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1.1. Stosowanie zasad ładu korporacyjnego  

Ogólne zasady ładu korporacyjnego w mBanku, czyli regulacje i procedury określające wytyczne w zakresie 

działania organów banku, w tym wobec interesariuszy, wynikają z regulacji ustawowych, w szczególności 

Kodeksu spółek handlowych i ustawy Prawo bankowe, przepisów regulujących funkcjonowanie rynku 

kapitałowego oraz zasad ujętych w dokumentach: „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, 

„Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego 

22 lipca 2014 roku oraz Kodeks Etyki Bankowej Związku Banków Polskich. 

W 2017 roku bank stosował zasady ładu korporacyjnego zawarte w „Dobrych Praktykach Spółek 

Notowanych na GPW 2016”, wydanych przez Giełdę Papierów Wartościowych Uchwałą Nr 26/1413/2015 

Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 roku. 

Zasady te obowiązują od 1 stycznia 2016 roku.  

Tekst „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” jest dostępny na stronie internetowej Giełdy 

Papierów Wartościowych w Warszawie w sekcji poświęconej zagadnieniom ładu korporacyjnego spółek 

notowanych. (www.gpw.pl/dobre-praktyki).  

Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych dostępne są na stronie Komisji Nadzoru 

Finansowego (https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/regulacje_i_praktyka/zasady_ladu_korporacyjnego). 

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 

Spośród zasad szczegółowych „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” mBank nie stosuje 

jedynie zasady oznaczonej numerem VI.Z.2. o treści „Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu 

i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy 

przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami 

spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata”. Warunki przyznania zmiennych 

składników wynagrodzeń w mBanku są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 

marca 2017 roku w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki 

wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach (Dz.U.2017.637) 

oraz Wytycznymi EBA (European Banking Authority) dotyczącymi prawidłowej polityki wynagrodzeń 

EBA/GL/2015/22 z 27.06.2016 roku, których przepisy nie przewidują przesłanki wskazanej w pkt VI.Z.2 

jako warunku przyznania premii. 

W 2017 roku bank zaczął spełniać zasadę oznaczoną numerem II.Z.8. o treści „Przewodniczący komitetu 

audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.” w związku ze zmianami, jakie nastąpiły 

w Komisji ds. Audytu po wyborze nowej Rady Nadzorczej przez XXX Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

mBanku S.A. w dniu 30 marca 2017 roku. Wcześniej bank nie spełniał powyższej zasady, gdyż komisji ds. 

Audytu przewodniczył Członek Rady Nadzorczej powiązany z dominującym akcjonariuszem mBanku. 

Ponadto, spośród wszystkich rekomendacji wyszczególnionych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych 

na GPW 2016”, bank nie stosuje poniższych rekomendacji: 

 p. 2 i p.3 rekomendacji IV.R.2 odnoszących się do przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Punkt 2 dotyczy zapewnienia dwustronnej 

komunikacji w czasie rzeczywistym podczas obrad walnego zgromadzenia, w ramach której 

akcjonariusze mogą wypowiadać się, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego 

zgromadzenia, a punkt 3 dotyczy wykonywania, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku 

walnego zgromadzenia.  

mBank od wielu lat organizuje transmisję Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, lecz nie 

umożliwia dwustronnej komunikacji „online”, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się 

w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad. Statut Banku 

i Stały Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości aktywnego uczestniczenia 

w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Ponadto w ocenie 

Zarządu banku, organizacja walnych zgromadzeń przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej niesie za sobą dodatkowe zagrożenia natury prawnej i organizacyjno-technicznej. mBank 

posiada stabilny akcjonariat większościowy, a znaczna część akcjonariatu mniejszościowego jest 

reprezentowana na każdym Walnym Zgromadzeniu, pomimo braku możliwości udziału w Walnym 

Zgromadzeniu przy pomocy środków komunikacji elektronicznej. 

http://www.gpw.pl/dobre-praktyki
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/regulacje_i_praktyka/zasady_ladu_korporacyjnego
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 rekomendacji VI.R.3. dotyczącej komitetu do spraw wynagrodzeń. Z rekomendacji tej wynika m.in. 

wymóg by przynajmniej większość członków komitetu była niezależna. W mBanku w skład Komisji ds. 

Wynagrodzeń działających w ramach Rady Nadzorczej wchodzi czterech członków, w tym jeden członek 

niezależny. Trzej członkowie nie spełniają kryterium niezależności.  

Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych 

Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych obejmują kwestie dotyczące relacji 

z udziałowcami, klientami, zagadnienia dotyczące struktury organizacyjnej, zapewnienia efektywnego 

i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej oraz kwestie związane z ryzykiem wynikającym z prowadzonej 

działalności.  

mBank przyjął do stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych z wyłączeniem 

zasad wskazanych w § 8 ust. 4 oraz § 16 ust. 1. 

Zasada § 8 ust. 4 w brzmieniu: „Instytucja nadzorowana, gdy jest to uzasadnione liczbą udziałowców, 

powinna dążyć do ułatwiania udziału wszystkim udziałowcom w zgromadzeniu organu stanowiącego 

instytucji nadzorowanej, między innymi poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego 

udziału w posiedzeniach organu stanowiącego” jest podobna do rekomendacji IV.R.2 zawartej w „Dobrych 

Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016". Uwzględniając, iż znaczna część akcjonariuszy mBanku jest 

reprezentowana na Walnych Zgromadzeniach oraz dążąc do ograniczenia ryzyka związanego 

z elektronicznym aktywnym udziałem w Walnych Zgromadzeniach, mBank uznał za uzasadnione 

odstąpienie od stosowania zasady opisanej w § 8 ust. 4. 

mBank odstąpił także od stosowania zasady wskazanej w § 16 ust. 1 w brzmieniu: „Właściwym jest, aby 

posiedzenia organu zarządzającego odbywały się w języku polskim. W razie konieczności należy zapewnić 

niezbędną pomoc tłumacza”.  

Odstępstwo w tym przypadku wynika z faktu, iż wszyscy członkowie Zarządu mBanku posługują się biegle 

językiem angielskim. Porozumiewanie się bez udziału tłumacza jest efektywniejsze, gdyż pozwala na 

prowadzenie dyskusji i dokonywanie ustaleń bez udziału osób trzecich (tłumaczy). W pewnych 

okolicznościach udział tłumaczy może przyczyniać się do utrudnienia lub wydłużenia dyskusji na 

posiedzeniach Zarządu ze względu na skomplikowaną materię rozpatrywanych zagadnień oraz 

specjalistyczne słownictwo. Ponadto, ze względu na rozpatrywanie na posiedzeniach Zarządu informacji 

stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa, istotne jest ograniczenie do niezbędnego minimum udziału 

w posiedzeniach osób spoza Zarządu. Jednocześnie, większość członków Zarządu mBanku posługuje się 

językiem polskim, co zapewnia możliwość reprezentowania banku w sytuacjach, gdy pożądane jest 

uczestnictwo Członków Zarządu i posługiwanie się językiem polskim bez pośrednictwa tłumacza. Również 

protokoły z posiedzeń oraz uchwały Zarządu mBanku są przygotowywane w dwóch wersjach językowych, 

czyli zapewniona jest zgodność z postanowieniem § 16 ust. 2 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji 

Nadzorowanych. 

Stanowisko akcjonariuszy w kwestii Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych zostało 

przedstawione w uchwale nr 31 XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2015 

roku.  

W powyższej uchwale akcjonariusze zobowiązali się do: 

 współdziałania w realizacji statutowych celów mBanku, zapewniając bezpieczeństwo działania oraz 

kierując się interesem mBanku; 

 nienaruszania kompetencji pozostałych organów statutowych mBanku; 

 niezwłocznego rozwiązywania wszelkich ewentualnych konfliktów między akcjonariuszami, aby nie 

dochodziło do naruszenia interesu mBanku oraz jego klientów; 

 niepodejmowania decyzji prowadzących do przeniesienia aktywów z mBanku do innych podmiotów, 

a także do nabycia lub zbycia albo zawierania transakcji powodujących rozporządzenie przez mBank 

jego majątkiem na warunkach innych niż rynkowe, czy też narażenia bezpieczeństwa lub interesu 

mBanku; nadanie określonemu akcjonariuszowi bądź akcjonariuszom osobistych uprawnień będzie 

uzasadnione realizacją istotnych celów mBanku, a także nie będzie prowadzić do utrudnienia 
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prawidłowego funkcjonowania organów banku lub dyskryminacji pozostałych akcjonariuszy oraz będzie 

odzwierciedlone w Statucie mBanku; 

 dokapitalizowania banku lub udzielenia mu wsparcia finansowego w zakresie swoich możliwości oraz 

uprawnień, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, przy czym przed takim ewentualnym 

dokapitalizowaniem lub udzieleniem wsparcia finansowego zostanie przeprowadzona analiza 

całokształtu przyczyn, które spowodowały taką konieczność; akcjonariusze rozważą możliwość 

zapewnienia wsparcia z punktu widzenia ich sytuacji finansowej, przepisów prawa oraz regulacji 

nadzorczych obowiązujących akcjonariuszy będących podmiotami regulowanymi, oraz mając na 

uwadze najlepszy interes mBanku i jego klientów;  

 uzależnienia decyzji w sprawie wypłaty dywidendy od potrzeby utrzymania odpowiednego poziomu 

kapitałów własnych oraz realizacji strategicznych celów mBanku, a także uwzględniania rekomendacji 

i indywidualnych zaleceń wydanych przez organy nadzoru.  

 wypełniania zaleceń KNF w zakresie wyboru członków Rady Nadzorczej. 

Kodeks Etyki Bankowej 

Niezależnie od zasad ładu korporacyjnego, mBank od wielu lat stosuje dobre praktyki branżowe bankowego 

środowiska zawodowego, opracowane przez Związek Banków Polskich (ZBP). Obecnie obowiązuje Kodeks 

Etyki Bankowej, przyjęty na XXV Walnym Zgromadzeniu Związku Banków Polskich w dniu 18 kwietnia 2013 

roku. Stanowi on zbiór zasad postępowania, które odnoszą się do banków, osób w nich zatrudnionych oraz 

osób, za których pośrednictwem banki wykonują czynności bankowe. Kodeks Etyki Bankowej składa się 

z dwóch części: Kodeksu Dobrych Praktyk Bankowych oraz Kodeksu Etyki Pracownika. Kodeks Etyki 

Bankowej dostępny jest na stronie internetowej Związku Banków Polskich: (http://zbp.pl/dla-

bankow/zespoly-rady-i-komitety/dzialania-w-obszarze-legislacyjno-prawnym/komisja-etyki-bankowej). 

Model wartości i zachowań pracowników mBanku oraz Zasady postępowania w stosunku do 

partnerów biznesowych  

Pracownicy banku stosują „Zasady postępowania” („Code of Conduct”), określające standardy między 

pracownikami banku i partnerami biznesowymi banku, co ma budować fundamenty wzajemnego zaufania. 

Wytyczne dotyczące działania obejmują m.in. kierowanie się wartościami mBanku, tworzenie 

zrównoważonej kultury organizacji, odpowiedzialność korporacyjną, prowadzenie odpowiedzialnej polityki 

kredytowej, traktowanie relacji z klientami w sposób odpowiedzialny, uczciwość w relacjach biznesowych, 

stosowanie wyznaczonych standardów w relacjach z klientami i w relacjach wewnętrznych, unikanie 

konfliktu interesów, odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościach i upraszczanie komunikacji. 

Warto również nadmienić, że mBank zdefiniował najbardziej istotne zachowania z perspektywy organizacji, 

które ułatwiają osiąganie indywidualnych i zespołowych rezultatów oraz pomagają w budowaniu satysfakcji 

klienta. Obowiązujący w banku model wartości i zachowań wyznaczający standard pracy mBanku jest 

oparty o następujące organizacyjne wartości: „myślenie klientem”, „patrzenie w przyszłość”, 

„upraszczanie”, „zaangażowanie” i „profesjonalizm”.  

Polityka informacyjna 

mBank prowadzi przejrzystą, otwartą i rzetelną politykę informacyjną, która w opinii banku buduje 

wzajemne zaufanie i lojalność inwestorów. Realizując politykę informacyjną mBank stosuje wymogi 

wynikające z przepisów dotyczących poufności i bezpieczeństwa informacji, które musi spełniać jako spółka 

publiczna oraz instytucja nadzorowana.  

Do głównych środków wykorzystywanych w polityce informacyjnej w zakresie relacji inwestorskich banku 

należą:  

 raporty bieżące i okresowe; 

 spotkania, telekonferencje i wideokonferencje przedstawicieli Zarządu i Departamentu Analiz i Relacji 

Inwestorskich z inwestorami i analitykami w kraju, jak i za granicą; 

 kwartalne prezentacje wyników finansowych dla inwestorów i analityków bezpośrednio oraz poprzez 

interaktywne webcasty i telekonferencje; 

 bieżący kontakt telefoniczny i mailowy z analitykami i inwestorami, w tym w każdym miesiącu wysyłka 

Newslettera i w razie potrzeb innych materiałów informacyjnych;  

http://zbp.pl/dla-bankow/zespoly-rady-i-komitety/dzialania-w-obszarze-legislacyjno-prawnym/komisja-etyki-bankowej
http://zbp.pl/dla-bankow/zespoly-rady-i-komitety/dzialania-w-obszarze-legislacyjno-prawnym/komisja-etyki-bankowej
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 udział przedstawicieli bbanku w krajowych i zagranicznych konferencjach inwestorskich oraz road-

shows w wybranych krajach europejskich i w Stanach Zjednoczonych Ameryki; 

 strona internetowa spółki z rozbudowaną sekcją relacji inwestorskich, w której udostępnione są 

informacje dotyczące m.in. akcjonariatu mBanku, składu Zarządu i Rady Nadzorczej, Walnych 

Zgromadzeń (w tym zapis przebiegu Walnych Zgromadzeń w formie wideo), ratingów i Programu Emisji 

Euroobligacji, notowań akcji mBanku na GPW, rekomendacji analityków, konsensusu prognozowanych 

wyników Grupy mBanku i ceny docelowej akcji. Na stronie internetowej mBanku znajdują się raporty 

roczne, okresowe i bieżące oraz prezentacje, w tym prezentacje z wynikami Grupy dla analityków 

i inwestorów giełdowych oraz prezentacje dla inwestorów w papiery dłużne banku, wersja online raportu 

rocznego, umożliwiająca interaktywny dostęp do audytowanych danych finansowych, kalendarz 

inwestora, Analyzer mBanku pozwalający na dokonywanie analiz danych finansowych i biznesowych 

Grupy mBanku w różnych wymiarach oraz Kalendarz Inwestora. W sekcji poświęconej zagadnieniom 

ładu korporacyjnego i dobrych praktyk zamieszczone są m.in. Statut mBanku i regulaminy organów 

banku, oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego i inne wymagane dokumenty. 

Informacje zwrotne od inwestorów dają podstawę do wyciągania wniosków dotyczących przyszłych działań 

w obszarze relacji inwestorskich, w tym co do zakresu materiałów informacyjnych. mBank dokłada 

wszelkich starań, aby każda zainteresowana grupa w zakresie udzielania informacji była traktowana 

z jednakową troską i uwagą. bank traktuje równo wszystkie grupy giełdowych interesariuszy i w swoich 

działaniach kieruje się tym, by inwestorzy indywidualni mieli zapewniony szybki dostęp takich istotnych 

informacji o spółce, jakie mają inwestorzy instytucjonalni. Warto nadmienić, że w 2017 roku mBank 

w ramach działań na rzecz inwestorów indywidualnych, uczestniczył w konferencji WallStreet w Karpaczu 

– największym spotkaniu inwestorów indywidualnych w Polsce. 

Otwarta komunikacja z akcjonariuszami w trakcie Walnych Zgromadzeń przejawia się m.in. 

w następujących aspektach:  

 udzielaniu akcjonariuszom odpowiedzi i wyjaśnień przez członków organów banku; 

 transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w intrenecie; 

 umożliwieniu udziału przedstawicieli mediów w obradach Walnego Zgromadzenia. 

1.2. System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w procesie sporządzania 

sprawozdań finansowych mBanku 

W mBanku działa system kontroli wewnętrznej, który wspomaga zarządzanie Bankiem poprzez 

przyczynianie się do zapewnienia skuteczności i efektywności działania Banku, wiarygodności 

sprawozdawczości finansowej, przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku oraz zgodności 

działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi. 

System kontroli wewnętrznej obejmuje: 

 funkcję kontroli mającą za zadanie zapewnienie przestrzegania mechanizmów kontrolnych dotyczących 

w szczególności zarządzania ryzykiem w Banku, która obejmuje stanowiska, grupy ludzi lub jednostki 

organizacyjne odpowiedzialne za realizację zadań przypisanych tej funkcji. Funkcja jest realizowana 

w sposób systematyczny przez pracowników wszystkich szczebli organizacyjnych w ramach: 

 monitorowania stałego, polegającego na badaniu wybranych operacji lub czynności 

wykonywanych w Banku przed oraz w toku oraz  

 weryfikacji okresowej – polegającej na badaniu wybranych operacji lub czynności już 

wykonanych, w celu sprawdzenia adekwatności i efektywności monitorowania stałego; 

 komórkę do spraw zgodności mającą za zadanie identyfikację, ocenę, kontrolę i monitorowanie ryzyka 

braku zgodności działalności Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi, standardami 

rynkowymi oraz przedstawianie raportów w tym zakresie. Zadania komórki do spraw zgodności 

realizowane są przez Departament Compliance; 

 niezależną komórkę audytu wewnętrznego mającą za zadanie badanie i ocenę, w sposób niezależny 

i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli 

wewnętrznej. Zadania niezależnej komórki audytu wewnętrznego realizowane są przez Departament 

Audytu Wewnętrznego. 
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Na podstawie dokonywanych przeglądów i ocen efektywności mechanizmów kontrolnych Zarząd Banku, 

Komisja ds. Audytu oraz Rada Nadzorcza Banku otrzymują: 

 informację dotyczącą stwierdzonych istotnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu mechanizmów 

kontrolnych, niezwłocznie po ich ujawnieniu oraz informację dotyczącą efektów działań podjętych 

w celu usunięcia tych nieprawidłowości, oraz 

 okresową informację dotyczącą obszarów kontroli wewnętrznej. 

Na podstawie czynności kontroli wewnętrznej Zarząd Banku, Komisja ds. Audytu oraz Rada Nadzorcza 

Banku otrzymują informacje dotyczące istotnych obszarów funkcjonowania Banku z zachowaniem 

wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 

Proces przygotowywania danych finansowych na potrzeby sprawozdawczości jest zautomatyzowany 

i oparty na danych księgowych Banku. Przygotowanie danych w systemach źródłowych podlega 

sformalizowanym procedurom operacyjnym i akceptacyjnym. Tworzenie zbioru sald księgowych w oparciu 

o system ksiąg głównych Banku odbywa się w ramach procesu, który obejmuje odpowiednie kontrole 

wewnętrzne. Specjalnej kontroli podlegają korekty manualne. 

Bank w sposób ciągły monitoruje zmiany w przepisach i regulacjach zewnętrznych związanych ze 

sporządzaniem sprawozdań oraz na bieżąco aktualizuje wewnętrzne regulacje i w razie potrzeby 

dostosowuje systemy informatyczne. 

W procesie monitorowania ryzyka operacyjnego, występującego przy sporządzaniu sprawozdań 

finansowych w Banku, wdrożono mechanizmy, które w skuteczny sposób zapewniają bezpieczeństwo 

systemów informatycznych. mBank posiada awaryjny plan ciągłości działania, który obejmuje również 

systemy informatyczne wykorzystywane w procesie sporządzania sprawozdań finansowych.  

Przygotowaniem sprawozdań finansowych mBanku i Grupy zajmuje się Departament Sprawozdawczości 

Finansowej. Sprawozdania skonsolidowane sporządzane są w oparciu o dane przesyłane przez spółki Grupy. 

Departament Sprawozdawczości Finansowej monitoruje pakiety sprawozdawczości sporządzane w spółkach 

zależnych pod względem prawidłowości, kompletności i spójności danych.  

Kontrola spójności i kompletności ksiąg Banku oraz administrowanie wzorcowym planem kont leży 

w kompetencji Departamentu Rachunkowości. Oba departamenty podlegają Wiceprezesowi Zarządu Banku 

ds. Finansów. 

Sprawozdanie finansowe jest przekazywane Zarządowi Banku w celu weryfikacji. Komisja ds. Audytu Rady 

Nadzorczej otrzymuje kwartalne raporty finansowe przed ich publikacją. Komisja, po konsultacjach 

z audytorem zewnętrznym i członkami Zarządu, rekomenduje Radzie Nadzorczej przyjęcie lub odrzucenie 

rocznego sprawozdania finansowego. 

Roczne i półroczne sprawozdania finansowe mBanku podlegają odpowiednio niezależnemu badaniu 

i przeglądowi przez biegłego rewidenta. Wybór biegłego rewidenta Banku wymaga uchwały Walnego 

Zgromadzenia. Opinię odnośnie wyboru biegłego rewidenta wydaje Komisja ds. Audytu Rady Nadzorczej. 

W spółkach zależnych, decyzje o wyborze biegłego rewidenta podejmują rady nadzorcze. 

mBank przestrzega zasady rotacji biegłego rewidenta. Maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń 

badania ustawowego, przeprowadzonych przez tę samą firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną 

z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której 

należą te firmy audytorskie, nie może przekraczać 5 lat. Kluczowy biegły rewident może ponownie 

przeprowadzać badanie ustawowe w banku po upływie co najmniej 3 lat od zakończenia ostatniego badania 

ustawowego. 

W dniu 30 marca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku dokonało wyboru firmy 

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. jako audytora do badania sprawozdań finansowych Banku oraz 

skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy mBanku S.A. za rok 2017. Spółka 

PricewaterhouseCoopers była również audytorem do badania sprawozdań finansowych Banku oraz 

skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy mBanku za rok 2016 oraz za rok 2012 i za lata 

wcześniejsze. Natomiast w latach 2013-2015 podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań 

finansowych Banku oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej była firma Ernst & 

Young Audit Sp. z o.o. sp. k. 
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O kwocie wynagrodzenia wypłaconej spółce PricewaterhouseCoopers informuje nota objaśniająca nr 47 do 

Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.  

Procedury współpracy mBanku z audytorem zewnętrznym zapewniają konsultowanie na bieżąco istotnych 

kwestii związanych z ujmowaniem zdarzeń ekonomicznych w księgach i sprawozdaniach finansowych.  

Dążenie do zapewnienia najwyższych standardów sprawozdań finansowych znajduje odzwierciedlenie 

w wysokiej jakości sprawozdawczości. W konkursie „The Best Annual Report 2016", organizowanym przez 

Instytut Rachunkowości i Podatków (IRiP) i rozstrzygniętym w październiku 2017 roku, mBank po raz piąty 

z rzędu otrzymał prestiżowe wyróżnienie „The Best of the Best” za najlepszy raport roczny w kategorii 

instytucji finansowych.  

Znaczne pakiety akcji 

Kapitał zakładowy mBanku wynosi 169 248 488 złotych i dzieli się na 42 312 122 akcji imiennych i na 

okaziciela o wartości nominalnej 4 złote każda. 

Dominującym akcjonariuszem mBanku jest Commerzbank AG.  

Według stanu na 31 grudnia 2017 roku, Commerzbank posiadał bezpośrednio 29 352 897 akcji mBanku, 

co stanowiło 69,4% wartości kapitału zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu.  

W wolnym obrocie (free float) znajdowało się 30,63% akcji mBanku. Posiadają je inwestorzy 

instytucjonalni, w szczególności polskie fundusze emerytalne oraz krajowe i zagraniczne fundusze 

inwestycyjne, a także inwestorzy indywidualni. 5-procentowy próg akcji i głosów na walnym zgromadzeniu 

przekraczał Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny. Według opublikowanych przez otwarte 

fundusze emerytalne zestawień akcji spółek notowanych na GPW w portfelach funduszy na koniec 2017 

roku, Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 5,03% akcji mBanku. Trzecim co do 

wielkości akcjonariuszem mBanku był AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK, który posiadał 

4,53% akcji mBanku.  

Zgodnie ze Statutem mBanku każda akcja Banku daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. 

Żadne akcje nie są uprzywilejowane. Uprawnienia kontrolne Commerzbanku AG jako podmiotu 

dominującego wobec mBanku wynikają z liczby posiadanych akcji i ich procentowego udziału w kapitale 

zakładowym oraz liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu mBanku. 

Statut mBanku nie wprowadza jakichkolwiek ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu. Nie występują 

również żadne postanowienia, które oddzielają prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi od 

posiadania papierów wartościowych, ani też ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności 

papierów wartościowych wyemitowanych przez Bank. 

  Akcjonariusz 
% udział w liczbie akcji i ogólnej  
liczbie głosów na koniec 2017 r. 

1. Commerzbank AG 69,37% 

2. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny* 5,03% 

3. AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK* 4,53% 

*Dane na podstawie Zestawienia akcji spółek notowanych na GPW w portfelu NN OFE i OFE AVIVA BZ WBK na 31.12.2017 r. 

Informacja o akcjonariuszu dominującym 

Strategiczny akcjonariusz mBanku, Commerzbank AG, założony w 1870 roku, jest wiodącym bankiem 

niemieckim, świadczącym usługi dla klientów indywidualnych i korporacyjnych.  

Commerzbank posiada swoje oddziały i biura w niemal 50 krajach. Podstawowe rynki dla Commerzbanku 

to Niemcy i Polska. Sieć placówek Commerzbanku w Niemczech liczy około 1 000 oddziałów. Bank obsługuje 

ponad 18 mln klientów prywatnych oraz ponad 60 tys. przedsiębiorstw, korporacji międzynarodowych, firm 

usługowych i klientów instytucjonalnych. Finansuje około 30% niemieckiego handlu zagranicznego i jest 

liderem w finansowaniu klientów korporacyjnych w Niemczech, jak również w dostarczaniu produktów 

rynków finansowych. W strukturze Grupy Commerzbanku wyodrębnione są dwa segmenty biznesowe: 

Segment Klientów Indywidualnych i Małych Przedsiębiorstw oraz Segment Klientów Korporacyjnych. 

Comdirect należący do Commerzbanku, jest liderem na rynku niemieckim w zakresie „direct banking” 
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i usługach maklerskich online. W 2017 roku Commerzbank wypracował dochody na poziomie 9,2 mld EUR 

przy zatrudnieniu wynoszącym ok. 49 300 pracowników.   

Największym akcjonariuszem Commerzbanku jest państwo niemieckie, które poprzez Fundusz Stabilizacji 

Rynków Finansowych (SoFFin) ma ponad 15-procentowy udział w kapitale Commerzbanku. Najwięksi 

inwestorzy instytucjonalni to BlackRock i Cerberus. Każdy z nich ma powyżej 5% akcji Commerzbanku. 

W posiadaniu pozostałych inwestorów instytucjonalnych znajduje się około 50% akcji przy rozproszonej 

strukturze akcjonariatu.  

1.3. Zasady powoływania i odwoływania członków Zarządu 

Według Statutu mBanku, Zarząd składa się z co najmniej 3 członków powoływanych na wspólną kadencję 

5 lat. Co najmniej połowa członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu, musi posiadać obywatelstwo polskie 

stale zamieszkiwać w Polsce, posługiwać się językiem polskim oraz posiadać doświadczenie na rynku 

polskim, które można wykorzystać przy zarządzaniu bankiem. 

Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu, wiceprezesów oraz pozostałych członków Zarządu 

działając zgodnie z przepisami Prawa bankowego i biorąc pod uwagę odpowiednie kwalifikacje do 

sprawowania przydzielonych im funkcji. Komisja Nadzoru Finansowego akceptuje dwóch członków Zarządu 

banku: Prezesa Zarządu i Członka Zarządu odpowiedzialnego za kształtowanie i realizację polityki 

kredytowej banku oraz zarządzanie ryzykiem.  

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, prawo odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu 

przysługuje również Walnemu Zgromadzeniu.  

Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 

sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Wygaśnięcie 

mandatu członka Zarządu następuje również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu. 

W przypadku członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji jego mandat wygasa 

równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. 

1.4. Zasady zmian statutu Spółki 

Dla zmiany Statutu mBanku niezbędne jest podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie mBanku oraz 

zarejestrowanie uchwalonej zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przed przedstawieniem Walnemu 

Zgromadzeniu mBanku projektu uchwały dotyczącej zmiany Statutu, Zarząd mBanku podejmuje uchwałę 

odnośnie proponowanych zmian, przyjmując projekt uchwały Walnego Zgromadzenia. Następnie projekt 

ten jest przedstawiany do akceptacji Radzie Nadzorczej. 

Stosownie do art. 34 ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, zmiana statutu banku 

wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, jeżeli dotyczy: 

 Firmy; 

 siedziby, przedmiotu działania i zakresu działalności banku; 

 organów i ich kompetencji, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji członków Zarządu powołanych 

za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego oraz zasad podejmowania decyzji, podstawowej struktury 

organizacyjnej banku, zasad składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, trybu 

wydawania regulacji wewnętrznych oraz trybu podejmowania decyzji o zaciągnięciu zobowiązań lub 

rozporządzeniu aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% 

funduszy własnych; 

 zasad funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej; 

 funduszy własnych oraz zasad gospodarki finansowej; 

 uprzywilejowania lub ograniczenia akcji co do prawa głosu. 

 

1.5. Walne Zgromadzenie i prawa akcjonariuszy  

Sposób działania i uprawnienia Walnego Zgromadzenia 

Zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia określają przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statut Banku 

oraz Stały Regulamin Walnego Zgromadzenia. Zarówno Statut, jak i Stały Regulamin Walnego 
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Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej mBanku (https://www.mbank.pl/o-nas/lad-

korporacyjny/). 

Walne Zgromadzenie, zwoływane przez Zarząd w trybie zwyczajnym, odbywa się raz w roku, najpóźniej 

w czerwcu. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go 

w terminie określonym w Statucie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za stosowne. 

Ponadto w określonych przypadkach prawo zwołania Walnego Zgromadzenia lub żądanie zwołania Walnego 

Zgromadzenia przysługuje akcjonariuszom.  

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub 

przez pełnomocników. Jeden pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza.  

Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych, Walne Zgromadzenie jest ważne 

bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.  

Wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie są uprzednio przedstawiane Radzie Nadzorczej do 

rozpatrzenia.  

Uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem określonych przypadków, podejmowane są w głosowaniu 

jawnym i zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub 

postanowienia Statutu wymagają surowszych warunków do podjęcia uchwał w szczególnych sprawach. 

Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołaniu członków organów banku 

lub likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, a także w sprawach osobowych. Poza tym, należy 

zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na 

Walnym Zgromadzeniu. 

Głosowanie odbywa się przy użyciu komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów. W Statucie 

i w Stałym Regulaminie Walnego Zgromadzenia nie przewiduje się możliwości wykonywania prawa głosu 

drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

Następujące sprawy (poza innymi przypadkami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych) wymagają 

powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie:  

 rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności banku oraz sprawozdania 

finansowego za ubiegły rok obrotowy; 

 podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat; 

 udzielanie absolutorium członkom organów banku z wykonania przez nich obowiązków;  

 wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej; 

 zmiana Statutu; 

 podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego banku; 

 podejmowanie uchwał w sprawie umarzania akcji które określają zasady nabycia akcji przez bank, 

a w szczególności kwoty przeznaczone na nabycie akcji w celu umorzenia i źródła finansowania oraz 

uchwał o umorzeniu akcji, a w szczególności określenia zasad umarzania akcji nieuregulowanych 

w Statucie; 

 tworzenie i znoszenie funduszy celowych; 

 emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa; 

 ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej; 

 likwidacja banku lub fuzja z innym bankiem. 

 wybór likwidatorów; 

 sprawy wniesione przez Radę Nadzorczą; 

 sprawy wniesione przez akcjonariuszy w trybie przewidzianym w Statucie; 

 wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych jako biegły rewident banku. 

Walne Zgromadzenia mBanku odbywają się w siedzibie Centrali banku w Warszawie i są transmitowane 

drogą internetową. Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na Walnych Zgromadzeniach. 



   

 

10 

 

 

Prawa akcjonariuszy  

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez 

biegłego rewidenta i przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.  

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu 

głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, wyznaczając wówczas 

przewodniczącego tego zgromadzenia. Natomiast akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co 

najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą zwrócić się do Zarządu z żądaniem zwołania 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w jego porządku.  

W Walnym Zgromadzeniu Banku mają prawo uczestniczyć tylko osoby będące akcjonariuszami banku na 

szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze banku, reprezentujący 

co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia określonych spraw 

w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi 

banku nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub 

przez pełnomocników. 

Akcjonariusz ma prawo do:  

 głosowania, stawiania wniosków i zgłaszania sprzeciwów; 

 zwięzłego uzasadnienia swego stanowiska;  

 kandydowania na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, jak również zgłoszenia do protokołu 

kandydatury na stanowisko Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 

 wystąpienia podczas obrad i repliki; 

 zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad; 

 wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad Walnego 

Zgromadzenia - do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad, obejmującym projekt 

uchwały, której ta propozycja dotyczy; 

 zgłaszania wniosków w sprawie formalnej, tj. sprawie dotyczącej sposobu obradowania i głosowania; 

 zgłaszania swych kandydatów do Rady Nadzorczej Banku na piśmie, na ręce Przewodniczącego 

Walnego Zgromadzenia lub ustnie do protokołu; 

 przeglądania księgi protokołów, jak również żądania wydania odpisów uchwał poświadczonych przez 

Zarząd; 

 wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia w przypadku, gdy akcjonariusz 

głosował przeciwko uchwale Walnego Zgromadzenia, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania 

sprzeciwu, akcjonariusz został bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu, 

akcjonariusz nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu z powodu jego wadliwego zwołania lub gdy 

podjęta uchwała nie była objęta porządkiem obrad; 

 wytoczenia przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia 

sprzecznej z ustawą. 

Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli 

jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd powinien odmówić udzielenia 

informacji w przypadku, gdy: 

 mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności 

przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa; 

 mogłoby narazić członka Zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej lub 

administracyjnej. 
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W uzasadnionych przypadkach Zarząd może udzielić informacji na piśmie, nie później niż w terminie dwóch 

tygodni od dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. 

1.6. Zarząd i Rada Nadzorcza – skład, kompetencje i zasady działania  

Skład osobowy Zarządu  

Zarząd składa się z co najmniej 3 członków powoływanych na wspólną kadencję pięciu lat. Co najmniej 

połowa członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu, musi posiadać obywatelstwo polskie, stale zamieszkiwać 

w Polsce, posługiwać się językiem polskim oraz posiadać doświadczenie na rynku polskim, które można 

wykorzystać przy zarządzaniu bankiem. Członkowie Zarządu kierują wydzielonymi obszarami działalności 

banku w zakresie wskazanym przez Prezesa Zarządu. Szczegółowy podział kompetencji członków Zarządu 

jest określony w uchwałach Zarządu.  

W 2017 roku miały miejsce 4 zmiany w składzie Zarządu Banku. Dwaj członkowie Zarządu, Hans-Dieter 

Kemler - Wiceprezes Zarządu do spraw Rynków Finansowych i Jarosław Mastalerz - Wiceprezes Zarządu 

Banku ds. Operacji i Informatyki, złożyli rezygnacje z pełnionych funkcji z dniem 31 marca. Powodem 

rezygnacji Hansa-Dietera Kemlera było objęcie funkcji członka Zarządu w banku Landesbank Hessen 

Thueringen (Helaba), gdzie przejął odpowiedzialność za rynki kapitałowe, skarb i zarządzanie aktywami. 

Powodem rezygnacji Jarosława Mastalerza było osobiste zaangażowanie się w rozwijanie 

i komercjalizowanie nowoczesnych technologii w sektorze finansów, w ramach projektu mAccelerator 

realizowanego we współpracy z mBankiem.  

W dniu 30 marca 2017 roku Wiceprezes Zarządu Banku ds. Finansów - Christoph Heins, złożył rezygnację 

z pełnionych w banku funkcji z dniem 30 czerwca 2017 roku.  

W dniu 30 marca 2017 roku Rada Nadzorcza mBanku powołała trzech nowych Członków Zarządu banku do 

czasu zakończenia obecnej kadencji Zarządu.  

Krzysztof Dąbrowski został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Operacji i Informatyki 

z dniem 1 kwietnia 2017 roku. Przed objęciem stanowiska Wiceprezesa Zarządu Banku, od 2014 roku, 

Krzysztof Dąbrowski był dyrektorem zarządzającym mBanku odpowiedzialnym za informatykę 

i technologię.  

Frank Bock został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Rynków Finansowych z dniem 1 maja 

2017 roku. Od początku 2009 roku Frank Bock pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w Pionie Skarbu 

w Commerzbank AG. Do jego obowiązków należało zarządzanie aktywami i pasywami, zarządzanie 

ryzykiem rynkowym, a także zarządzanie płynnością Commerzbanku w Europie Środkowo-Wschodniej. 

Andreas Böger został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów z dniem 1 lipca 2017 

roku. Od 2013 roku Andreas Böger pracował w Commerzbanku. Kierował działem Corporate Finance 

w ramach Grupy Rozwoju i Strategii Commerzbanku.  

Ponadto, w dniu 12 września 2017 roku Wiceprezes Zarządu Banku ds. Bankowości Korporacyjnej 

i Inwestycyjnej, Przemysław Gdański, złożył rezygnację z pełnionych w banku funkcji. Rezygnacja nastąpiła 

z dniem 25 października 2017 roku. W tym dniu Rada Nadzorcza mBanku powołała na stanowisko 

Wiceprezesa Zarządu Banku ds. Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej Adama Persa, dotychczasowego 

Dyrektora Zarządzającego ds. Rynków Finansowych w banku. 

Poniżej przedstawiono skład Zarządu mBanku według stanu na 31 grudnia 2017 roku:  

1. Cezary Stypułkowski - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Banku 

2. Frank Bock - Wiceprezes Zarządu ds. Rynków Finansowych 

3. Andreas Böger - Wiceprezes Zarządu ds. Finansów  

4. Krzysztof Dąbrowski - Wiceprezes Zarządu ds. Operacji i Informatyki 

5. Adam Pers - Wiceprezes Zarządu ds. Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej 

6. Lidia Jabłonowska-Luba - Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Ryzykiem 

7. Cezary Kocik - Wiceprezes Zarządu ds. Bankowości Detalicznej. 

W dalszej części przedstawione są bardziej szczegółowe informacje o członkach Zarządu mBanku. 
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Cezary Stypułkowski - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Banku 

Cezary Stypułkowski jest doktorem nauk prawnych Uniwersytetu 

Warszawskiego. W drugiej połowie lat osiemdziesiątych był stypendystą 

Fulbrighta w Business School na Columbia University w Nowym Jorku. 

Począwszy od 1991 roku przez niemal trzynaście lat kierował Zarządem 

Banku Handlowego S.A. (obecnie Grupa Citibanku). W 2003 roku został 

mianowany Prezesem Zarządu Grupy PZU i pełnił tę funkcję przez trzy 

lata. Od 2006 do 2010 roku pracował w J.P. Morgan w Londynie, od 

2007 roku na stanowisku Dyrektora Zarządzającego Banku 

Inwestycyjnego J.P. Morgan na Europę Centralną i Wschodnią. Cezary Stypułkowski był także członkiem 

Międzynarodowej Rady Doradczej Zarządu Deutsche Banku, Międzynarodowej Rady Doradczej INSEAD 

oraz Geneva Association. Od 2012 jest współprzewodniczącym Emerging Markets Advisory Council przy 

Instytucie Finansów w Waszyngtonie (IFF).  

Cezary Stypułkowski został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu mBanku w dniu 2 sierpnia 2010 

roku, a obowiązki objął z dniem 1 października 2010 roku. Zgodę KNF na pełnienie funkcji Prezesa 

Zarządu otrzymał 27 października 2010 roku. 

Frank Bock - Wiceprezes Zarządu ds. Rynków Finansowych 

Ukończył Technische Universität Karlsruhe, specjalizując się w 

inżynierii finansowej i informatyce.  

W trakcie swojej swojej kariery zawodowej Frank Bock zdobył bogate 

doświadczenie w zakresie zarządzania ryzykiem i skarbem w licznych 

instytucjach w Niemczech, Stanach Zjednoczonych (w Nowym Jorku) 

i Wielkiej Brytanii (w Londynie). Od początku 2009 roku pełnił funkcję 

Dyrektora Zarządzającego w Pionie Skarbu w Commerzbanku. Jego 

zakres odpowiedzialności obejmował: zarządzanie aktywami i pasywami, zarządzanie ryzykiem 

rynkowym, zarządzanie płynnością Commerzbanku w Europie Środkowo-Wschodniej, a także 

funkcjonalne wsparcie w strategicznych spółkach Commerzbanku: Comdirect, Commerz Real i mBanku. 

Wcześniej, jako Dyrektor ds. Zarządzania Aktywami i Pasywami w Grupie Zarządzania Kapitałem i 

Skarbem w Dresdner Banku we Frankfurcie nad Menem, Frank Bock był odpowiedzialny za zarządzanie 

ryzykiem rynkowym i zarządzanie portfelem płynności. Przed pracą w Dresdner Banku, Frank Bock był 

zatrudniony w WestLB AG w Düsseldorfie, gdzie zajmował stanowisko szefa Credit Treasury w Pionie 

Skarbu Grupy i był menedżerem wyższego szczebla ds. Ryzyka.  

W Zarządzie mBanku na stanowisku Wiceprezesa Zarządu ds. Rynków Finansowych od 1 maja 2017 

roku. 

Andreas Böger- Wiceprezes Zarządu ds. Finansów 

Studiował we Frankfurcie i San Diego, ukończył Frankfurt School of 

Finance & Management i jest posiadaczem certyfikatu CFA.  

w 1994 roku Andreas Böger rozpoczął karierę zawodową 

w HypoVereinsbank w Monachium, gdzie kierował zespołem 

zajmującym się zarządzaniem aktywami i pasywami oraz doradztwem 

kapitałowym. Od 2003 roku Andreas Böger pracował w Deutsche 

Banku we Frankfurcie. W latach 2007-2013 był dyrektorem 

zarządzającym Global Capital Markets oraz Capital Solutions Europe & CEEMEA w Deutsche Banku w 

Londynie. W 2013 roku Andreas Böger rozpoczął pracę w Commerzbanku. Przed objęciem stanowiska w 

mBanku kierował działem Corporate Finance w ramach Grupy Rozwoju i Strategii Commerzbanku. Do 

jego obowiązków należało przygotowywanie bilansu strategicznego i zarządzanie kapitałem Grupy 

Commerzbanku, a także inne zadania dotyczące finansów i sfery regulacyjnej. 

W Zarządzie mBanku na stanowisku Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów od 1 lipca 2017 roku. 
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Krzysztof Dąbrowski - Wiceprezes Zarządu ds. Operacji i Informatyki 

Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki 

Warszawskiej. W 2011 roku ukończył studia Executive MBA na 

Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Illinois.  

W latach 1995-2003 pracował w branży internetowo-

telekomunikacyjnej dla firm Polska Online oraz TDC Internet, gdzie 

odpowiadał za rozwój systemów i usług hostingowych. W okresie 

2004-2011, jako szef Departamentu Rozwoju Oprogramowania, 

współtworzył polskie centrum usług F. Hoffman-La Roche. W 

kolejnych latach, będąc CTO Grupy Allegro, nadzorował jedną z największych w regionie transformacji 

Agile. Od roku 2014 pełnił funkcję dyrektora zarządzającego odpowiedzialnego za informatykę i 

technologię w mBanku.  

W Zarządzie mBanku na stanowisku Wiceprezesa Zarządu ds. Operacji i Informatyki od 1 kwietnia 2017 

roku. 

Adam Pers - Wiceprezes Zarządu ds. Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej 

Absolwent Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. 

W 2008 ukończył studia MBA organizowane przez Szkołę Główną 

Handlową. Wiedzę z zakresu bankowości zdobył zarówno na uczelni 

jak i w trzech instytucjach na rynku polskim. Pierwszy okres kariery to 

staż w Wielkopolskim Banku Kredytowym S.A., następnie przez szereg 

lat w grupie Raiffeisen Bank Polska S.A., gdzie zdobywał początkowo 

doświadczenie w dziale back office, następnie w Corporate Banking i 

ostatecznie w obszarze rynków finansowych. W Pekao S.A. odpowiadał 

m.in. za strategiczne projekty przebudowy dealing room-u oraz za jeden z filarów strategii, a w okresie 

kryzysu finansowego był członkiem Komitetu Operacyjnego, przejmując odpowiedzialność za płynność 

Banku. Zdobywca nagrody w grupie RBI TOP Performer i Lider Roku. Od 2012 roku w Grupie BRE 

Banku/mBanku, gdzie przeprowadził restrukturyzację w obszarze sprzedaży rynków finansowych. 

Następnie powierzono mu rolę Dyrektora Zarządzającego, obejmującą dodatkowo integrację obszaru 

współpracy z Instytucjami Finansowymi i ostatecznie integrację z obszarem Tradingu.  

Od 26 października 2017 roku - Wiceprezes Zarządu mBanku S.A. ds. Bankowości Korporacyjnej 

i Inwestycyjnej. 

Lidia Jabłonowska-Luba - Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Ryzykiem 

Absolwentka Instytutu Matematyki na Uniwersytecie Gdańskim.  

W latach 1994-2001 była Wiceprezesem Schroder Salomon Smith Barney 

Poland, doradzając instytucjom finansowym w projektach fuzji i przejęć 

oraz na publicznym rynku kapitałowym. W 2002 roku dołączyła do 

Citigroup w Polsce - na początku jako Dyrektor Zarządzający 

odpowiedzialny za Instytucje Finansowe i Sektor Publiczny, a od listopada 

2003 jako Członek Zarządu odpowiedzialny za zarządzanie finansami oraz 

ryzyko operacyjne, zarządzanie kapitałem i wdrożenie Nowej Umowy Kapitałowej. Od 2008 do 2010 roku 

- Wiceprezes Zarządu Kredyt Banku nadzorująca Pion Finansów i Ryzyka. Była również Doradcą Prezesa 

Warta S.A. i TUnŻ Warta S.A. Od 2010 do 2012 roku pracowała w Brukseli na stanowisku Starszego 

Dyrektora Generalnego Grupy KBC, odpowiadając za zarządzanie wszystkimi typami ryzyka w Grupie, w 

tym: tworzenie i walidacje modeli, polityki i procedury ryzyk, wsparcie ryzyka w decyzjach biznesowych, 

nadzór i raportowanie, procesy ICAAP i ORSA, politykę adekwatności kapitałowej oraz wsparcie 

technologiczne zarządzania ryzykiem. Dodatkowo pełniła również funkcję Wiceprzewodniczącej Komitetu 

Zarządzania Ryzykiem Grupy oraz była członkiem Komitetu ALCO i Komitetu Ryzyka Grupy i Nadzoru 

Kapitałowego w Grupie KBC.  

W Zarządzie mBanku na stanowisku Wiceprezes Zarządu od 12 kwietnia 2013 roku.  
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Cezary Kocik - Wiceprezes Zarządu ds. Bankowości Detalicznej 

Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Finanse 

i Bankowość. W 2015 roku ukończył Advanced Management Program 

(AMP 189) w Harvard Business School. Posiada licencję maklera papierów 

wartościowych. W latach 1994–1996 był zatrudniony w Domu Maklerskim 

Banku PBG jako makler papierów wartościowych. W 1996 roku rozpoczął 

pracę w Banku PBG, gdzie zajmował się bankowością inwestycyjną oraz 

windykacją i restrukturyzacją. W 1999 roku został zatrudniony w Pekao 

S.A. w Departamencie Windykacji i Restrukturyzacji Kredytów, był m.in dyrektorem oddziału w Łodzi. 

Od 2004 roku współtworzył bankowość detaliczną mBanku: początkowo w obszarze ryzyka kredytów 

detalicznych, a następnie w obszarze sprzedaży i procesów biznesowych, gdzie m.in. wdrożył system 

CRM oraz istotnie zwiększył efektywność kluczowych procesów sprzedażowych w kanałach zdalnych. 

W Zarządzie mBanku od 1 kwietnia 2012 roku. 

Kompetencje i zasady działania Zarządu  

Członkowie Zarządu ponoszą wspólnie odpowiedzialność za całokształt działalności banku. Pracują 

w sposób kolegialny i informują się wzajemnie o najważniejszych sprawach banku podlegających 

kompetencji poszczególnych członków Zarządu. Zarząd może powoływać stałe komitety lub zespoły w celu 

realizacji określonych funkcji, koordynacji pracy jednostek organizacyjnych banku lub realizacji określonych 

zadań.  

W mBanku działają następujące komitety pod przewodnictwem członków Zarządu: 

 Komitet ds. Zarządzania Zasobami (przewodniczący: Cezary Stypułkowski) 

 Komitet ds. Zarządzania Kapitałem (przewodniczący: Andreas Böger) 

 Komitet ds. Zarządzania Aktywami i Pasywami Grupy mBanku (przewodniczący: Frank Bock)  

 Komitet ds. Nadzoru nad Oddziałami Zagranicznymi mBanku S.A. (przewodniczący: Cezary Kocik) 

 Komitet Kredytowy Grupy Banku (przewodnicząca: Lidia Jabłonowska-Luba) 

 Komitet Ryzyka Bankowości Detalicznej (przewodnicząca: Lidia Jabłonowska-Luba) 

 Komitet Ryzyka Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej (przewodnicząca: Lidia Jabłonowska-Luba) 

 Komitet Ryzyka Rynków Finansowych (przewodnicząca: Lidia Jabłonowska-Luba) 

 Komitet Ryzyka Modeli (przewodnicząca: Lidia Jabłonowska-Luba)  

 Komitet ds. Architektury Informatycznej mBanku S.A. (przewodniczący: Krzysztof Dąbrowski) 

 Komitet ds. Jakości Danych i Rozwoju Systemów Informacyjnych (przewodniczący: Andreas Böger). 

 

Zarząd prowadzi sprawy banku, reprezentuje bank i ustala wytyczne odnośnie jego działalności, 

w szczególności obciążonej ryzykiem, w tym polityki kredytowej, inwestycyjnej, zarządzania aktywami 

i zobowiązaniami banku, a także polityki gwarancyjnej. Zarząd przekazuje Radzie Nadzorczej regularne 

i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności banku oraz o ryzyku 

związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem. 

Zarząd pracuje w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Regulamin ten określa m.in. 

sprawy, które wymagają kolegialnego rozpatrzenia i podjęcia uchwały przez Zarząd.  

Wszelkie uchwały podejmowane są większością głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu, 

a w razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.  

Organem odpowiedzialnym za ustalenie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu 

jest Komisja ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej. Regulamin programu motywacyjnego dla Zarządu i zasady 

przyznawaniu bonusów dla członków Zarządu określone są w uchwałach Rady Nadzorczej. 

Wynagrodzenie członków Zarządu składa się z części stałej i części zmiennej.  
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Szczegółowy opis zasad programów motywacyjnych dla Zarządu opartego o akcje znajduje się w nocie 46 

do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy mBanku S.A. według Międzynarodowych 

Standardów Sprawozdawczości Finansowej za rok 2017 oraz nocie 44 do Sprawozdania Finansowego 

mBanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za rok 2017.  

Poniżej przedstawiony jest krótki opis program motywacyjnego dla Członków Zarządu banku z 2014 roku, 

który zastąpił Regulamin Programu Motywacyjnego z 7 grudnia 2012 roku.  

W ramach tego programu Członkowie Zarządu banku mają prawo do premii, w tym do premii 

bezgotówkowej wypłacanej w akcjach banku, w tym akcjach fantomowych.  

Za podstawę nabycia prawa do premii oraz wyliczenia jej wysokości za dany rok obrotowy przyjmuje się 

wartość netto współczynnika zwrotu z kapitału ROE netto Grupy mBanku i miesięczne wynagrodzenie na 

koniec roku obrotowego za który premia jest przyznawana. Pierwszą część premii bazowej stanowi 

równowartość 50% wysokości wyliczonej na podstawie wskaźnika ROE kwoty bazowej. Druga część premii 

może być przyznana przez Komisję ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej na podstawie dokonanej oceny 

Członka Zarządu i osiągniecia celów MBO, biorąc pod uwagę sytuację na rynkach finansowych w ostatnimi 

poprzednich okresach finansowych. Dwie części premii składają się na premię bazową. 40% kwoty premii 

bazowej jest wypłacane w roku jej ustalenia: 50% w formie wypłaty gotówkowej i 50% w akcjach banku 

lub obligacjach z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji lub akcjach fantomowych. Pozostałe 60% premii 

bazowej stanowi premię odroczoną i zostaje wypłacone w trzech równych transzach w kolejnych trzech 

latach: 50% w formie wypłaty gotówkowej i 50% w akcjach banku lub obligacjach z prawem pierwszeństwa 

do objęcia akcji lub akcjach fantomowych. 

Wynagrodzenie Członków Zarządu, którzy pełnili swoje funkcje w latach 2016-2017 przedstawiają poniższe 

zestawienia. 

    Wynagrodzenie wypłacone w 2017 roku (w zł) 

    
Wynagrodzenie 

zasadnicze 
Pozostałe korzyści Bonus za 2016 rok Bonus odroczony* 

1. Cezary Stypułkowski 2 661 046 237 960 460 831 575 000 

2. Lidia Jabłonowska-Luba 1 500 000 173 320 250 000 320 000 

3. Frank Bock 1 061 379 229 370 - - 

4. Andreas Böger 797 633 68 338 - - 

5. Krzysztof Dąbrowski 1 125 000 87 939 - - 

6. Cezary Kocik 1 500 000 189 036 250 000 350 000 

7. Adam Pers 272 727 19 266 - - 

  Razem 8 917 785 1 005 229 960 831 1 245 000 

*W 2017 roku wypłacono II odroczoną transzę w ramach rozliczenia części gotówkowej bonusa za rok 2014 oraz I odroczoną transzę w 

ramach rozliczenia części gotówkowej bonusa za rok 2015. 

    Wynagrodzenie wypłacone w 2017 roku (w zł) 

    
Wynagrodzenie 

zasadnicze 
Pozostałe 
korzyści 

Bonus za 2016 
rok 

Bonus 
odroczony* 

Odprawa 

Wynagrodzenia byłych Członków Zarządu, którzy przestali pełnić swoje funkcje w 2017 roku 

1. Christoph Heins 776 684 269 061 125 000 -  

2. Hans-Dieter Kemler 500 000 127 984 200 000 320 000  

3. Jarosław Mastalerz 665 926 101 811 250 000 350 000  

4. Przemysław Gdański 1 442 587 168 052 250 000 320 000 1 500 000 

Wynagrodzenia byłych Członków Zarządu, którzy przestali pełnić swoje funkcje w 2016 roku 

1. Jörg Hessenmüller   125 000 340 000  

* W 2017 roku Członkowie Zarządu, którzy przestali pełnić swoje funkcje w 2017 roku oraz Jörg Hessenmüller otrzymali II odroczoną 

transzę w ramach rozliczenia części gotówkowej bonusa za rok 2014 oraz I odroczoną transzę w ramach rozliczenia części gotówkowej 

bonusa za rok 2015. 

    Wynagrodzenie wypłacone w 2016 roku (w zł) 

    
Wynagrodzenie 

zasadnicze 
Pozostałe korzyści Bonus za 2015 rok Bonus odroczony* 

1. Cezary Stypułkowski 2 725 108 252 868 500 000 325 000 

2. Lidia Jabłonowska-Luba 1 500 000 170 504 280 000 180 000 
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3. Przemysław Gdański 1 500 000 194 440 280 000 180 000 

4. Christoph Heins 841 392 368 824 - - 

5. Hans-Dieter Kemler 1 509 926 348 238 280 000 180 000 

6. Cezary Kocik 1 500 000 185 316 300 000 200 000 

7. Jarosław Mastalerz 1 500 000 203 396 340 000 180 000 

  Razem 11 076 426 1 723 586 1 980 000 1 245 000 

*W 2016 roku wypłacono I odroczoną transzę w ramach rozliczenia części gotówkowej bonusa za rok 2014. 

    Wynagrodzenie wypłacone w 2016 roku (w zł) 

    
Wynagrodzenie 

zasadnicze 
Pozostałe 
korzyści 

Bonus za 2015 
rok 

Bonus 
odroczony* 

Rozliczenie 

gotówkowe 

programu 
motywacyjnego 

opartego na 

akcjach 

Commerzbanku** 

Wynagrodzenia byłych Członków Zarządu, którzy przestali pełnić swoje funkcje w 2016 roku 

1. Jörg Hessenmüller 781 500 93 768 300 000 190 000 - 

Wynagrodzenia byłych Członków Zarządu, który przestał pełnić swoje funkcje w 2012 roku 

1. Christian Rhino - - - - 134 206 

*W 2016 roku Jörg Hessenmüller otrzymał I odroczoną transzę w ramach rozliczenia części gotówkowej bonusa za rok 2014. 

** Rozliczenie dotyczy programu motywacyjnego dla Członków Zarządu banku z 2008 roku w części opartej na akcjach Commerzbanku. 

W roku 2016 Christian Rhino otrzymał ekwiwalent pieniężny za akcje Commerzbanku w ramach rozliczenia trzeciej transzy programu 
motywacyjnego za rok 2012. 

Skład osobowy Rady Nadzorczej  

Rada Nadzorcza funkcjonuje na postawie uchwalonego przez siebie Regulaminu i wykonuje funkcje 

przewidziane w Statucie Banku, Kodeksie spółek handlowych i Ustawie Prawo bankowe. Statut mBanku 

stanowi, że Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z pięciu członków, wybieranych przez Walne 

Zgromadzenie na wspólną kadencję trzech lat. Członkowie Rady Nadzorczej powinni mieć wiedzę, 

umiejętności i doświadczenie, odpowiednie do pełnionych przez nich funkcji i powierzonych im obowiązków, 

oraz dawać rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków. Co najmniej połowa członków Rady 

Nadzorczej, w tym jej Przewodniczący musi posiadać obywatelstwo polskie, stale zamieszkiwać w Polsce, 

posługiwać się językiem polskim oraz posiadać doświadczenie na rynku polskim, które można wykorzystać 

przy sprawowaniu nadzoru nad działalnością banku. Zgodnie z wymogiem statutowym, co najmniej dwóch 

członków Rady Nadzorczej to członkowie niezależni, chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. 

Kryteria niezależności członka Rady są sprecyzowane w Regulaminie Rady Nadzorczej.  

XXX Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. w dniu 30 marca 2017 roku dokonało wyboru 12-

osobowej Rady Nadzorczej mBanku na wspólną kadencję trzech lat, w następującym składzie:  

1. Maciej Leśny – Przewodniczący Rady Nadzorczej  

2. Stephan Engels – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

3. Tomasz Bieske – Członek Rady Nadzorczej 

4. Andre Carls – Członek Rady Nadzorczej 

5. Marcus Chromik – Członek Rady Nadzorczej 

6. Janusz Fiszer – Członek Rady Nadzorczej 

7. Mirosław Godlewski – Członek Rady Nadzorczej 

8. Jörg Hessenmüller – Członek Rady Nadzorczej 

9. Thorsten Kanzler – Członek Rady Nadzorczej 

10. Michael Mandel – Członek Rady Nadzorczej_ 

11. Teresa Mokrysz – Członek Rady Nadzorczej  

12. Agnieszka Słomka-Gołębiowska – Członek Rady Nadzorczej 

Szczegółowe informacje o członkach Rady Nadzorczej mBanku, którzy pełnili swoje funkcje według stanu 

na 31 grudnia 2017 roku, przedstawione są w poniższej tabeli. 
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Maciej Leśny - Przewodniczący Rady Nadzorczej  

W 1969 roku ukończył studia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Warszawskiego. W ciągu swojej 

kariery zawodowej 6 lat pracował w przemyśle stoczniowym Gdańska, 8 lat w sieci Zakładów 

Elektronicznej Techniki Obliczeniowej. Ponad 22 lata przepracował w centralnej administracji 

państwowej, w tym 8 lat na stanowisku Podsekretarza Stanu: w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej 

z Zagranicą, w Ministerstwie Gospodarki, w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej, 

a następnie w Ministerstwie Infrastruktury.  

Uczestniczył w studiach podyplomowych i szkoleniach prowadzonych przez uczelnie amerykańskie: 

Michigan University (Business School of Administration) i De Paul University (Chicago). W latach 1992-

1993, jako stypendysta rządu USA, studiował na American University Washington DC. W trakcie 

stypendium odbył 4-miesięczny staż w Banku Światowym, a także szkolenie prywatyzacyjne 

w Międzynarodowym Funduszu Walutowym.  

Przewodniczący Rady Nadzorczej mBanku (dawniej BRE Banku) od marca 1994 roku do 1998 roku. 

Następnie do grudnia 2001 roku pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej. Ponownie powołany na 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2004 roku. 

Stephan Engels - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

Absolwent Uniwersytetu St. Gallen w Szwajcarii. W latach 1988-1993 pracował w departamencie audytu 

Daimler-Benz AG. Następnie przez trzy lata kierował Regionalnym Controllingiem (Europa) w debis AG. 

Od 1996 roku do 2000 roku był dyrektorem finansowym debis AirFinance B.V. W 2000 roku dołączył do 

Daimler Chrysler Bank AG, gdzie pełnił funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za operacje 

kredytowe, a potem dyrektora ds. finansów i IT. Od 2003 roku zatrudniony w DaimlerChrysler Services 

AG, gdzie był członkiem zarządu odpowiedzialnym za finanse, controlling, zarządzanie ryzykiem oraz 

strategię. W latach 2007-2012 - członek Komisji Prezydialnej grupy Mercedes-Benz Car odpowiedzialny 

za finanse i controlling oraz dyrektor controllingu korporacyjnego Daimler AG.  

Od 1 kwietnia 2012 roku - Członek Zarządu Commerzbanku odpowiedzialny za finanse (Chief Financial 

Officer). 

Tomasz Bieske - Członek Rady Nadzorczej 

Absolwent ekonomii na Uniwersytecie w Kolonii. Przez sześć lat pracował w centrali Dresdner Banku we 

Frankfurcie. W roku 1990 Tomasz Bieske był współzałożycielem firmy Artur Andersen w Polsce, 

Partnerem, Dyrektorem Grupy Rynków Finansowych odpowiedzialnym za współpracę z klientami 

z sektora finansowego. Uczestniczył w większości najistotniejszych projektów w sektorze usług 

finansowych m.in.: przygotowaniu oferty publicznej PKO BP S.A. i Kredyt Banku S.A., badaniu 

sprawozdań finansowych Narodowego Banku Polskiego, PKO BP S.A., Pekao S.A., Getin Holding i szeregu 

innych banków. Kierował wieloma projektami doradczymi w sektorze bankowym. 

Od 2011 roku bierze udział w pracach zespołu do spraw zmian regulacji prawnych i biznesowych sektora 

bankowości spółdzielczej, jak również ściśle współpracuje ze Związkiem Banków Polskich i Krajowym 

Związkiem Banków Spółdzielczych. Posiada licencję polskiego biegłego rewidenta. Do 30 czerwca 2013 

roku był związany z Ernst & Young. 

Andre Carls - Członek Rady Nadzorczej 

Po ukończeniu studiów ekonomicznych i obronie pracy doktorskiej na Uniwersytecie w Kolonii w ramach 

międzynarodowego programu szkoleniowego w 1990 roku rozpoczął pracę w Commerzbanku. Kolejno 

piastował stanowiska w obszarach Corporate Finance i Capital Markets we Frankfurcie. Następnie był 

Dyrektorem Wykonawczym w pionie Bankowości Inwestycyjnej Commerzbanku w Londynie. 

W latach 2000-2008 był Członkiem Zarządu comdirect bank AG, gdzie od września 2002 roku do 

listopada 2004 roku pełnił funkcję Dyrektora Finansowego, a od listopada 2004 roku do marca 2008 roku 

Prezesa Zarządu.  

W okresie marzec-wrzesień 2008 był Członkiem Zarządu ds. Finansów i Wiceprezesem Zarządu BRE 

Banku SA.  
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Od marca 2008 roku do grudnia 2013 roku dr Carls pełnił funkcję Prezesa Zarządu Commerzbank 

Auslandsbanken Holding AG oraz kierował segmentem Central & Eastern Europe Holding w 

Commerzbanku. 

W latach 2014-2015 dr Carls przejął funkcję Dyrektora Zarządzającego segmentem średnich klientów 

korporacyjnych dla regionów północnych oraz zachodnich Niemiec, natomiast od 2015 roku odpowiada 

za region zachodnich Niemiec. 

Marcus Chromik - Członek Rady Nadzorczej 

Marcus Chromik studiował fizykę na Uniwersytecie w Getyndze, Uniwersytecie w Kilonii oraz 

Uniwersytecie w Monachium. Prowadził też badania naukowe na Michigan State University w Stanach 

Zjednoczonych. Marcus Chromik posiada doktorat z fizyki jądrowej.  

Karierę zawodową rozpoczął w 2001 roku w McKinsey. W 2004 roku dołączył do Grupy Postbank, gdzie 

zajmował szereg stanowisk kierowniczych, był między innymi odpowiedzialny za nowe emisje akcji oraz 

konsorcja, zarządzanie płynnością oraz Credit Treasury. Następnie, przez ponad trzy lata pracował jako 

Chief Market Risk Officer w segmencie korporacji i rynków Commerzbanku, gdzie był odpowiedzialny za 

zarządzanie ryzykiem rynkowym i ryzykiem płynności. Od 2012 roku Marcus Chromik pełnił funkcję 

dyrektora ds. ryzyka kredytowego w Commerzbanku. 

Z dniem 1 stycznia 2016 roku Marcus Chromik został powołany na stanowisko Członka Zarządu 

Commerzbanku AG ds. Ryzyka (Chief Risk Officer). 

Janusz Fiszer - Członek Rady Nadzorczej 

Radca prawny i doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Warszawskiego, doktor nauk prawnych, specjalista prawa podatkowego i finansowego. Od 1980 roku 

pracownik Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Jednocześnie od 1991 roku - starszy 

doradca, a w latach 1998-2012 - partner w międzynarodowej kancelarii prawnej White & Case. W latach 

2012-2013 - partner w dziale prawno-podatkowym międzynarodowej firmy doradczej PwC, a od stycznia 

2014 roku partner w kancelarii prawnej GESSEL.  

Wykładowca międzynarodowego prawa podatkowego na Podyplomowym Studium Międzynarodowych 

Strategii Podatkowych w Szkole Głównej Handlowej. Stypendysta University of Kansas School of 

Business w Lawrence, Kansas, USA 1982-1983 i stypendysta Deutscher Akademischer Austauschdienst 

(DAAD) oraz Fundacji Fritza Thyssena (Fritz Thyssen Stiftung) na Uniwersytecie w Monachium, Niemcy 

- 1988-1989 i 1990. Od 1993 roku członek Rady Programowej miesięcznika "Monitor Podatkowy". Od lat 

90-tych korespondent profesjonalnego periodyku „Tax Notes International” w USA. Od 2004 roku autor 

stałych komentarzy podatkowych w „Dzienniku Gazecie Prawnej”. Współzałożyciel i członek Rady 

Nadzorczej Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego w Polsce, oddziału International Fiscal 

Association (IFA). 

Mirosław Godlewski - Członek Rady Nadzorczej 

Posiada dyplom MBA Politechniki Warszawskiej, jest absolwentem Harvard Business School Advanced 

Management Program Ashridge Management College. 

Mirosław Godlewski jest Prezesem Wykonawczym w Apteki Gemini, Senior Advisorem w BCG, Członkiem 

Rady Nadzorczej w Celon Pharma S.A., Członkiem Rady Nadzorczej w Netia S.A. oraz tzw. "Angel 

Investor" w Hedgehog Fund. 

Pan Godlewski był Członkiem Rady Nadzorczej w ABC Data S.A., a także członkiem Komitetu 

ds. Nominacji i Wynagrodzeń. W latach 2007-2014 pełnił funkcję Prezesa i CEO w Netia S. A. Zajmował 

stanowiska kierownicze w Opoczno S.A., Pepsi Cola General Bottlers-Polska Sp. z o.o., DEC Sp. z. o.o. 

oraz MEMRB Polska. 

Jörg Hessenmüller - Członek Rady Nadzorczej 

W 1997 roku ukończył niemiecką akademię Hochschule für Bankwirtschaft we Frankfurcie nad Menem, 

gdzie uzyskał tytuł magistra zarządzania (Diplom–Betriebswirt (FH). W latach 1989-2009 pracował 

w Dresdner Banku, gdzie zajmował różne stanowiska, m. in. Head of Financial Control, włączając w to 
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odpowiedzialność za Londyn, Nowy Jork, Moskwę, Sao Paulo i Azję. W 2009 roku został Dyrektorem 

Zarządzającym w Grupie Commerzbanku i pracował jako Head of Investment Banking Finance, Group 

Finance. W okresie od kwietnia 2012 roku do czerwca 2016 roku był członkiem Zarządu mBanku S.A. 

odpowiedzialnym za obszar finansów.  

Od lipca 2016 roku jest Dyrektorem Zarządzającym w Grupie Commerzbanku, odpowiedzialnym za 

obszar „Group Management Development & Strategy”. 

Thorsten Kanzler - Członek Rady Nadzorczej 

Studiował inżynierię mechaniczną i ekonomię na Politechnice w Darmstadt, którą ukończył ze stopniem 

Diplom-Wirtschaftsingenieur (magister inżynier).  

Od 1991 do 2004 roku pracował w Deutsche Bank AG na różnych stanowiskach w obszarze zarządzania 

skarbem i ryzykiem we Frankfurcie, w Nowym Jorku, w Sydney i w Londynie.  

W latach 2004-2007 roku - Dyrektor ds. Skarbu Grupy i Członek Zarządu ds. Bankowości Korporacyjnej 

i Inwestycyjnej w WestLB AG w Düsseldorfie.  

Od maja 2007 roku pełnił funkcję Dyrektora ds. Zarządzania Kapitałem i Skarbem Grupy Dresdner Bank 

AG we Frankfurcie nad Menem. Od 2009 roku – Członek Zarządu ds. Skarbu w Pionie Grupy 

Commerzbank AG. Odpowiada za zarządzanie aktywami i zobowiązaniami, zarządzanie ryzykiem, 

zarządzanie kapitałem oraz finansowanie na rynkach kapitałowych. 

Michael Mandel – Członek Rady Nadzorczej 

Ukończył studia na kierunku zarządzenie Uniwersytetu w Münsterze. W latach 1986-2000 związany 

z Dresdner Bank AG, w którym był odpowiedzialny za bankowość prywatną. W latach 2000-2002 

pracował jako konsultant w firmie doradczej McKinsey & Company.  

Od 2002 roku związany z Commerzbankiem, w którym objął stanowisko Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu 

- segment klientów prywatnych, a następnie Managera Grupy - Klienci prywatni i biznesowi. W 2008 

roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Comdirect Bank AG. Od 2010 roku pełnił funkcję 

Członka Zarządu w segmencie ds. Klientów prywatnych w Commerzbanku. W maju 2016 roku Michael 

Mandel został powołany na Członka Zarządu Commerzbanku odpowiedzialnego za segment biznesowy 

„Private and Business Customers”. 

Teresa Mokrysz - Członek Rady Nadzorczej 

Absolwentka Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) w Katowicach (1978 rok). 

W 1990 roku Teresa Mokrysz wykreowała markę „Mokate”, jedną z najbardziej rozpoznawalnych na 

świecie polskich marek. Niewielką rodzinną firmę przekształciła w grupę firm o międzynarodowym 

zasięgu. Jako współwłaścicielka, kieruje ośmioma przedsiębiorstwami Mokate z siedzibami w Polsce i 

w Europie Środkowej. Wybudowała od podstaw kombinaty produkcyjne w Żorach i Ustroniu oraz 

rozbudowała kombinat pod Pragą (produkcja kawy, herbaty, półproduktów dla przemysłu spożywczego). 

Wyroby firmy wprowadziła na rynki kilkudziesięciu krajów na wszystkich kontynentach.  

W 2000 roku Międzynarodowa Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet z Los Angeles przyznała jej tytuł 

„Najbardziej Przedsiębiorczej Kobiety Świata". Ponadto Teresa Mokrysz otrzymała wiele prestiżowych 

nagród w Polsce i za granicą, zdobyła m.in. tytuł „Lidera 10-lecia", nadany przez Gazetę Wyborczą oraz 

„Sukces 10-lecia", nadany przez Businessman Magazine. Teresa Mokrysz jest m.in. fundatorką 

stypendiów dla zdolnej i niezamożnej młodzieży, wspomaga finansowo działalność służby zdrowia, 

domów opieki, domów dziecka i szkół. 

Agnieszka Słomka-Gołębiowska - Członek Rady Nadzorczej 

Doktor nauk ekonomicznych. Ukończyła studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej ze 

specjalizacją: finanse i bankowość oraz studia MBA we Francuskim Instytucie Zarządzania (IFG). Stopień 

doktora uzyskała w Szkole Głównej Handlowej (SGH). Pracuje jako adiunkt w SGH, gdzie prowadzi 

zajęcia dydaktyczne oraz prace badawcze nad zagadnieniami ładu korporacyjnego. Brała udział 

w licznych kursach Executive Education min. Programie IESE/Harvard Business School. 
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W latach 2006-2009 piastowała stanowisko Dyrektora w Agencji Rozwoju Przemysłu, odpowiadając za 

nadzór właścicielski, a wcześniej doradzała spółkom prywatnym i spółkom z udziałem Skarbu Państwa 

jako konsultant w firmie Arthur Andersen. Od 2006 roku zasiada w radach nadzorczych. Odbyła staże 

naukowe na Uniwersytecie w Munster w Niemczech jako stypendystka Fundacji Alexandra von 

Humboldta oraz na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley jako stypendystka Polsko-Amerykańskiej 

Fundacji Fulbrighta. Ponadto odbyła staże naukowe w Cambridge (MIT), Tucson (UoA), Munster, 

Kopenhadze (CBS), Birmingham (BBS), Berlinie (HSoG), Genui (UoG - Law School), Wiedniu (WU) oraz 

Florencji (UniFi). Jest autorką wielu opracowań z zakresu ładu korporacyjnego. 

W Radzie Nadzorczej jest czterech członków niezależnych: Tomasz Bieske, Janusz Fiszer, Mirosław 

Godlewski oraz Agnieszka Słomka-Gołębiowska. Maciej Leśny i Teresa Mokrysz nie spełniają kryterium 

niezależności ze względu na zasiadanie w Radzie Nadzorczej ponad dwanaście lat.  

Andre Carls, Marcus Chromik, Stephan Engels, Jörg Hessenmüller, Thorsten Kanzler oraz Michael Mandel 

nie są członkami niezależnymi w związku z powiązaniami z dominującym akcjonariuszem mBanku. 

Kompetencje i zasady działania Rady Nadzorczej  

Kompetencje Rady Nadzorczej obejmują w szczególności: 

 Doradzanie i nadzorowanie Zarządu przy ustalaniu wytycznych odnośnie działalności banku, 

w szczególności obciążonej ryzykiem, w tym jego polityki kredytowej, inwestycyjnej, gwarancyjnej, 

a także polityki zgodności oraz zatwierdzanie propozycji Zarządu w przedmiocie zasadniczej struktury 

organizacyjnej banku. 

 Sprawowanie nadzoru nad zgodnością regulacji banku w zakresie podejmowania ryzyka ze strategią 

i planem finansowym banku. 

 Zatwierdzanie przyjmowanych przez Zarząd zasad polityki informacyjnej, dotyczącej zarządzania 

ryzykiem i adekwatności kapitałowej. 

 Zatwierdzanie tworzonych przez Zarząd strategii oraz procedur w zakresie systemu kontroli 

wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem, procesu szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania 

kapitałowego oraz planowania kapitałowego. 

 Dokonywanie ocen adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem. 

 Rozpatrywanie otrzymywanych od Zarządu regularnych i wyczerpujących informacji o wszystkich 

istotnych sprawach dotyczących działalności banku, ryzyku związanym z prowadzoną działalnością oraz 

o sposobach i efektywności zarządzania tym ryzykiem. 

 Przygotowywanie zwięzłej oceny sytuacji banku w celu przedstawienia jej Zwyczajnemu Walnemu 

Zgromadzeniu i dołączenia do raportu rocznego banku za poprzedni rok obrachunkowy. 

 Zatwierdzanie rocznych planów finansowych banku, wieloletnich planów rozwoju, jak również strategii 

działania Banku oraz zasad ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem. 

 Rozpatrywanie wszelkich wniosków i spraw podlegających uchwałom Walnego Zgromadzenia, w tym 

projektów uchwał Walnego Zgromadzenia; Rada Nadzorcza przygotowuje uzasadnienia projektów 

uchwał, które mają być przedłożone do akceptacji Walnego Zgromadzenia. 

 Wydawanie lub zatwierdzanie przewidzianych w Statucie Banku regulaminów. 

 Powoływanie i odwoływanie Prezesa, Wiceprezesów oraz pozostałych Członków Zarządu 

z uwzględnieniem trybu przewidzianego Ustawą Prawo bankowe oraz biorąc pod uwagę odpowiednie 

kwalifikacje do sprawowania przydzielonych im funkcji. 

 Ustalanie warunków kontraktów i wynagrodzeń dla Zarządu. 

 Upoważnianie Przewodniczącego Rady Nadzorczej do reprezentowania banku w umowach z Członkami 

Zarządu, w tym przy podpisywaniu z Członkami Zarządu umów o zarządzanie. 

 Zatwierdzanie zawarcia lub zmiany jakiejkolwiek istotnej umowy lub porozumienia z Członkami Zarządu 

lub Rady Nadzorczej. 

 Zatwierdzanie zawarcia, zmiany lub rozwiązania jakichkolwiek istotnych umów stowarzyszeniowych lub 

porozumień o współpracy. 
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 Analizę otrzymywanego przynajmniej raz w roku raportu dyrektora Departamentu Audytu 

Wewnętrznego.  

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu, 

lub też na wniosek członka Rady Nadzorczej, nie rzadziej niż trzy razy w roku. W posiedzeniach Rady 

Nadzorczej uczestniczą wszyscy członkowie Zarządu, z wyłączeniem tych punktów porządku obrad, które 

dotyczą bezpośrednio Zarządu lub jego członków.  

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów 

przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.  

Bez zgody większości Niezależnych Członków Rady Nadzorczej nie powinny być podejmowane uchwały 

w następujących sprawach: 

 świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez bank lub jakiekolwiek podmioty powiązane z bankiem na 

rzecz członków Zarządu; 

 wyrażenia zgody na zawarcie przez bank istotnej umowy z podmiotem powiązanym z bankiem, 

Członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi. 

W ramach Rady Nadzorczej działają cztery komisje: Komisja Prezydialna i ds. Nominacji, Komisja ds. 

Ryzyka, Komisja ds. Audytu i Komisja ds. Wynagrodzeń. Poniżej przedstawiony jest skład poszczególnych 

komisji (na pierwszych miejscach – przewodniczący komisji). 

Komisja Prezydialna i ds. 

Nominacji 

Komisja ds. Ryzyka Komisja ds. Audytu Komisja ds. 

Wynagrodzeń 

Maciej Leśny- 

Przewodniczący 

Andre Carls - Członek 

Stephan Engels- Członek 

Teresa Mokrysz- Członek 

Marcus Chromik – 

Przewodniczący  

Mirosław Godlewski - 

Członek 

Thorsten Kanzler - 

Członek 

Agnieszka Słomka-

Gołębiowska - Członek 

Tomasz Bieske - 

Przewodniczący 

Andre Carls - Członek 

Janusz Fiszer - Członek 

Jörg Hessenmüller - 

Członek 

Agnieszka Słomka-

Gołębiowska - Członek 

Andre Carls - 

Przewodniczący 

Tomasz Bieske - 

Członek 

Stephan Engels - 

Członek 

Maciej Leśny - 

Członek 

Do zadań Komisji Prezydialnej i ds. Nominacji należy przede wszystkim wykonywanie bieżącego nadzoru 

nad działalnością banku w okresach między posiedzeniami Rady Nadzorczej. Komisja Prezydialna udziela 

Zarządowi zezwolenia na: nabywanie, obciążanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub 

udziału w nieruchomości oraz akcji i udziałów w spółkach, jak również innych środków trwałych, jeżeli 

wartość transakcji przekracza 1% funduszy własnych banku. Zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli 

wskazane wyżej nabycie nastąpiło w ramach postępowania egzekucyjnego, upadłościowego, w tym 

postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu lub innego porozumienia z dłużnikiem banku 

lub w przypadku zbycia mienia nabytego w powyższy sposób. Komisja przeprowadza również rekrutacje 

kandydatów na Członków Zarządu i Rady Nadzorczej banku.  

Komisja ds. Audytu wydaje opinie odnośnie wyboru biegłego rewidenta banku przez Walne Zgromadzenie, 

rekomenduje Radzie Nadzorczej przyjęcie lub odrzucenie sprawozdania finansowego, sprawuje stały nadzór 

nad systemem kontroli wewnętrznej w banku oraz akceptuje proponowane przez Zarząd zmiany na 

stanowisku kierującego Departamentem Audytu Wewnętrznego. W skład Komisji ds. Audytu musi wchodzić 

co najmniej jeden niezależny Członek Rady Nadzorczej z kwalifikacjami i doświadczeniem w zakresie 

rachunkowości i finansów.  

Komisja ds. Ryzyka zajmuje się m.in. sprawowaniem stałego nadzoru nad ryzykiem kredytowym, ryzykiem 

rynkowym, ryzykiem operacyjnym oraz ryzykiem płynności, a także rekomendowaniem zatwierdzenia 

zaangażowania obciążonego ryzykiem jednego podmiotu, zgodnie z parametrami określonymi przez Radę 

Nadzorczą. Ponadto, Komisja ds. Ryzyka rekomenduje Radzie Nadzorczej zatwierdzenie albo odmowę 

zatwierdzenia transakcji między bankiem a członkami organów banku, które przewidziane są w Prawie 
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bankowym oraz przedstawia rekomendację odnośnie zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia polityki 

informacyjnej banku w sprawie zarządzania ryzykiem.  

Zadania Komisji ds. Wynagrodzeń obejmują m.in.: rozpatrywanie spraw dotyczących zasad wynagradzania 

i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu, w tym ustalanie stawek wynagrodzeń, przedstawianie opinii 

dotyczących zgody dla członka Zarządu mBanku na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi, 

wydawanie Radzie Nadzorczej rekomendacji na temat ogólnych zaleceń dla Zarządu odnośnie poziomu 

i struktury wynagradzania kadry kierowniczej wysokiego szczebla oraz w zakresie polityki zmiennych 

składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku. Ponadto, Komisja monitoruje 

poziom i strukturę wynagrodzeń kadry kierowniczej wysokiego szczebla. 

Wszystkie stałe komisje działające w ramach Rady Nadzorczej udostępniają akcjonariuszom sprawozdania 

ze swojej działalności w minionym roku sprawozdawczym. Sprawozdania te dołączone są informacyjnie do 

kompletu materiałów na Zwyczajne Walne Zgromadzenie.  

Wysokość wypłacanego miesięcznie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej została uchwalona kwotowo 

na mocy uchwały nr Uchwały nr 50 XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 

2017 roku w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej mBanku S.A. Wynagrodzenie 

miesięczne Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 17 000 zł, Zastępcy Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej 14 500 zł, a Członka Rady Nadzorczej 12 000 zł.  

Za udział w stałych komisjach Rady Nadzorczej przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie: 50% 

wynagrodzenia miesięcznego pobieranego przez Członka Rady Nadzorczej za udział w jednej stałej komisji 

i 25% za udział w drugiej komisji. W przypadku udziału Członka Rady Nadzorczej w trzech lub więcej 

Stałych Komisjach Rady Nadzorczej nie jest wypłacane dodatkowe wynagrodzenie. Niezależnie od 

powyższych postanowień, Członek Rady Nadzorczej pełniący funkcję Przewodniczącego Komisji Audytu 

Rady Nadzorczej Banku jest uprawniony do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia w wysokości równej 

80% sumy wynagrodzenia pobieranego przez tego Członka.  

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej za lata 2016-2017 przedstawia poniższa tabela.  

  Wynagrodzenie wypłacone  
w 2017 roku (w zł) 

Wynagrodzenie wypłacone  
w 2016 roku (w zł) 

1. Maciej Leśny 367 235 367 235 

2. Stephan Engels - - 

3. Tomasz Bieske 319 656 - 

4. Andre Carls 279 000 252 000 

5. Marcus Chromik - - 

6. Janusz Fiszer 162 000 - 

7. Mirosław Godlewski 162 000 - 

8. Jörg Hessenmüller 210 000 - 

9. Thorsten Kanzler 216 000 216 000 

10. Michael Mandel - - 

11. Teresa Mokrysz  220 225 220 225 

12. Agnieszka Słomka-Gołębiowska 248 435 221 435 

  Wiesław Thor* 37 812 149 435 

  Waldemar Stawski* 55 812 221 435 

  Marek Wierzbowski* 54 000 216 000 

  Martin Zielke** - - 

  Martin Blessing*** - - 

  Razem 2 332 175 1 863 765 

* Kadencja wygasła z dniem 30 marca 2017 roku. 

** Martin Zielke złożył z dniem 15 grudnia 2016 roku rezygnację z pełnionej funkcji. 

*** Martin Blessing złożył z dniem 30 kwietnia 2016 roku rezygnację z pełnionej funkcji. 
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Działalność Rady Nadzorczej i jej Komisji w 2017 roku 

Rada Nadzorcza odbyła w 2017 roku 6 posiedzeń, na których przyjęto 81 uchwał. Uchwały te obejmowały 

wszystkie obszary działalności banku i były zgodne z zakresem funkcji nadzorczych określonych wymogami 

powszechnie obowiązującego prawa, Prawem Bankowym, rekomendacjami KNF, zasadami ładu 

korporacyjnego, a także opisanych w Statucie Banku i Regulaminie Rady Nadzorczej.  

Podjęte uchwały dotyczyły m.in.: 

 Akceptacji sprawozdań finansowych mBanku i Grupy mBanku oraz kompletu sprawozdań finansowych, 

raportów oraz innych materiałów na ZWZ. 

 Przyjęcia Planu Finansowego na 2018 rok i Planu Średniookresowego na lata 2018-2021. 

 Przyjęcie oceny stosowania w mBanku Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych 

w 2016 roku.  

 Przekazania środków Fundacji mBanku. 

 Zatwierdzenia zmian w składzie Zarządu mBanku S.A.  

 Zatwierdzenia zasadniczej struktury organizacyjnej oraz podziału kompetencji między Członków 

Zarządu i Dyrektorów Zarządzających w mBanku. 

 Przyjęcia Polityki Identyfikacji oraz Polityki Wynagradzania dla pracowników mBanku S.A. 

 Akceptacji dokumentów Departamentu Audytu Wewnętrznego: Raportu za 2016 rok oraz Planu 

Audytów na 2017 rok.  

 Zatwierdzenia Raportu z zarządzania ryzykiem braku zgodności w mBanku S.A, oraz Raportu 

z działalności compliance w Biurze Maklerskim 

 Przyjęcia raportów w zakresie realizacji zadań obszaru outsourcingu oraz nadzoru nad procesami 

rozpatrywania reklamacji i skarg. 

 Przyjęcia Polityki zarządzania konfliktami interesów w mBanku S.A. 

 Zatwierdzenia dokumentacji oraz raportów z przeglądu procesu oceny adekwatności kapitału 

wewnętrznego (ICAAP) oraz oceny adekwatności płynności (ILAAP) w Grupie mBanku. 

 Przyjęcia strategii wymagających akceptacji Komisji ds. Ryzyka oraz zatwierdzenia przez Radę 

Nadzorczą, w tym: Strategii Zarządzania Ryzykiem Grupy mBanku, Strategii Zarządzania Ryzykiem 

Rynkowym, Ryzykiem Płynności i Ryzykiem Koncentracji, Strategii Zarządzania Korporacyjnym 

i Detalicznym Ryzykiem Kredytowym, Strategii Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym oraz Ryzykiem 

Reputacji.  

 Przyjęcia polityk wymagających akceptacji Komisji ds. Ryzyka oraz zatwierdzenia przez Radę 

Nadzorczą, w tym Polityki Zarządzania Modelami oraz Polityki Zarządzania Kapitałem Grupy mBanku. 

 Zatwierdzenia Księgi Limitów – Zasad Limitowania Grupy mBanku oraz akceptacji strategicznych 

limitów ryzyka, w tym ich wartości oraz okresów obowiązywania. 

 Przyjęcia Polityki informacyjnej mBanku S.A. dotyczącej adekwatności kapitałowej. 

 Przyjęcia Planu Awaryjnego na wypadek zagrożenia utraty płynności finansowej przez mBank S.A. 

 Zatwierdzenia Planu Naprawy Grupy mBanku. 

 Przyjęcia Polityki w zakresie ciągłości działania w mBanku S.A. 

 Zatwierdzenia Polityki Bancassurance w mBanku. 

 Wyrażenia zgody na zawarcie przez mBank S.A. Aneksów do Umów z AXA.  

 Wyrażenia zgody na rozwiązanie Umowy o Współpracy oraz Umowy Inwestycyjnej z Orange Polska S.A. 

 Powołania Grupy Roboczej ds. IT Rady Nadzorczej mBanku S.A. 

 Ustalenia jednolitego tekstu Statutu mBanku S.A. oraz przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej mBanku 

S.A. oraz Regulaminu Komisji ds. Audytu Rady Nadzorczej mBanku S.A. 

 Przyjęcia Polityki dotyczącej wyboru firmy audytorskiej oraz świadczenia przez firmę audytorską 

przeprowadzającą badanie usług niebędących badaniem sprawozdania finansowego w mBanku S.A. 
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 Przyjęcia Procedury wyboru Firmy Audytorskiej w mBanku S.A.  

 Wyrażenia zgody na udział Wiceprezesa Zarządu we władzach spółki spoza Grupy mBanku. 

W 2017 roku na posiedzeniach Rady Nadzorczej systematycznie były omawiane i oceniane bieżące wyniki 

Grupy mBanku oraz poszczególnych pionów biznesowych w odniesieniu do planu finansowego.  

Udział Członków Rady Nadzorczej w posiedzeniach Rady Nadzorczej w 2017 roku ilustruje poniższa tabela. 

 Frekwencja* 

Tomasz Bieske (od 30 marca 2017 roku) 4/4 

Andre Carls 5/6 

Marcus Chromik 6/6 

Jörg Hessenmüller  5/6 

Stephan Engels  6/6 

Mirosław Godlewski (od 30 marca 2017 roku) 3/4 

Janusz Fiszer (od 30 marca 2017 roku) 4/4 

Thorsten Kanzler 6/6 

Maciej Leśny 6/6 

Michael Mandel  5/6 

Teresa Mokrysz 5/6 

Agnieszka Słomka-Gołębiowska  6/6 

Waldemar Stawski (do 30 marca 2017 roku) 2/2 

Wiesław Thor (do 30 marca 2017 roku) 2/2 

Marek Wierzbowski (do 30 marca 2017 roku) 2/2 

* Obecność na posiedzeniach / liczba posiedzeń w trakcie sprawowania mandatu.  

Komisja Prezydialna pełniła swoje funkcje do dnia 30 marca 2017 roku, w którym to okresie zgodnie 

z Polityką odpowiedniości przeprowadziła wstępny wybór kandydatów do Rady Nadzorczej oraz 3 nowych 

kandydatów na członków Zarządu. Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 30 marca 2017 roku została powołana 

nowa Komisja Prezydialna i ds. Nominacji, która przejęła funkcje i zakres działalności Komisji Prezydialnej. 

W 2017 roku Komisja Prezydialna i ds. Nominacji wykonywała bieżący nadzór nad działalnością banku 

w okresach między posiedzeniami Rady Nadzorczej. W październiku 2017 roku Komisja Prezydialna 

i ds. Nominacji przeprowadziła wstępną rekrutację kandydata na członka Zarządu.  

Komisja ds. Audytu była regularnie informowana o wynikach i sytuacji finansowej banku i Grupy. 

Otrzymywała i analizowała informacje o podjętych działaniach w zakresie kluczowych obszarów ryzyka.  

W trakcie 4 posiedzeń Komisji ds. Audytu w 2017 roku omawiane były m.in. następujące zagadnienia: 

 Zgodność procesu przygotowywania sprawozdań finansowych z obowiązującymi regulacjami prawa. 

 Współpraca z audytorem zewnętrznym. 

 Konkluzje z audytu rocznych sprawozdań finansowych Grupy mBanku za 2016 rok. 

 Zakres audytu sprawozdań rocznych za 2017 rok. 

 Ocena systemu kontroli wewnętrznej w mBanku w 2017 roku. 

 Stały nadzór nad projektem zmian w systemie kontroli wewnętrznej w mBanku w 2017 roku. 

 Stały nadzór nad działalnością Departamentu Audytu Wewnętrznego. 

 Zatwierdzanie sprawozdań Departamentu Compliance. 

 Zatwierdzenie polityki wyboru audytora zewnętrznego w mBanku. 

 Zatwierdzenie polityki współpracy z audytorem zewnętrznym w mBanku. 
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Komisja ds. Audytu przekazała Radzie Nadzorczej m.in. rekomendacje dotyczące przyjęcia: Sprawozdań 

Zarządu z działalności mBanku i Grupy mBanku za 2016 rok oraz sprawozdań finansowych za 2016 rok, 

Raportu rocznego z zarządzania ryzykiem braku zgodności w mBanku w 2016 roku, Raportu Koordynatora 

do spraw outsourcingu w zakresie realizacji polityki outsourcingu w mBanku za 2016 rok oraz Planu 

Audytów Departamentu Audytu Wewnętrznego na rok 2017. 

Komisja ds. Ryzyka odbyła w 2017 roku 4 posiedzenia, regularnie omawiając: rozwój sytuacji gospodarczej 

w Polsce i jej wpływ na sytuację banku, kwartalne raporty ryzyka (adekwatność kapitałowa, ryzyko 

płynności, ryzyko kredytowe, ryzyko rynkowe, ryzyko stopy procentowej, ryzyka niefinansowe, w tym 

ryzyko operacyjne oraz kluczowe zdarzenia w obszarze ryzyka), a także szereg zagadnień dotyczących 

portfeli mBanku, w tym, w ramach specjalnych prezentacji, ryzyka portfela korporacyjnego 

i inwestycyjnego, rynków finansowych i detalicznego. W maju odbyło się dodatkowe posiedzenie, na którym 

omówiono limity ekspozycji Grupy mBanku wobec Skarbu Państwa i Banku Centralnego. 

Wśród dyskutowanych tematów istotne miejsce zajmowały największe zaangażowania, kształtowanie się 

parametrów ryzyka oraz rezerwy tworzone w banku i w Grupie. Ponadto, zgodnie z planem prac, Komisja 

ds. Ryzyka omówiła szczegółowo efektywność poszczególnych portfeli banku analizując parametry ryzyka, 

kierunki zmian i prognozy. Dokonała także przeglądu strategii zarządzania poszczególnymi rodzajami 

ryzyka w Grupie mBanku oraz strategicznych limitów ryzyka. Ponadto Komisja ds. Ryzyka wydała 

pozytywną rekomendacje w sprawie zatwierdzenia nowego dokumentu Strategii Zarzadzania Ryzykiem 

Koncentracji w Grupie mBanku. 

W 2017 roku Komisja ds. Ryzyka wydała: 

 13 rekomendacji w zakresie zaangażowania obciążonego ryzykiem jednego podmiotu, zgodnie 

z parametrami określonymi przez Radę Nadzorczą; 

 23 decyzje dotyczące akceptacji szeregu strategii i polityk oraz innych dokumentów z zakresu 

zarządzania ryzykiem wymagających zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. 

Komisja ds. Wynagrodzeń odbyła w 2017 roku 4 posiedzenia i wydała 14 decyzji. Podczas posiedzeń 

Komisja ds. Wynagrodzeń omówiła m.in. i rekomendowała Radzie Nadzorczej: 

 zatwierdzenie okresów w roku 2017, w których tzw. „Risk Takers” mogą w ramach Programu 

Motywacyjnego nabywać obligacje oraz/lub akcje mBanku S.A.; 

 rozliczenia i wyznaczenia celów MbO dla Członków Zarządu mBanku; 

 politykę identyfikacji pracowników mających istotny wpływ na profil ryzyka w mBanku; 

 Politykę Wynagradzania pracowników mBanku. 

 

1.7. Polityka różnorodności w mBanku S.A.  

mBank od szeregu lat w praktyce realizuje w polityce kadrowej podstawowe elementy polityki 

różnorodności, wychodząc z założenia, że wartości wynikające z różnic stanowią dodatkowy atut 

organizacji. Elementy polityki różnorodności znajdują się w różnych procedurach lub procesach, natomiast 

bank nie posiada opracowanego i formalnie zatwierdzonego przez organy Spółki jednolitego dokumentu 

dotyczącego polityki różnorodności.  

Różnorodność wynikająca z doświadczenia, wiedzy, kierunku wykształcenia, zainteresowań i innych cech 

uwalnia kreatywność i przyczynia się do poszukiwania niestandardowych rozwiązań i optymalizacji 

działania, a tym samym buduje przewagi konkurencyjne spółki, przekłada się na jakość świadczonych usług 

i efekty ekonomiczne.  

W mBanku obowiązuje zasada równego traktowania bez względu na płeć, wiek, status majątkowy, sytuację 

rodzinną, stopień sprawności fizycznej, narodowość, orientację seksualną, przekonania i poglądy polityczne 

i religijne, czyli wszystkie te czynniki, które mogą powodować dyskryminację bezpośrednią lub pośrednią. 

Bank zapewnienia warunki pracy sprzyjające pełnemu wykorzystaniu i rozwijaniu unikalnych cech, 

umiejętności i zainteresowań kadry menedżerskiej, m.in. poprzez udział w szkoleniach czy klubach 

zrzeszających osoby o podobnych zainteresowaniach. Zarządzanie różnorodnością przyczynia się do 

kreowania kultury organizacyjnej, opartej na otwartości i tolerancji, w której każdy pracownik czuje się 

doceniany i szacowany oraz ma możliwości rozwoju zawodowego. 
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Zgodnie z polityką równości płci, bank dąży do zapewnienia reprezentantów obu płci w doborze 

zewnętrznym, nominacjach wewnętrznych oraz planowaniu sukcesji kluczowych funkcji w banku, 

uwzględniając zasady równego traktowania w zakresie nawiązywania stosunku pracy. W mBanku na etapie 

rekrutacji pracownika stosowana jest metoda selekcji, która umożliwia obiektywną ocenę kompetencji 

kandydatów. Każdy pracownik banku ma możliwości awansu na stanowisko menedżerskie, jeśli wykaże się 

odpowiednimi osiągnięciami zawodowymi.  

W siedmioosobowym Zarządzie mBanku jest jedna kobieta.  

Zarząd mBanku 

 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 

 liczba osób % liczba osób % liczba osób % 

Kobiety 1 14% 1 14% 1 14% 

Mężczyźni 6 86% 6 86% 6 86% 

Razem 7 100% 7 100% 7 100% 

W dwunastoosobowej Radzie Nadzorczej zasiadają dwie kobiety. 

Rada Nadzorcza mBanku 

 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 

 liczba osób % liczba osób % liczba osób % 

Kobiety 2 17% 2 17% 2 17% 

Mężczyźni 10 83% 10 83% 10 83% 

Razem 12 100% 12 100% 12 100% 

Skład Rady Nadzorczej mBanku odzwierciedla staranność o jak najszerszą różnorodność jej członków, 

zarówno w kontekście ich doświadczeń zawodowych, jak też posiadanej wiedzy i umiejętności. W Radzie 

Nadzorczej są zarówno reprezentanci głównego akcjonariusza mBanku, jak również przedstawiciele świata 

nauki, biznesu oraz osoby z szeroką wiedzą prawniczą i doświadczeniem w bankowości. 

Osoby należące do kadry menedżerskiej ukończyły różne kierunki studiów, w Polsce i za granicą, m.in. 

kierunki ekonomiczne, techniczne, informatyczne, prawnicze, z zakresu filologii i inne. W kadrze 

menedżerskiej są osoby z różnorodnym doświadczeniem w polskich, europejskich i amerykańskich 

instytucjach finansowych i niefinansowych. Kadra kierownicza posiada świadomość znaczenia 

różnorodności dla środowiska pracy, bierze udział w szkoleniach opartych na dostrzeganiu różnic i czerpaniu 

z nich korzyści. W rozpoznawaniu zdolności i umiejętności wykorzystywana jest metodę Success Insights 

rozpoznająca cechy osobowości, które można wykorzystać pracy.  

 
 

 


