
1.4.1. Audit Committee 

 
Ms. Barbara Smalska Chairperson of the 

Committee 
from 25 September 2019 

Mr. Frank Mannion Vice Chairman of the 
Committee 

entire reporting period 

Mr. Shirish Apte Member of the Committee entire reporting period 
Mr. Igor Chalupec Member of the Committee entire reporting period 
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Mr. Marek Kapuściński Member of the Committee entire reporting period  
Ms. Anna Rulkiewicz Member of the Committee from 25 September 2019 

 
The Supervisory Board considers the following persons to be members of the Audit 
Committee of the Supervisory Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A. having 
knowledge and skills in accounting and audit of financial accounts: 
 
1) Ms Barbara Smalska due to her professional experience: Ms Smalska was a Vice 

President of the Management Board of Alior Bank S.A., held various managerial 
positions in PZU Group and was also on supervisory boards of various insurance 
companies.  

2) Mr. Shirish Apte due to the following: (I) education – he earned a diploma of 
Chartered Accountant from the Institute of Chartered Accountants in England and 
Wales and a bachelor's degree in commerce. Mr. Shirish Apte also has an MBA 
from London Business School; (ii) professional experience;  

3) Mr. Frank Mannion due to the following: (i) education – he graduated from the 
National University of Ireland in Galway, earning a degree in commerce. He has 
also earned the title of Chartered Accountant; (ii) professional experience;  

4) Mr. Igor Chalupec due to the following: (i) education – he is a graduate of the 
Foreign Trade Department of the Warsaw School of Economics (SGH) and of 
Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw; (ii) professional 
experience.  

5) Ms. Anna Rulkiewicz due to the following: (i) education – completed the Stanford 
Executive Program at the Stanford University’s Graduate School of Business; (ii) 
professional experience.  
 

 
The following members of the Audit Committee are independent within the meaning of 
Article 129(3) of the Act of 11 May 2017 on auditors, audit firms and public supervision: 
Mr. Igor Chalupec, Mr. Marek Kapuściński, Ms. Anna Rulkiewicz and Ms. Barbara 
Smalska.  
 

 
1.4.2. Nomination and Remuneration Committee 

 
Mr. Andrzej Olechowski Chairman of the 

Committee 
entire reporting period 

 
Ms. Jenny Grey 

 
Vice Chairperson of the 
Committee 

 
entire reporting period 

Mr. Marc Luet Member of the Committee until 27 June 2019 
Mr. Stanisław Sołtysiński Member of the Committee entire reporting period 
Mr. Zdenek Turek Member of the Committee from 25 September 2019 

 
 

1.4.3. Strategy and Management Committee 
 

Mr. Zdenek Turek  Chairman  from 25 September 2019 
Mr. Stanisław Sołtysiński Vice Chairman of the 

Committee 
entire reporting period 

Mr. Shirish Apte  Member of the Committee  entire reporting period 
Mr. Igor Chalupec Member of the Committee entire reporting period 
Ms. Jenny Grey Member of the Committee entire reporting period 
Mr. Marek Kapuściński Member of the Committee entire reporting period 
Mr. Gonzalo Luchetti  Member of the Committee from 25 September 2019 
Mr. Frank Mannion Member of the Committee entire reporting period 
Mr. Marc Luet Member of the Committee until 27 June 2019  
Mr. Andrzej Olechowski Member of the Committee entire reporting period 
Ms. Anna Rulkiewicz Member of the Committee from 25 September 2019 
Mr. Anand Selvakesari Member of the Committee until 23 September 2019 
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Ms. Barbara Smalska Member of the Committee from 25 September 2019 
Mr. Stephen R. Volk Member of the Committee entire reporting period 
   

 
 
1.4.4. Risk and Capital Committee 
 

Mr. Frank Mannion  Chairman of the 
Committee 

entire reporting period 

Mr. Igor Chalupec Vice Chairman of the 
Committee 

entire reporting period 

   
Mr. Marek Kapuściński Member of the Committee entire reporting period 
Mr. Gonzalo Luchetti Member of the Committee from 25 September 2019 
Mr. Marc Luet Member of the Committee until 27 June 2019 
Mr. Andrzej Olechowski Member of the Committee entire reporting period 
Mr. Anand Selvakesari  Member of the Committee until 23 September 2019 
Ms. Barbara Smalska Member of the Committee from 25 September 2019 
Zdenek Turek Member of the Committee from 25 September 2019 
Mr. Stephen R. Volk Member of the Committee entire reporting period 

 
   

1.5. Meetings of the Supervisory Board and its Committees 
 

In the reporting period, the Supervisory Board held five meetings, and its Committees: Audit 
Committee – 3, Risk and Capital Committee – 3, Nomination and Remuneration Committee 
– 5, Strategy and Management Committee – 2. 
 

 
2. ASSESSMENT OF THE FINANCIAL RESULTS AND GENERAL CONDITION OF THE 

COMPANY  
 

The economic growth rate in Poland decreased from 5.1% in 2018 to approximately 4.0% in 2019. 
The main growth contributor in 2019 was still domestic demand, however its pace declined from 
5.3% in 2018 to 3.8% in 2019. Private consumption was fuelled by good labor market conditions 
(unemployment rate decreased from 5.8% to 5.2%) and increased transfers to households. 
 
On the other hand, the growth of consumer goods and services prices was surprisingly 
disappointing. They rose 2.3% in 2019, as compared to an increase of 1.7% in 2018, with inflation 
visibly accelerating during the year from 0.7% in January to 3.4% in December.  
 
Poland’s good macroeconomic results translated into positive performance of the banking sector. 
In 2019, the net profit of the banking sector significantly improved from prior year, i.e. by 12.5%. 
The key driver of that growth of its net profit was an improvement in interest income, supported by 
rising volumes of consumer loans. On the other hand, the banking sector was exposed to 
increasing operating expenses in the wake of higher fees to the Bank Guarantee Fund and higher 
bank levy, as well as higher net impairment charges and provisions. 

 
.  

 
Operating revenues of the Bank amounted to PLN 2,190 million in 2019 and were higher by PLN 
41 million (or 1.9%) as compared to 2018. This increase occurred for both net interest income and 
net fee and commission income, reflecting higher transactional volumes realized by clients of the 
Bank. Higher client activity was observed in segments in which the Bank is the leader: 
transactional & custody services and credit cards. 

 
In 2019, general administrative expenses and depreciation & amortization amounted to PLN 1.19 
billion and increased by PLN 34 million (i.e. 3%) from 2018. Excluding the fees to the resolution 
fund of the Bank Guarantee Fund, operating expenses declined by 1% year over year. With 
respect to its cost management strategy, the Bank was focused, on one hand, on the digitization 
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and automation of processes, including by commercialization of the electronic platform for 
document exchange with clients. On the other hand, the Bank continued its investments in areas 
where the prospective growth of its client business is most promising. In 2019, as the first bank in 
Poland, Citi Handlowy launched an entirely remote and automated credit process for new retail 
clients based on biometric solutions.  

 
In 2019, net credit losses increased by PLN 174 million from 2018, as a result of extraordinary 
events in the Commercial Banking segment. On the other hand, the risk indicators of the Bank 
were still better than in the entire banking sector. The non-performing loan (NPL) ratio of the Bank 
was 3.3% as at the end of 2019, as compared to 5.9% in the banking sector.  

 
For the Bank, it was another year of sustainable growth of lending. In the institutional client area, 
the growth rate was 10%, considerably above the market, which confirms the Bank’s position as 
the leader of corporate banking in Poland. The key driver was securitization transactions, where 
the Bank’s share was 80% and where the Bank is an unchallenged leader in that prospective 
market segment. In Consumer Bank, volumes rose by 3%. As far as the acquisition of new retail 
volumes is concerned, those efforts were mainly conducted via electronic channels, e.g. in the 
acquisition of new cash loans.  
 
In the year 2019, the Bank earned a net profit of PLN 485.1 million, i.e. 26% lower versus prior 
year. An important factor behind the decline was extraordinary items connected with higher net 
impairment write-offs in the Commercial Bank segment and higher contributions to the resolution 
fund of the Bank Guarantee Fund. 
 
The total capital ratio (TCR) of the Bank was 17.0%, i.e. significantly above the regulatory levels. 
The Supervisory Board believes that the level of capitals maintained by the Bank is sufficient to 
ensure its financial security, as well as the security of deposits entrusted to it, and to stimulate its 
further growth.  

 
Since in 2020 both global and Polish economy may be affected by various risks, such as 
international trade restrictions, sluggish global economic growth and higher volatility in financial 
markets, the Supervisory Board will continue its close cooperation with the Management Board to 
monitor the impact of those risk factors on the situation of the Bank. Simultaneously, the 
Supervisory Board will monitor developments in the area of FX-denominated mortgage loans and 
its effect on Poland’s banking sector. 
 
Taking into consideration the financial results achieved, the safe position of the Bank, the stable 
capital and liquidity ratios and the consistent and coherent strategy of the Bank, the Supervisory 
Board’s assessment of the activities of the Bank in 2019 is positive. Simultaneously, the 
Supervisory Board is convinced that both already started and planned initiatives will contribute to 
an increase in shareholder value by allowing the Bank to achieve optimal financial results and 
market position despite a challenging market environment. 

 
 
 
 
3. ASSESSMENT OF RATIONALITY OF THE BANK’S POLICY IN THE AREA OF CORPORATE 

SOCIAL RESPONSIBILITY AND SPONSORING  
 
 

3.1. Corporate social responsibility of the Bank 
 

The Bank is an institution which, since the beginning of its 150-year history, has considered 
social and environmental aspects in its decisions and specified direction of its activity. The 
Bank lends its attentive ear to expectations of its business and social partners. In 1877, just 
a few years after it was established, Bank Handlowy vigorously opposed speculations, 
considering them ethically dubious. Thus, it changed the banking market at that time. Such 
an approach is embedded in the DNA of the Bank and is applied consistently.  
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The bank has identified areas of activities that are of crucial importance from the perspective 
of the social and natural environment and which make the foundation of the corporate social 
responsibility strategy for its activities. They include activities related to investments and 
products, safe and accessible banking services, limitation of negative environmental 
impacts, concern for people creating the institution, development of communities, and 
responsible management. 
 
The Bank's ambition is to remain, in the long term, the leader in social responsibility among 
banking institutions in Poland. This commitment is appreciated by continuously placing the 
Bank in the Respect Index ranking organized by Giełda Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. Since 2018 the Bank has been included in the Super Ethical Companies 
index of the Puls Biznesu daily. For many years, to a significant extent in reliance on the 
activity of the established corporate foundation (The Kronenberg Foundation at Citi 
Handlowy), the Bank has been an undisputed leader in social involvement and employee 
volunteering.  
 
The Foundation’s strategic objective is to create a positive social and economic change and 
to inspire activities in the following areas: 
 
• Financial education and Poles’ digital competencies – to increase Poles’ financial 

security and to protect their data on the net.  
 

• Entrepreneurship and leadership – to increase the so-called disfavored groups' or 
underrepresented groups', such as women, migrants, persons with disabilities, share 
in business. 
 

• Employee volunteering – to evoke positive changes in local communities and to 
develop the sense of social responsibility among the Founder's employees as well as 
its business partners and clients.  
 

• Heritage – to inspire business to create changes by telling the story of Leopold 
Kronenberg and of Bank Handlowy, and to promote best practices regarding the 
protection of the Polish cultural heritage. 

 
In 2019, among many other initiatives, the Foundation carried out, together with the THINK! 
Foundation, the 11th edition of the “Poles’ Attitudes towards Finance” survey. The 
Foundation also conducted, jointly with the SoDA Organization of IT Employers, a survey of 
Polish software houses, as the first such project in Poland, focused on the rapidly growing IT 
sector. Also in 2019, the Foundation took part in the IT for SHE program, run by the 
“Prospects” (“Perspektywy”) Educational Foundation. IT for SHE is a coalition of international 
companies present on the Polish market and having a clear technological component in their 
activity.  
 
The Foundation has joined programs financed by Citi Foundation: Business in Women’s 
Hands (Network of Entrepreneurial Women), which supports women in business; Hello 
Entrepreneurship (Ashoka), which helps migrants develop their business competences; 
“Savings Week” (Think) educational program; and Shesnnovation, dedicated to female 
researchers from technical universities (Perspektywy).  

 
The Foundation also followed up activities in the scope of protection of cultural heritage, the 
most important of which is the annual Professor Aleksander Gieysztor Award. The 
competition was held under the honorable patronage of Mr. Andrzej Duda, the President of 
the Republic of Poland. The winner of the 21st edition of the Professor Aleksander Gieysztor 
Award was Professor Jerzy Limon, for the initiation and creation of the Shakespeare Theatre 
in Gdańsk. 
 
Within the framework of the Employee Volunteering Program, volunteers completed over 
200 social projects for nearly 46,000 beneficiaries. Thus, since its kickoff, Citi employees in 
Poland have been involved in the program as many as 29,500 times, working more than 
160,000 hours. They managed to help over 369,000 people across the whole country. In 
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2019, the Foundation was also vigorously developing volunteering activities to promote 
competence build-up via the “Citi Volunteers for Development” mentoring program for 
entrepreneurs, start-ups and students.  
 
Full description of its activities is available in the Bank’s Annual Report and on the website 
www.kronenberg.org.pl  
 
 

3.2. Sponsoring  
 

In 2019, the Bank and the Foundation supported numerous nation-wide and international 
conferences and events. One of them was the 9th edition of the European Forum for New 
Ideas (EFNI) in Sopot – a leading conference in Central and Eastern Europe, attended by 
more than 1,200 representatives of the world of science, business and politics. During the 
conference, the laureates of the 6th edition of the Emerging Market Champions Competition 
were honored. Citi Handlowy was also a partner of the 9th European Financial Congress in 
Sopot, an annual meeting of representatives of the European financial sector, the world of 
politics and economic experts. The main topic of the 9th edition of the Congress was the 
slogan "How to Live in Uncertain Times".  
 
As part of its cooperation with the American Chamber of Commerce, Citi Handlowy was a 
partner of the AmCham Diner organized during the European Economic Congress in 
Katowice, the Economic Forum in Krynica and the Congress 590 in Rzeszów. 
Representatives of Citi Handlowy participated in all those events and in numerous 
discussion panels. 
 
In May 2019, Citi Handlowy announced cooperation with the Polish Paralympic Committee. 
The cooperation is an element of Citi's global initiative to support the paralympic movement 
and efforts to change the social perception of disabilities. In Poland, Citi also supports, as 
part of the global Team Citi project, two outstanding sportspersons – Natalia Partyka, a four-
time Paralympic female champion in table tennis, and Maciej Lepiato, a two-time Paralympic 
champion and a four-time World Champion for the disabled in high jump. 
 
Acting as an organization supporting the paralympic movement in Poland, Citi Handlowy was 
the Main Sponsor of the Final Gala of the 1st. Athlete of the Year 2019 Competition of the 
Polish Paralympic Committee. The event during which the winner of the Competition was 
announced and the statuette named after Sir Ludwig Guttmann was awarded for the first 
time in history, was held in December at the headquarters of the Polish Olympic Committee 
in Warsaw. 
 
One of many activities through which Citi Handlowy supported persons with disabilities and 
was involved in building a society that accepts diversity, was Citi Handlowy’–s participation in 
the largest charity business run in Poland Poland Business Run. Relay races are organized 
in 9 cities all over Poland to support young people after amputations, to give them a chance 
for a better life. Citi Handlowy was the sponsor of the Warsaw edition of that event – Warsaw 
Business Run. 
 
In 2019, the Bank also supported the development of sports in Poland under the Live Well at 
Citi program, combining such elements as: volunteering, assistance to local communities 
and promoting a healthy lifestyle. It was also a partner of the Polish Golf Union, and a 
sponsor of the Ironman Poland Tour – triathlon races in Warsaw and Gdynia. 
 
For the third consecutive year, Citi Handlowy continued cooperation with the international 
city bike operator Nextbike. As part of that cooperation, from March to November 2019, 
bikers could rent over 6 thousand city bikes available in Warsaw, Łódź, Wrocław, Poznań, 
Katowice, including Górnośląski Okręg Przemysłowy (Upper Silesian Industrial Region) and 
– for the first time – in Trójmieście (Tricity). The bikes were used as a carrier for a campaign 
promoting the Bank's products and services. In 2019, the bikes with Citi Handlowy branding 
were rented almost 12.5 million times. The Warsaw bikers could use an extended 
functionality of Citi Handlowy Bikes, a banking and biking application for bike renting, with 

http://www.kronenberg.org.pl/
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which they can also find out how biking improves the quality of air in the city. The Citi 
Handlowy Bikes application was downloaded almost 50 thousand times. In 2019, the bikers 
could for the first time – thanks to cooperation between Citi Handlowy and jakdojade.pl – find 
and mark a route by bike in Warsaw.  
 
The year 2019 was another year of joint activities of Citi Handlowy and Live Nation, a leader 
in the field of concerts and "live" events organization. The Bank offered holders of Citi 
Handlowy cards access to exclusive pre-sales of tickets for concerts organized throughout 
Poland. Clients of the Bank were the first in line to buy tickets for concerts of Madonna, Sting, 
Bon Jovi, Pink, Rod Stewart, Ariana Grande or Guns’n’Roses. The strategic cooperation with 
Live Nation will be continued in 2020. 
 
The Supervisory Board positively assesses the involvement of the Bank in the area of 
corporate social responsibility and sponsorship of important economic events. 
 
 

 
4. THE ASSESSMENT OF FUNCTIONING OF REMUNERATION POLICY AT BANK HANDLOWY 

W WARSZAWIE S.A. 
 
The Supervisory Board is required to assess the functioning of the remuneration policy at Bank 
Handlowy w Warszawie S.A based on § 28 point 3 of the Principles of Corporate Governance for 
Supervised Institutions of the Polish Financial Supervisory Authority, dated 22 July 2014 and effective 
from 1 January 2015.  

In 2019, all remuneration-related issues in Bank Handlowy w Warszawie S.A. (the "Bank") were 
governed by the Remuneration policy for employees of Bank Handlowy w Warszawie S.A. 
(“Remuneration Policy”) of 22 December 2017, as subsequently amended. The Remuneration Policy 
covers various remuneration procedures and rules applicable in the Bank and sets out the principles 
for remunerating all employees of the Bank, including, in particular, Key Persons, persons whose 
professional activities have a material impact on the risk profile of the Bank, employees involved in 
sales of the Bank’s products and services and persons employed in control functions. The 
Remuneration Policy implements requirements regarding the structuring of the remuneration principles 
in banks provided for in the provisions of law, the Rules of Corporate Governance for Supervised 
Institutions adopted by the Polish Financial Supervision Authority (“Rules of Corporate Governance”), 
the Code of Best Practice for WSE Listed Companies 2016 and recommendations of the Polish 
Financial Supervision Authority applicable to the banking sector, and takes into account the Guidelines 
of the European Banking Authority on sound remuneration policies under Articles 74(3) and 75(2) of 
Directive 2013/36/EU and disclosures under Article 450 of Regulation (EU) No 575/2013, the 
Guidelines of the European Banking Authority on remuneration policies and practices related to the 
sale and provision of retail banking products and services and the Guidelines of European Securities 
and Markets Authority on remuneration policies and practices (MiFID). 

 The assessment of functioning of the Remuneration Policy is as follows:  

1) According to the requirements, the Remuneration Policy covers all employees of the Bank and 
defines the population of Key Persons indicated in the Rules of Corporate Governance. 

2) The Remuneration Policy properly sets out general principles for employees of the Bank, 
including Key Persons, in terms of the form, structure and manner of determination of their 
remuneration. Detailed rules of remunerating Members of the Supervisory Board are regulated 
by resolutions adopted by the General Meeting of Shareholders of the Bank. 

3) The implementation of the Remuneration Policy by the Bank and the governance of the 
Remuneration Policy ensure that the structure of remuneration of all employees, including Key 
Persons, helps ensure a long-term stability of the Bank and is aligned with the Bank's strategy, 
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objectives, values and long-term interests, such as the sustainable growth of the Bank, and is 
also aimed at eliminating the potential negative impact of the remuneration systems on risk 
management.  

4) The Bank properly implemented all the guidelines relating to the construction of fixed 
remuneration that are provided in the Remuneration Policy. In particular, the Bank 
differentiates the level of fixed remuneration of employees, including Key Persons, primarily 
based on professional experience, required competences and the role in the management 
process in the Bank. 

5) The Bank ensures the appropriate level of remuneration of employees of internal audit and 
compliance units in order to ensure that highly qualified and experienced specialists are hired 
and retained at those organizational units. The compensation level of Internal Audit and 
Compliance employees was examined and positively assessed during a review conducted by 
the Audit Committee. 

6) Through the Remuneration Policy, the Bank promotes sound and effective risk management 
and does not encourage risk-taking in excess of the tolerable risk level. To this effect, 
remuneration schemes that are based on financial and non-financial results do not reward 
excessive risk in decision making. In particular, the remuneration of members of the 
Management Board is determined in a way that promotes the prudent management of the 
Bank, is based on financial and non-financial results and does not reward failure.  

7) In the process of setting and approving the budged for annual awards and awards from the 
incentive fund for 2019 for the Bank’s employees, including the Key Persons, the Bank 
properly verified whether the Bank has a sound and strong capital base that justifies the grant 
of variable remuneration at the proposed level and if it does not reduce the Bank’s ability to 
increase its capital base, and if it is sustainable according to the financial standing of the Bank. 

8) The detailed rules applicable to variable remuneration awarded to employees whose 
professional activities have a material impact on the risk profile of the Bank (“Identified Staff”), 
including the Key Persons, are set out in the Remuneration policy for persons whose 
professional activities have a material impact on the risk profile of Bank Handlowy 
w Warszawie S.A. (“Remuneration Policy for Identified Staff”). Those rules were properly 
applied when variable remuneration was granted to the Identified Staff, including the Key 
Persons, in January 2020 (awards for 2019 Performance Year). 

a) The Bank has a Nomination and Remuneration Committee of the Supervisory Board, 
the role of which is to provide recommendations and opinions on the levels and 
conditions of variable remuneration of employees covered by the Remuneration Policy 
for Identified Staff. It gives its opinion on the changes to the Remuneration Policy for 
Identified Staff, including the amounts and components of remuneration, taking into 
account a cautious and stable risk, capital and liquidity management, and paying 
special attention to long-term interests of the Bank and the interests of the Bank’s 
shareholders and investors. The Nomination and Remuneration Committee of the 
Supervisory Board held six meeting during 2019. 

b) The level of the variable remuneration for 2019 was based on the assessment of both 
financial and non-financial criteria, including the cost of the Bank's risk, the cost of 
capital, and liquidity risk in the long-term perspective. The variable remuneration set 
out that way was granted to Key Persons on 14 January 2020. Immediate cash award 
is paid out no later than in the month directly following the month in which it has been 
granted. Short-term phantom share awards are subject to 6 or 12 months retention 
period and are paid out after the retention period ends. Deferred variable 
remuneration is divided into three or five tranches, which may vest respectively over 
the years 2021-2023 or 2021-2025. Tranches of a deferred cash award and a long-
term phantom award (provided they are vested) are paid out 6 or 12 months after the 
retention period ends. 
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c) In 2019, the Management Board of the Bank, based on a positive opinion of the 
Nomination and Remuneration Committee of the Supervisory Board, decided that five 
Identified Staff had lost the right to deferred variable remuneration, which was granted 
conditionally to those Identified Staff in the course of their employment relationships 
and which was unvested before the date of termination of their employment contracts. 
This decision was made in accordance with the provisions of the Remuneration Policy 
for Identified Staff regarding the termination of employment contracts under the 
conditions for acquisition of rights to deferred variable remuneration. Such an 
adjustment of deferred variable remuneration was connected neither with the Bank’s 
nor with the individual’s results.  

9) The Remuneration Policy adopted by the Bank sets out the proper remuneration rules for 
employees involved in sales of the Bank’s products and services that encourage them to act 
honestly, fairly, transparently and professionally, taking account of the rights and interests of 
all of the Bank’s clients, in the short, mid and long term. 

10) In 2019, the Bank properly analyzed the roles and responsibilities of its employees in relation 
to key manageable risks in the Bank, as well as quantitative and qualitative criteria described 
in Commission Delegated Regulation (EU) No 604/2014 of 4 March 2014 supplementing 
Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory 
technical standards with respect to qualitative and appropriate quantitative criteria to identify 
categories of staff whose professional activities have a material impact on an institution's risk 
profile, and on that basis prepared the list of employees who has a material impact on the risk 
profile of the Bank and, therefore, should be the subject to the provisions of the Remuneration 
Policy for Identified Staff. In 2019, the list of employees covered by the Remuneration Policy 
for Identified Staff included 90 persons.  

The Supervisory Board's assessment of the functioning of the Remuneration Policy applied in the 
Bank is positive. 

 
5. SUPERVISORY BOARD’S ASSESSMENT OF CONFORMITY WITH DISCLOSURE 

REQUIREMENTS CONCERNING THE APPLICATION OF THE CORPORATE GOVERNANCE 
PRINCIPLES, SET OUT IN THE WARSAW STOCK EXCHANGE RULES AND IN THE 
REGULATIONS CONCERNING CURRENT AND PERIODIC DISCLOSURES PROVIDED BY 
ISSUERS OF SECURITIES 

 
5.1. The Supervisory Board’s assessment of conformity with disclosure requirements concerning 

the application of the Corporate Governance Principles set out in the rules of the Warsaw 
Stock Exchange. 
 
The required statement of compliance with the principles of corporate governance prescribed 
by the “Best Practice for GPW Listed Companies 2016” is reported by publishing the 
“Statement of Bank Handlowy w Warszawie S.A. on its application of corporate governance 
rules ” within the frames of the “Report on the operations of Bank Handlowy w Warszawie 
S.A. in 2018”. In this way, the bank fulfills the obligation resulting from the Rules of Giełda 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (The Warsaw Stock Exchange Rules) which 
involves submitting annual report on application of the corporate governance principles in a 
company. Bank’s statement includes, among others, information which principles and 
recommendations of the “Best Practice for GPW Listed Companies 2016” were not applied 
by the Bank in 2018 along with explanations. 
 
In connection with the Bank’s accepting the corporate governance principles prescribed in 
the “Best Practice of GPW Listed Companies 2016”, on 11 March 2016, the Bank submitted 
to Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. a report (EBI Report no. 1/2016) 
concerning refusal to apply certain specific principles included in the set “Best Practice of 
GPW Listed Companies 2016” along with explanations, fulfilling the obligation resulting from 
§ 29(3) of the Rules of Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
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Taking the foregoing into account, in the opinion of the Supervisory Board in the period 
covered by the evaluation the Bank correctly met its information obligations related to 
application of the corporate governance principles prescribed in the Rules of Giełda 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Warsaw Stock Exchange). 
 

5.2. Assessment of fulfilment by the Bank of its information obligations related to current and 
periodic information provided by issuers of securities 
 
The Supervisory Board states that the information obligations resulting from the Regulation 
of the Minister of Finance of 29 March 2018 on the Current and Periodic Information 
Provided by Issuers of Securities and the Conditions for Recognizing the Information 
Required by Legal Regulations of a Non-Member State as Equivalent (Journal of Laws of 
2018, item 757) were correctly performed by the Bank in the reporting period.  

 
 
6. ASSESSMENT OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM AND THE RISK MANAGEMENT 

SYSTEM THAT COVERS RISKS SIGNIFICANT TO THE BANK  
 

The primary objective of the internal control system is to support the decision-making processes 
that are to ensure the effectiveness and efficiency of the Bank’s operations, the reliability of its 
financial reporting and the compliance of the Bank’s activities with applicable laws and internal 
regulations and the compliance with risk management rules in the Bank. The internal control 
system consists of a control function, a compliance unit and an internal audit unit.  
 
The internal control system and the risk management system in place at the Bank are organized in 
three independent levels: 
− Level 1 – organizational units responsible for the activity which results in taking risks and for 

risk management in the Bank’s operational activity, as well as for risk identification and 
reporting to the second-line units, 

− Level 2 – risk management at organizational units, regardless of the first-line risk 
management, and the activity of the compliance unit; units or persons responsible for setting 
risk management standards in identifying, measuring or assessing, limiting, controlling, 
monitoring, reporting and supervising control mechanisms applied by other organizational 
units of the Bank to mitigate risk – organizational units of the Risk Management Sector, 
Compliance Department, Finance Management Sector, Legal Division, Human Resources 
Division,  

− Level 3 – internal audit unit, responsible for an independent assessment of the risk 
management and internal control systems – Audit Department. 

 
The Audit Department is supervised by the Supervisory Board via the Audit Committee composed 
of its Members. Organizationally, the Audit Department reports to the President of the Bank's 
Management Board.  
 
The Audit Department submits, on a regular basis, but at least annually, to the Supervisory Board 
and Management Board, its reports on any identified irregularities and deficiencies, as well as 
recommendations formulated after internal audits, and activities initiated to rectify such 
irregularities and to implement such recommendations. The head of the Audit Department is 
invited to participate in all meetings of the Management Board and Supervisory Board.  

 
The Audit Committee’s powers and duties include oversight over financial reporting, internal 
control, risk management and internal & external audits. The Committee submits annual reports 
on its activities to the Supervisory Board.  
 
The Supervisory Board has established a permanent Risk and Capital Committee. The tasks of 
the Committee include supervising the risk management system used by the Bank and 
recommending an assessment of its effectiveness, which is ultimately given by the Supervisory 
Board. The Committee submits annual reports on its activities to the Supervisory Board. The 
powers of the Committee in the scope of supervision over the risk management system include, 
without limitation, verifications of compliance of the Bank’s policy in the scope of assumed risks 
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with the strategy and financial plan of the Bank, verifications and recommendations to the 
Supervisory Board in respect of risk management system assessment, the overall risk level of the 
Bank, and reviews of periodic reports on the types and amounts of risks connected with the 
Bank’s activities. 

 
The Supervisory Board monitored any identified irregularities, including those identified by units 
responsible for vertical monitoring and for coordination of the control function matrix. 
 
In accordance with the “Internal Control Rules of Bank Handlowy w Warszawie S.A.,” the 
Supervisory Board conducted an annual assessment of adequacy and effectiveness of the internal 
control system, including adequacy and effectiveness of the control function, the compliance unit 
and the internal audit unit. The Supervisory Board assessed the internal control system as 
adequate and effective. The assessment was made taking into account management information, 
reports from the self-assessment process, reports on the control environment submitted by 
Internal Audit in the Audit Department Report submitted to the Audit Committee of Bank Handlowy 
w Warszawie S.A., in the information confirming that – as at the end of 2019 – the comprehensive 
MCA assessment was at the Tier 4 level, and the Audit assessment was “needs improvement,” as 
well as recommendations of the Audit Committee.  
 
Simultaneously, taking into consideration recommendations of the Risk and Capital Committee, 
the Supervisory Board assessed the risk management system as effective and adequate to the 
scale and complexity of activities of the Bank. That assessment was made taking into account 
management information that covered quantitative and qualitative criteria of management of 
particular risk categories. The Supervisory Board reviewed and raised no objections to the 
assessment of effectiveness of the risk management policies implemented by the Bank, and 
covered by management information reports. 

 
The Bank has implemented procedures of anonymous notification by employees of infringements 
of law and policies and ethical standards applied at the Bank. The Bank introduced the process of 
reporting infringements to the Supervisory Board (Chairman of the Supervisory Board) when they 
concern a member of the Management Board, and of presenting information on significant ethical 
matters to the Supervisory Board. The Supervisory Board assesses, at least annually, the 
adequacy and effectiveness of the procedure for anonymous reporting of irregularities by 
employees. At the meeting held on 25 March 2020, on the basis of the information provided by the 
Member of the Management Board appointed to accept anonymous notifications, on the basis of 
the Report of the Compliance Department concerning the operation of the Procedure of 
Anonymous Notification by Employees of Infringements of Law in 2019, and on the basis of a 
positive recommendation of the Audit Committee of the Supervisory Board, the Supervisory Board 
assessed positively the adequacy and effectiveness of the procedure of anonymous notification of 
infringements of law in 2019. 

 
 
 
7. ASSESSMENT OF ACTIVITIES OF THE SUPERVISORY BOARD  
 

7.1. Corporate Governance 
 
As part of the implementation for application, in 2014 by the Management Board and 
Supervisory Board of the Bank and, next, in 2015 by the General Meeting of Shareholders, 
of the document Principles of Corporate Governance for Supervised Institutions, issued by 
the Polish Financial Supervision Authority (KNF), the Supervisory Board read, at its meeting 
on 25 March 2020 the “2019 Report – Assessment of Application of the Principles of 
Corporate Governance for Supervised Institutions issued by the Polish Financial Supervision 
Authority at Bank Handlowy w Warszawie S.A.”, prepared by the Compliance Department 
and including an independent assessment of application of the “Principles of Corporate 
Governance for Supervised Institutions”. 
 
On the basis of the above Report of the Compliance Department containing an independent 
assessment of the application of the “Principles of Corporate Governance for Supervised 
Institutions” and taking into consideration a positive recommendation issued by the Audit 
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Committee of the Supervisory Board, the Supervisory Board assessed independently and 
confirmed that in 2019 the Bank applied the rules resulting from the Principles of Corporate 
Governance for Supervised Institutions, with the exception of those principles that the Bank 
decided not to apply.  
 
The Bank sustained its decision not to apply three principles:  
1) Article 11.2 (transactions with related parties) – this principle shall not be used with 

respect to contracts tied to day-to-day operations, in particular to contracts tied to liquidity, 
due to the nature of transactions and the number of contracts being concluded. 

2) Article 8.4 (electronic General Meeting) – currently available IT solutions do not 
guarantee a secure and efficient electronic form of holding a General Meeting. However, 
the Management Board does see the importance of such form of shareholders’ 
participation in the Bank's General Meeting, and therefore a decision on that matter shall 
be made before each General Meeting; 

3) Article 16.1 (meetings of the Management Board of the Bank held in the Polish language) 
– meetings of the Management Board attended by foreigners, and especially foreigners 
who are members of the Management Board and do not speak Polish, are held in the 
English language. Simultaneously, motions submitted to the Management Board of the 
Bank, all materials and minutes of meetings of the Board are drafted and kept in Polish. 

 
7.2. Settlements between the Bank and Citigroup  

 
In the reporting period, the Supervisory Board’s business included issues related to the 
outsourcing of actual operation in the area of banking outsourcing. Such supervision covered 
payments resulting from agreements for the provision of operational support, production 
support and IT application development services to the Bank. Furthermore, at the meeting 
held on 14 December 2019, the Supervisory Board approved the fee resulting from the 
contract for consulting and advisory services provided by Citi to the Bank. 

 
 

7.3. Amendments to the Articles of Association and the Regulations of the Bank 
 
On 9 May 2019, the Supervisory Board, by Resolution No. 2/VI/O/2019, positively assessed 
draft Resolution No. 28/2019 of the Annual General Meeting of the Bank concerning an 
amendment to the Articles of Association by modifying its § 40 related to the rules of 
functioning of the internal control system of the Bank. This amendment was made to adjust 
the Articles of Association to the requirements stemming from the Regulation of the Minister 
of Development and Finance of 6 March 2017 on the risk management system and internal 
control system, remuneration policy and detailed manner for estimation of internal capital at 
banks and in connection with the implementation at the Bank of the recommendations 
contained in Recommendation H of the Polish Financial Supervision Authority (KNF) dated 
25 April 2017 concerning the internal control systems of banks. 
 
On 26 August 2019, by Resolution No. 1/II/O/2019, the Supervisory Board positively 
assessed the matters and draft resolutions that would be covered by resolutions of the 
Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Bank to be held on 24 September 
2019, including draft Resolution No. 6 on amendments to the Articles of Association by 
adding points 24) and 25) in § 5 item 4 in order to ensure that the business objects of the 
Bank are in accordance with the Act of 19 August 2011 on payment services, amended by 
the Act of 10 May 2018 on amendments to the Act on payment services and certain other 
Acts. 
 
On 20 March 2019, by Resolution No. 5/V/O/2019, the Supervisory Board amended the 
Rules of the Audit Committee in order to adapt that document to Regulation L for banks 
concerning the role of statutory auditors in the process of supervision over banks and credit 
& savings unions (SKOKs) after Regulation L was amended in December 2018. 

 
 

7.4. Miscellaneous  
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As part of its authority, the Supervisory Board considered reports from the Supervision 
Officer concerning the operation of the Bank's system for the supervision of custody 
business compliance.  Furthermore, in the reporting period, the Supervisory Board handled 
issues concerning the acquisition of the right to Deferred Variable Remuneration by 
members of the Bank's Management Board. The Supervisory Board analyzed cyclical 
reports from the Bank's Management Board on the implementation of the bancassurance 
policy.  
 
By resolution No. 1/I/O/2019 of 29 July 2019, the Supervisory Board approved the "Recovery 
Plan for Bank Handlowy w Warszawie S.A. Group".  
 
On 26 August 2019, the Supervisory Board adopted Resolution No. 1/II/O/2019 on calling an 
Extraordinary General Meeting of Shareholders of Bank Handlowy w Warszawie S.A. to be 
held on 24 September 2019. 

 
At its meeting on 25 September 2019, the Supervisory Board approved the “Internal Audit 
Report for the period between 1 April 2019 and 30 June 2019,” the “Rules of Control of the 
Internal Audit Department” and amendments to the “Internal Control Rules”. Furthermore, 
the Supervisory Board was presented a report on the progress of implementation of the 
“Risk management policy for (unsecured and mortgage secured) retail credit exposures.” 
After that, the Supervisory Board approved a report on the “Condensed consolidated interim 
financial statements of Bank Handlowy w Warszawie S.A. Group for the period of 6 month 
ended 30 June 2019,” the “Condensed stand-alone interim financial statements of Bank 
Handlowy w Warszawie S.A. for the period of 6 months ended 30 June 2019,” the “Report on 
activities of Bank Handlowy w Warszawie S.A. Group in the first half of 2019,” and the 
“Information on the capital adequacy of Bank Handlowy w Warszawie S.A. Group as at 30 
June 2019.”  
 
On 9 October 2019, the Supervisory Board acknowledged the information that no material 
notifications of breaches regarding ethical standards had been made between January and 
June 2019.  

 
At the meeting held on 04 December 2019, the Supervisory Board approved a package of 
amendments to the "Policy of remuneration of employees of Bank Handlowy w Warszawie 
S.A.” and related regulations. In addition, the Supervisory Board approved the “Internal Audit 
Report for the period between 1 July 2019 and 30 September 2019” and the “Plan of audits 
at Bank Handlowy w Warszawie S.A. for 2020”. After that, the Supervisory Board accepted 
changes in the “Internal Control Rules” and acknowledged the information on the quarterly 
report on the level of risk incurred by the Bank in connection with (unsecured and mortgage 
backed) retail credit exposures.  
 
 
By Resolution No. 2/V/O/2020 of 27 February 2020, the Supervisory Board approved the 
annual "Report on performance of compliance activities and on management of non-
compliance risk at Bank Handlowy w Warszawie S.A. in 2019." 
 
By resolution No. 3/V/O/2020 of 26 February 2020, the Supervisory Board approved the 
"Annual Plan of the Bank’s Operations Compliance in 2020".  

 
On 26 February 2020, the Supervisory Board acknowledged a report on the process of sales 
of OTC derivative instruments by the Financial Markets and Corporate Banking Sector and 
the issuance and distribution of financial instruments and forward transactions treated as a 
payment method.  
 
At the meeting held on 25 March 2020, the Supervisory Board acknowledged the information 
concerning assessment of effectiveness and adequacy of the risk management system, 
taking into account the implementation of selected risk management policies. After that, the 
Supervisory Board accepted the overall acceptable risk level (overall risk appetite) for 2020 
and changes in the document “Rules of prudent and stable management of risk at Bank 
Handlowy w Warszawie S.A. Group”. In addition, the Supervisory Board accepted the 
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“Internal Audit Report for 2019” and the report on the implementation of the “Internal Audit 
Strategy in 2019”. The Supervisory Board also adopted a resolution concerning the 
assessment of application by the Bank of the rules set out in the document “Principles of 
Corporate Governance for Supervised Institutions” issued by the Polish Financial 
Supervision Authority and was presented information on the final Financial Plan for the 
Bank’s Group on a consolidated basis for 2020.  

 
 

8. ASSESSMENT OF THE FINANCIAL STATEMENTS OF THE BANK  
 
At the meeting held on 25 March 2020, the Bank’s Supervisory Board, acting in accordance with 
the provisions of Article 382.3 of the Code of Commercial Companies and in accordance with the 
provisions of Article 70.1(14) and Article 71.1(12) of the Regulation of the Finance Minister of 29 
March 2018 regarding current and periodic information provided by issuers of securities and the 
conditions for recognizing the information required by legal regulations of a non-member state as 
equivalent, assessed positively: 

1) annual consolidated financial statements of the Capital Group of Bank Handlowy w Warszawie 
S.A. for the financial year ending 31 December 2019, 

2) annual stand-alone financial statements of Bank Handlowy w Warszawie S.A. for the financial 
year ending 31 December 2019, 

3) report of the Management Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A. on the activity of the 
Capital Group of Bank Handlowy w Warszawie S.A. in 2019 prepared together with the report 
of the Management Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A. on the activity of Bank 
Handlowy w Warszawie S.A. together with the Non-Financial Report of Bank Handlowy w 
Warszawie S.A. and the Capital Group of Bank Handlowy w Warszawie S.A. for the financial 
year ending 31 December 2019 

 
with respect to their compliance with accounting records, documents and the actual status. 
 
The assessment of the Supervisory Board was made on the basis of contents of financial 
accounts presented by the Management Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A., statutory 
auditor's reports from the audit of stand-alone financial statements and consolidated financial 
statements, and recommendations of the Audit Committee of the Supervisory Board. 
 
The financial statements were audited by an audit firm KPMG Audyt Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością spółka komandytowa with its registered office in Warsaw. In the statutory 
auditor's opinion, both stand-alone financial statements and consolidated financial statements of 
Bank Handlowy w Warszawie S.A. and of Bank Handlowy w Warszawie S.A. Capital Group, 
present a fair and clear view of the economic and financial situation as of 31 December 2019, 
financial performance, and cash flows for the financial year ended that day and they were 
prepared in accordance with International Financial Reporting Standards adopted by the 
European Union and in accordance with the adopted accounting principles (policy). In addition, 
stand-alone financial statements and consolidated financial statements comply, in all material 
aspects, as to their form and content, with applicable legal provisions and with the Articles of 
Association of Bank Handlowy w Warszawie S.A. 
 
In the statutory auditor's opinion, also the Report of the Management Board of Bank Handlowy w 
Warszawie S.A. on the Activity of Bank Handlowy w Warszawie S.A. Capital Group in 2019 
prepared together with the Report of the Management Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A. 
on the Activity of Bank Handlowy w Warszawie S.A., was prepared in all material aspects in 
accordance with legal provisions and it complies with the information contained in the consolidated 
financial statements. 
 
The Supervisory Board positively assessed the recommendation concerning the distribution of 
profits for the financial year 2019, submitted by the Management Board. 

 
Taking the above into consideration, the Supervisory Board finds that in the reporting period it 
accomplished its goals, assigned to it under applicable laws and regulations.  
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This report was examined and accepted by way of resolution on 30 April 2020 in order to submit it to 
the Annual General Meeting of Shareholders of the Bank. 
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