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SPRAWOZDANIE 
RADY NADZORCZEJ BRE BANKU SA 

z działalności w 2011 roku oraz z wyników oceny  
Sprawozdań Zarządu oraz Sprawozdań Finansowych za rok 2011 
przygotowane na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

odbywające się 30 marca 2012 r. 
 
W minionym okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie: 
 
Przewodniczący   Maciej Leśny 
Zastępca Przewodniczącego  Dr Andre Carls (do 30 marca 2011) 
     Dr Achim Kassow (od 31 marca 2011 do 12 lipca 2011) 
     Ulrich Sieber (od 13 lipca 2011) 
Członkowie    Dr Andre Carls (od 31 marca 2011) 

Dr Achim Kassow  (do 30 marca 2011) 
     Sascha Klaus 
     Teresa Mokrysz 

Waldemar Stawski 
     Dr Jan Szomburg      
     Prof. Marek Wierzbowski 

Dr Stefan Schmittmann (do 30 marca 2011) 
Martin Zielke  (do 30 marca 2011) 
Dr Eric Strutz (od 31 marca 2011) 
Thorsten Kanzler (od 31 marca 2011)  

 
W dniu 30 marca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybrało Radę Nadzorczą na 
kolejną kadencję. Na obecną kadencję Rady Nadzorczej nie kandydowali już Pan Dr Stefan Schmittmann 
oraz Pan Martin Zielke. Jednocześnie Dr Eric Strutz oraz Pan Thorsten Kanzler zostali powołani na 
nowych Członków Rady Nadzorczej. W minionym roku, z dniem 12 lipca 2011 Dr Achim Kassow 
zrezygnował ze swoich funkcji w Radzie Nadzorczej i Pan Ulrich Sieber przejął jego obowiązki. 
 
Zgodnie z przyjętymi przez Bank zasadami ładu korporacyjnego oraz Dobrymi Praktykami Spółek 
Notowanych na GPW, w myśl § 22 Statutu BRE Banku a także wychodząc na przeciw wymogom Ustawy o 
biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 
oraz nadzorze publicznym w ramach Rady Nadzorczej działają trzy stałe komisje, są to: Komisja 
Prezydialna, Komisja ds. Ryzyka oraz Komisja ds. Audytu. 
 
Skład poszczególnych Komisji Rady Nadzorczej przedstawia się następująco: 
 
Komisja Prezydialna:  
  Przewodniczący Maciej Leśny 
  Członkowie  Dr Andre Carls 
     Ulrich Sieber 
     Dr Jan Szomburg 
 
 
Komisja ds. Audytu: 
  Przewodniczący Dr Eric Strutz 
  Członkowie  Dr Andre Carls 
     Maciej Leśny 
     Teresa Mokrysz  
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Komisja ds. Ryzyka: 
  Przewodniczący Sascha Klaus  
  Członkowie  Thorsten Kanzler  

Maciej Leśny 
Waldemar Stawski 
     

Komisje Rady Nadzorczej sprawują swoje funkcje zgodnie z wytycznymi zatwierdzonymi przez Radę 
Nadzorczą. Komisja Prezydialna wykonuje bieżący nadzór na działalnością Banku w okresach między 
posiedzeniami Rady Nadzorczej, rozpatruje sprawy dotyczące zasad wynagradzania oraz ustala 
wysokość bonusu dla Członków Zarządu zgodnie z systemem wyznaczonym przez Radę Nadzorczą. 
Komisja Prezydialna zatwierdza transakcje przekraczające 1% funduszy własnych Banku oraz wyraża 
zgodę dla Członka Zarządu Banku na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi. Komisja ds. Audytu 
zajmuje się między innymi przeglądem oraz monitorowaniem procesu sprawozdawczości finansowej, 
skutecznością działania systemu kontroli wewnętrznej oraz współpracą z audytorem zewnętrznym i 
działaniami audytu wewnętrznego Banku. Komisja ds. Audytu wydaje opinie odnośnie wyboru audytora 
zewnętrznego Banku oraz rekomenduje przyjęcie lub odrzucenie sprawozdań finansowych. Komisja ds. 
Ryzyka sprawuje, między innymi stały nadzór nad ryzykiem kredytowym, rynkowym i operacyjnym oraz 
rekomenduje zatwierdzenie zaangażowania obciążonego ryzykiem jednego podmiotu, zgodnie z 
parametrami określonymi przez Radę Nadzorczą.  
 
Zgodnie z § 22 ust. 5 Statutu BRE Banku wszystkie stałe komisje działające w ramach Rady Nadzorczej 
udostępniają akcjonariuszom sprawozdania ze swojej działalności w minionym roku sprawozdawczym. 
Sprawozdania te stanowią załączniki do niniejszego dokumentu i są przedstawione w komplecie 
materiałów na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 
  
W minionym okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza wykonywała zgodnie z wymogami Kodeksu Spółek 
Handlowych swoje statutowe obowiązki w zakresie stałego nadzoru nad działalnością spółki. Zgodnie ze 
swoimi uprawnieniami Rada Nadzorcza przeanalizowała Sprawozdanie Zarządu Banku, dokonała oceny 
Sprawozdań Finansowych za rok 2011, przeczytała i oceniła raport przygotowany przez audytora 
zewnętrznego - firmę PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. 
Korzystając z tego profesjonalnego źródła potwierdza, że przedstawione przez Zarząd na Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sprawozdania Finansowe Banku oraz Grupy BRE spełniają wymogi 
formalno - prawne. W formie uchwał Rada Nadzorcza przyjęła Sprawozdania Zarządu Banku oraz 
Sprawozdanie Finansowe Banku za rok 2011, a także Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy 
BRE Banku za rok 2011. Odrębne uchwały stanowi zatwierdzenie przez Radę propozycji Zarządu w 
sprawie podziału zysku za 2011 rok oraz rekomendacja wyboru audytora do badań sprawozdań 
finansowych w 2012 roku.  
 
Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie w/w 
Sprawozdań Finansowych oraz przyjęcie projektów uchwał w sprawie podziału zysku a także wyboru 
firmy PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. jako audytora zewnętrznego do badania sprawozdań 
finansowych BRE Banku oraz Grupy BRE Banku za 2012 rok. 
 
W minionym okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 6 posiedzeń. Przyjęto 51 uchwał. Uchwały 
te dotyczyły między innymi:  
akceptacji sprawozdań finansowych BRE Banku, Grupy BRE Banku oraz innych materiałów na Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, przyjęcia planu finansowego na 2012 rok oraz Planu 
Średniookresowego na lata 2012-2015, spraw personalnych, przyjęcia zmian w Regulaminie Rady 
Nadzorczej i Statucie BRE Banku, przekazania środków Fundacji BRE Banku, przyjęcia raportu z 
zarządzania ryzykiem braku zgodności, przyjęcia Polityki Zgodności, przyjęcia nowego regulaminu i 
zakresu działania Komisji ds. Audytu Rady Nadzorczej oraz  rocznego Planu Audytu Wewnętrznego, 
przyjęcia Polityki Zarządzania Kapitałem, przyjęcia procesu oceny adekwatności kapitału wewnętrznego 
(ICAAP) w Grupie BRE Banku, realizacji Programu Pracowniczego oraz Programu Motywacyjnego dla 
Członków Zarządu, akceptacji Zasad Polityki Inwestycji Kapitałowych, przyjęcia oceny systemu kontroli 
wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w 2010 r., akceptacji zmiany trybu sprawowania nadzoru nad 
ryzykiem kredytowym przez Komisję ds. Ryzyka Rady Nadzorczej dotyczącego banków, instytucji 



Sprawozdanie Rady Nadzorczej przygotowane na ZWZ odbywające się 30 marca 2012 

 

kredytowych oraz międzynarodowych instytucji finansowych, zatwierdzenia strategii zarządzania 
ryzykiem operacyjnym, przyjęcia Raportu Koordynatora do spraw outsourcingu w zakresie realizacji 
polityki outsourcingu za 2010 rok, przyjęcia zmian w Regulaminie Kontroli Wewnętrznej, zatwierdzenia 
Strategii zarządzania ryzykiem płynności, Strategii  zarządzania ryzykiem rynkowym oraz Strategii 
zarządzania ryzykiem kredytowym, zatwierdzenia Raportu Rocznego z nadzoru nad procesami 
rozpatrywania reklamacji i skarg w BRE Banku za 2010 rok. 
 
Ponadto Rada Nadzorcza na swych posiedzeniach akceptowała lub przyjmowała do wiadomości 
okresowe raporty Zarządu dotyczące sytuacji finansowej Banku, a także bieżących wyników 
poszczególnych linii biznesowych oraz spółek z Grupy. 
 
W 2011 roku Rada Nadzorcza dużo czasu poświęciła na szczegółowe omówienie Strategii BRE, w tym 
kierunków rozwoju i celów, jakie Bank pragnie osiągnąć w latach 2012 – 2015.  Rada Nadzorcza pragnie 
ściśle współpracować z Zarządem w realizacji przyjętych planów.   
 
Jesienią 2011 roku przeprowadzona została w BRE Banku planowana kompleksowa inspekcja KNF. Rada 
Nadzorcza z zadowoleniem przyjęła pozytywną ocenę BRE Banku dokonaną przez zespół inspekcyjny. 
Rada Nadzorcza będzie monitorowała oraz ściśle współpracowała z Zarządem w celu realizacji 
rekomendacji post-inspekcyjnych wydanych przez KNF. 
 
Rada Nadzorcza z zadowoleniem odnotowuje bardzo dobre wyniki finansowe osiągnięte przez Grupę BRE 
Banku oraz gratuluje Zarządowi i pracownikom całej Grupy zdobytych celów.  
 
 
 
 
Maciej Leśny 
Przewodniczący Rady Nadzorczej 
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Warszawa, 6 lutego 2012 
 
 
 

Sprawozdanie z działalności 
 Komisji Prezydialnej Rady Nadzorczej BRE Banku SA 

w roku 2011 
 
Zgodnie z obowiązującym Statutem BRE Banku (§ 22 ust. 3 pkt 1) oraz Regulaminem Rady Nadzorczej (§ 
12, ust. 3, pkt 1) w 2011 roku Komisja Prezydialna działała w następującym składzie: 
 

- Przewodniczący    Maciej Leśny 
- Członek    Dr Andre Carls 
- Członek    Sascha Klaus (do 30 marca 2011) 
- Członek    Dr Achim Kassow (od 31 marca 2011 do 12 lipca 2011)  
- Członek     Ulrich Sieber (od 13 lipca 2011) 
- Członek     Dr Jan Szomburg 

 
Celem działań podejmowanych przez Komisję Prezydialną jest usprawnienie funkcji nadzorczej Rady. 
Do głównych zadań Komisji Prezydialnej należą: 

a)  wykonywanie bieżącego nadzoru nad działalnością Banku w okresach między posiedzeniami Rady 
Nadzorczej, 

b)  udzielanie 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, zdefiniowanych w § 33 Statutu Banku, wyliczonych na dzień 31 grudnia poprzedniego 
roku. 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. W przypadku nabycia nieruchomości, użytkowania 
wieczystego lub udziału w nieruchomości, akcji lub udziałów w spółkach w wyniku 
wymienionych postępowań lub porozumień z dłużnikami Banku lub w przypadku zbycia nabytego 
w ten sposób mienia, Zarząd obowiązany jest do poinformowania Komisji Prezydialnej o 
powyższych czynnościach,  

c)  rozpatrywanie spraw dotyczących zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń Członków 
Zarządu, w tym ustalania stawek wynagrodzeń, 

d)  przedstawianie opinii dotyczących zgody dla Członka Zarządu na zajmowanie się interesami 
konkurencyjnymi, 

e)  wydawanie Radzie Nadzorczej rekomendacji na temat ogólnych zaleceń dla Zarządu odnośnie 
poziomu i struktury wynagradzania kadry kierowniczej wysokiego szczebla oraz monitorowanie 
poziomu i struktury tych wynagrodzeń. 

 
W minionym okresie sprawozdawczym Komisja Prezydialna pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem 
Banku i była na bieżąco informowana o sytuacji w BRE.  
 
Zgodnie ze swoimi kompetencjami określonymi w § 22 ust. 3 pkt. 1 Statutu BRE Banku w minionym 
okresie sprawozdawczym Komisja Prezydialna podjęła 10 decyzji.  
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Komisja Prezydialna podjęła 3 decyzje w sprawie określenia kwot bonusów i premii dla Członków 
Zarządu, w tym przydziału akcji w Programie Motywacyjnym, 1 decyzja dotyczyła akceptacji stanowiska 
BRE w odpowiedzi na żądania byłego Prezesa. Oprócz tego, Komisja Prezydialna zatwierdziła warunek 
ekonomiczny dla kolejnej (IV) transzy Programu Pracowniczego, udzielała zezwolenia na transakcje 
przekraczające 1% funduszy własnych Banku oraz wydała zgody dla członków Zarządu na zajmowanie się 
interesami konkurencyjnymi.  
 
Niniejsze sprawozdanie składane jest zgodnie z § 22 ust.5 Statutu BRE Banku oraz Dobrymi Praktykami 
Spółek Notowanych na GPW (roz. II, zasada 1, pkt 6)  
 
 
 
 
Maciej Leśny 
Przewodniczący Komisji Prezydialnej 
Przewodniczący Rady Nadzorczej 
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Warszawa, 02 marca 2012 
 
 
 

Raport z działalności 
Komisji ds. Audytu Rady Nadzorczej BRE Banku SA 

w 2011 roku 
 
 
 
 
Podstawa prawna 
 
Komisja ds. Audytu Rady Nadzorczej BRE Banku SA działa jako Stała Komisja zgodnie z: 

 art. 86 Ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach 
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym 

 „Rekomendacjami dotyczącymi funkcjonowania Komitetu Audytu” wydanymi przez Urząd 
Komisji Nadzoru Finansowego w listopadzie 2010 

 Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 
 Statutem BRE Banku SA (§ 22 ust. 3 punkt 2)) 
 Regulaminem Rady Nadzorczej BRE Banku SA (§ 12 ust. 3 punkt 2)). 

 
 
Skład Komisji 
 
Do momentu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dnia 30 marca 2011 roku, w skład Komisji ds. Audytu 
poprzedniej kadencji wchodzili następujący członkowie: 

 Martin Zielke (Przewodniczący) 
 Dr Andre Carls (Członek) 
 Maciej Leśny (Członek) 
 Dr Jan Szomburg (Członek). 

Od Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (ZWZ) w skład Komisji ds. Audytu obecnej kadencji wchodzą 
następujący członkowie: 

 Dr Eric Strutz (Przewodniczący) 
 Dr Andre Carls (Członek) 
 Maciej Leśny (Członek) 
 Teresa Mokrysz (Członek). 

 
Stosownie do Uchwał ZWZ oraz celem umożliwienia sprawnego przejęcia obowiązków, odbyły się 
spotkania pomiędzy ustępującymi, a nowo wybranymi Członkami Komisji ds. Audytu. Podczas tych 
spotkań przedyskutowano wszystkie sprawy bieżące oraz otwarte kwestie, a także sporządzono 
protokoły przekazania. 
 
 
Posiedzenia / działalność / decyzje 
 
W 2011 roku Komisja ds. Audytu odbyła cztery posiedzenia: 28 lutego, 30 marca, 29 czerwca i 26 
października. 
 
Podczas posiedzenia w dniu 28 lutego Komisja ds. Audytu przeanalizowała i wyczerpująco 
przedyskutowała między innymi następujące tematy:  

 zgodność procesu przygotowywania sprawozdań finansowych z prawem i obowiązującymi 
regulacjami, 

 konkluzje z audytu rocznych sprawozdań finansowych Grupy BRE Banku za 2010 rok 
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 Sprawozdanie Zarządu z działalności BRE Banku SA za rok 2010 oraz sprawozdanie finansowe 
BRE Banku SA za rok 2010 (Decyzją 22/11 rekomendowane Radzie Nadzorczej do przyjęcia) 

 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy BRE Banku za rok 2010 oraz skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe Grupy BRE Banku za rok 2010 (Decyzją 23/11 rekomendowane Radzie 
Nadzorczej do przyjęcia) 

 współpraca z obecnym audytorem PricewaterhouseCoopers (PwC), zasięgnięcie opinii w sprawie 
przyszłej kontynuacji współpracy z PwC jako audytorem sprawozdań finansowych za 2011 rok (w 
tym dyskusja z gośćmi reprezentującymi Pion Finansowy Banku). 
Na tej podstawie Komisja ds. Audytu wyraziła pozytywną opinię dla Rady Nadzorczej w sprawie 
wyboru firmy PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. jako audytora do badania sprawozdań 
finansowych BRE Banku SA oraz Grupy BRE Banku za rok 2011 (Decyzja 24/11). 

 

Po wyczerpującej dyskusji poniższe tematy zostały przyjęte do wiadomości: 
 ocena dokonana przez Departament Audytu Wewnętrznego na temat systemu kontroli 

wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem w BRE Banku w 2010 roku 
 Plan Audytów Departamentu Audytu Wewnętrznego na rok 2011 (zatwierdzony i 

rekomendowany Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia Decyzją 26/11). 
 

Ponadto Komisja zajęła się również własnymi sprawami wewnętrznymi i 
 przyjęła sprawozdanie roczne ze swojej działalności w 2010 roku (Decyzja 25/11) 
 zmieniła swój regulamin dostosowując go w pełni do najnowszych wymogów regulacyjnych i 

przekazała go do akceptacji Radzie Nadzorczej (Decyzja 27/11). 
 
Na posiedzeniu w dniu 30 marca 2011 roku nowo wybrana Komisja ds. Audytu powołała Dr Erica Strutz’a 
na stanowisko Przewodniczącego Komisji ds. Audytu (Decyzja 1/11 podjęta w głosowaniu tajnym). 
Członkowie Komisji ds. Audytu przedyskutowali z przedstawicielami PricewaterhouseCoopers zakres 
audytu sprawozdań finansowych za 2011 rok. Poza tym, po wyczerpującej ocenie kwalifikacji 
kandydatów, Komisja ds. Audytu zaakceptowała zmiany na stanowiskach Dyrektora oraz Zastępcy 
Dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego z dniem 1 kwietnia 2011 roku (Decyzja 2/11). 
 
Podczas posiedzenia w dniu 29 czerwca Komisja ds. Audytu została zapoznana i zajmowała się 
szczegółowo między innymi następującymi kwestiami: 

 słabości i rekomendacje wydane w związku z pracami wykonywanymi w 2010 roku – aktualizacja 
statusu implementacji rekomendacji 

 główne przyszłe zmiany w MSSF 
 rekomendowanie przyjęcia „Raportu rocznego z zarządzania ryzykiem braku zgodności w BRE 

Banku SA w 2010 roku” (Decyzja 3/11) 
 rekomendowanie przyjęcia „Raportu Koordynatora do spraw outsourcingu w zakresie realizacji 

Polityki outsourcingu w BRE Banku SA za 2010 rok” (Decyzja 4/11) 
 zaktualizowana ocena dokonana przez Departament Audytu Wewnętrznego na temat systemu 

kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem w BRE Banku 
 rekomendowanie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Kontroli Wewnętrznej BRE Banku SA 

(Decyzja 5/11). 
 
Ostatnie posiedzenie Komisji ds. Audytu w 2011 roku odbyło się 26 października. Główne tematy, które 
zostały obszernie omówione obejmowały: 

 podsumowanie audytu sprawozdań finansowych Grupy BRE Banku SA za pierwsze półrocze 2011 
roku 

 omówienie i uzgodnienie zakresu Audytu Sprawozdań Rocznych za 2011 rok 
 pierwsze wstępne zestawienie wyników Grupy BRE Banku SA po trzech kwartałach 2011 roku 
 Niezależną ocenę funkcji audytu wewnętrznego w BRE Banku SA (przeprowadzoną przez 

PricewaterhouseCoopers). 
 
Na każdym posiedzeniu Komisja ds. Audytu sprawowała regularny nadzór nad audytem wewnętrznym. 
Komisja regularnie otrzymywała informacje o podjętych działaniach w zakresie kluczowych obszarów 
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ryzyka, a także raporty Departamentu Audytu Wewnętrznego obejmujące szerokie spektrum zagadnień 
audytowych, w tym raporty dotyczące: 

 informacji o Realizacji Przeterminowanych Zaleceń Departamentu Audytu Wewnętrznego 
 Głównych Obszarów Ryzyka. 

Wszystkie wyżej wymienione raporty audytu wewnętrznego były szeroko dyskutowane podczas 
posiedzeń Komisji. 
 
Komisja ds. Audytu podziela ocenę ryzyka procesów i obszarów w Banku przedstawianą przez 
Departament Audytu Wewnętrznego. Komisja pozytywnie ocenia wszystkie podjęte działania mające na 
celu obniżenie poziomu ryzyka, które przyniosły pozytywne efekty. Komisja z satysfakcją odnotowuje 
implementację nowego Standardowego Procesu Audytu na początku 2011 roku. Podstawą tego procesu 
jest zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie (metodologia Enterprise Risk Management, ERM). 
 
Poza tym, Komisja ds. Audytu była regularnie informowana o wynikach i sytuacji finansowej Banku 
przed publikacją raportów kwartalnych Grupy BRE Banku. 
 
Komisja ds. Audytu w pełni wywiązywała się ze wszystkich ciążących na niej obowiązków wynikających 
z uwarunkowań prawnych. 
 
 
 
 
 
Dr Eric Strutz 
Przewodniczący Komisji ds. Audytu   
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Raport z działalności  
Komisji ds. Ryzyka Rady Nadzorczej BRE Banku SA  

w roku 2011 
 

 
Działania podejmowane przez Komisję ds. Ryzyka w 2011 roku były zgodne z zasadami określonymi w 
Statucie BRE Banku SA. Skład Komisji ds. Ryzyka był następujący:  
 
- Przewodniczący  Sascha Klaus  
- Członek   Dr Andre Carls (do 30 marca 2011 r.) 
- Członek    Thorsten Kanzler (od 31 marca 2011 r.) 
- Członek     Maciej Leśny 
- Członek   Waldemar Stawski 
 
 
Zgodnie z planem, posiedzenia Komisji ds. Ryzyka w 2011 r. odbywały się co kwartał, tzn. w lutym, w 
maju, we wrześniu oraz w listopadzie 2011 r. Protokoły z posiedzeń Komisji ds. Ryzyka zostały 
przedstawione Radzie Nadzorczej i przyjęte przez nią w całości. Zgodnie z obowiązkami określonymi w 
Statucie BRE Banku, Komisja ds. Ryzyka sprawowała w 2011 roku stały nadzór nad ryzykiem 
kredytowym, ryzykiem rynkowym oraz ryzykiem operacyjnym – na podstawie raportów przedstawionych 
przez Dyrektora Banku ds. Ryzyka, Członka Zarządu, Kwartalnych Przeglądów Ryzyka jak również innej 
dokumentacji dostarczonej Komisji ds. Ryzyka.  
 
W 2011 roku Komisja ds. Ryzyka przeanalizowała, omówiła i wydała rekomendacje w prawie 70 
sprawach zgodnie z wytycznymi określonymi przez Radę Nadzorczą. Niektóre z nich zostały 
zakwalifikowane jako "out of policy" i dlatego Komisja ds. Ryzyka rekomendowała ich odrzucenie.  
 
Ponadto Komisja ds. Ryzyka dokonała przeglądu pod-portfeli i strategii ryzyka jak również regularnie 
analizowała ryzyko koncentracji, gdy parametry rezerwy z tytułu utraty wartości należności 
kredytowych zostały przekroczone, oraz istotne zagrożone ekspozycje kredytowe.  
Komisja ds. Ryzyka wydała różne rekomendacje dotyczące ograniczania ryzyka w tym względzie. 
 
Przedstawiono i omówiono poziomy płynności i finansowania a także odpowiednie ramy zarządcze oraz 
wydano stosowne rekomendacje.  
Ponadto Komisja ds. Ryzyka zbadała działalność różnych spółek Grupy. 
 
Rozwój polskiej gospodarki i jej potencjalny wpływ na bank  były regularnie omawiane podczas 
posiedzeń Komisji ds. Ryzyka.  
 
Komisja ds. Ryzyka rekomendowała i dokonywała przeglądu testów warunków skrajnych w oparciu o 
różne parametry, m.in zmiany makroekonomiczne, zmiany walutowe i stóp procentowych oraz w 
oparciu o potencjalny wpływ na bilans banku jak również wskaźniki ekonomiczne i kapitału 
regulacyjnego. Te ostanie skutki poddano analizie również pod względem wdrożenia wymagań Bazylea 
III. 
 
Ponadto Komisja ds. Ryzyka analizowała stopień realizacji rekomendacji oraz działań wynikających z 
kontroli przeprowadzonych przez KNF, wewnętrznych kontroli dotyczących ryzyka jak również nowych 
wymogów nadzorczych.  
 
 
Sascha Klaus 
Przewodniczący Komisji ds. Ryzyka 


