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Sprawozdanie Komitetu ds. Ryzyka i Kapitału  
Banku Handlowego w Warszawie S.A. 
za rok 2012 
 
Komitet ds. Ryzyka i Kapitału Banku Handlowego w Warszawie S.A. jest stałym organem 
Rady Nadzorczej Banku. Komitet ds. Ryzyka i Kapitału składa się z członków Rady 
Nadzorczej mianowanych przez Radę Nadzorczą. W skład Komitetu wchodzi co najmniej 
czterech członków Rady Nadzorczej, z których jeden jest Przewodniczącym Komitetu. Komitet 
działa zgodnie ze swoim regulaminem na podstawie art. 390 Kodeksu spółek handlowych. 
 
Regulamin Komitetu został opublikowany w serwisie internetowym Banku na stronie 
www.citihandlowy.pl. Zgodnie z regulaminem, do kompetencji Komitetu należy m.in. nadzór 
nad wprowadzeniem przez Zarząd systemu zarządzania ryzykiem w Banku oraz ocena 
adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem. W ramach kompetencji 
Komitetu dotyczących nadzoru nad funkcjonowaniem systemu zarządzania ryzykiem Komitet 
dokonuje w szczególności weryfikacji zgodności polityki Banku w zakresie podejmowania 
ryzyka ze strategią i planem finansowym Banku, badania okresowej informacji 
przedstawiającej rodzaje i wielkość ryzyka w działalności Banku i weryfikacji ogólnego 
poziomu ryzyka Banku oraz przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendacje w tym zakresie. 
 
Komitet ds. Ryzyka i Kapitału sprawuje również nadzór nad procesem szacowania kapitału 
wewnętrznego i zarządzania kapitałowego. Kompetencje Komitetu w zakresie nadzoru nad 
funkcjonowaniem procesów szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania kapitałowego i 
planowania kapitałowego, polegają na badaniu, zatwierdzaniu lub rekomendowaniu, w 
zakresie wymagającym uchwały Rady Nadzorczej, do zatwierdzania polityk i procedur 
dotyczących procesu szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania kapitałowego oraz 
planowania kapitałowego.  
 
W 2012 r. w skład Komitetu ds. Ryzyka i Kapitału wchodzili: Alberto J. Verme - jako 
Przewodniczący (do 19 czerwca 2012 r.), Zdenek Turek-  jako Przewodniczący, (od 23 lipca 
2012 r.), Igor Chalupec - jako Wiceprzewodniczący oraz Andrzej Olechowski, Frank Mannion, 
Dariusz Mioduski (od 23 lipca 2012 r.) oraz Stephen R. Volk (od 23 lipca 2012 r.) - jako 
członkowie Komitetu.  
 
Aktualny skład Komitetu ds. Ryzyka i Kapitału jest następujący:  
1) Zdenek Turek – Przewodniczący, 
2) Igor Chalupec – Wiceprzewodniczący,  
3) Frank Mannion, 
4) Andrzej Olechowski, 
5) Stephen R. Volk, 
6) Dariusz Mioduski. 
 
Komitet ds. Ryzyka i Kapitału, zgodnie z przyjętym regulaminem, w omawianym okresie 
sprawozdawczym obejmującym rok kalendarzowy, spotkał się trzykrotnie w następujących 
terminach:  
 
15 marca 2012 r., 
21 maja 2012 r., 
6 grudnia 2012 r.  
 
Komitet ds. Ryzyka i Kapitału pozostaje w stałym kontakcie z Radą Nadzorczą Banku, 
kierownictwem Banku oraz audytorem zewnętrznym. 
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Komitet ds. Ryzyka i Kapitału na swych posiedzeniach, w okresie sprawozdawczym, 
szczegółowo omawiał informacje o aktualnej sytuacji ekonomicznej oraz przedstawione 
prognozy makroekonomiczne na lata 2012 – 2013.  
 
Przedmiotem analiz Komitetu były dostarczane na każde posiedzenie informacje o kapitale 
regulacyjnym i wewnętrznym a także procesie szacowania kapitału wewnętrznego Banku, 
który obejmuje w szczególności proces identyfikacji ryzyk istotnych.  
 
Komitet ds. Ryzyka i Kapitału, na każdym posiedzeniu omawiał informacje z obszaru ryzyka 
kredytowego, ryzyka rynkowego i płynności, ryzyka cenowego, ryzyka braku zgodności czy 
ryzyka operacyjnego  w tym zdarzenia w zakresie ryzyka operacyjnego na poziomie Grupy 
Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.  
 
Przedmiotem analiz Komitetu były również zagadnienia z obszaru przeciwdziałania 
procederowi „prania pieniędzy”. 
 
Na posiedzeniu w dniu 15 marca 2012 r. Komitet szczegółowo przedyskutował dokument 
„Zasady ostrożnego i stabilnego zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej Banku 
Handlowego w Warszawie SA” proponując wprowadzenie zmian a następnie, po ich 
wprowadzeniu, postanowił rekomendować Radzie Nadzorczej przyjęcie tego dokumentu. 
 
Podczas tego samego posiedzenia Komitet wnikliwie przedyskutował propozycję Zarządu 
Banku w przedmiocie podziału zysku netto i wypłaty dywidendy. Po dyskusji Komitet 
postanowił rekomendować Radzie Nadzorczej przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu 
Banku rekomendacji Rady zgodnej z wnioskiem Zarządu. 
 
W trakcie posiedzeń Komitetu ds. Ryzyka i Kapitału poruszano również kwestie związane z 
co rocznym procesem Badania i Oceny Nadzorczej („BION”). 
 
Komitet ds. Ryzyka i Kapitału stwierdza, że w roku sprawozdawczym system zarządzania 
ryzykiem w Banku działał w sposób skuteczny i odpowiedni do rozmiaru prowadzonej 
działalności. Komitet pozytywnie ocenił zarządzanie procesem szacowania kapitału 
wewnętrznego i zarządzania kapitałowego w Banku. 
 
Biorąc pod uwagę powyższe Komitet ds. Ryzyka i Kapitału stwierdza, że w roku kończącym 
się 31 grudnia 2012 r. prawidłowo wypełniał swoje zadania. 
 
 
 
 
Zdenek Turek 
Przewodniczący Komitetu ds. Ryzyka i Kapitału 
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Report of the Risk and Capital Committee 
of Bank Handlowy w Warszawie S.A. 
for year 2011 
 
The Risk and Capital Committee of Bank Handlowy w Warszawie S.A. is a permanent body 
of the Bank’s Supervisory Board. The Risk and Capital Committee is composed of the 
Supervisory Board members appointed by the Supervisory Board. The Risk and Capital 
Committee consists of at least four Supervisory Board members, one of whom acts as the 
Committee’s Chairperson. The Committee operates in accordance with its regulations as set 
forth in Article 390 of the Commercial Companies Code. 
 
The Committee’s Regulations are displayed on the Bank’s website www.citibankhandlowy.pl.  
Under these regulations, the competencies of the Committee include in particular supervision 
over introduction of the risk management system by the Management Board in the Bank and 
assessment of adequacy and effectiveness of the risk management system. In the 
framework of its competencies related to the supervision over the functioning of the risk 
management system, the Committee, in particular, verifies the consistency of the Bank’s risk 
taking policy with the strategy and financial plan of the Bank, examines the periodic 
information presenting the types and sizes of risks surrounding the Bank’s operations as well 
as verifies and presents to the Supervisory Board the recommendations concerning the 
general risk level of the Bank. 
 
The Risk and Capital Committee also supervises the process of internal capital estimation 
and capital management. The Committee’s competencies as related to the supervision of 
functioning of internal capital estimation, capital management and capital planning processes 
involve examination, approval or recommendation, to the extent that requires a resolution of 
the Supervisory Board, for approval of policies and procedures applicable to the process of 
internal capital estimation, capital management and capital planning. 
 
In 2012, the Risk and Capital Committee was composed of the following members: Alberto J. 
Verme – Chairman (until June 19, 2012), Zdenek Turek – Chairman (as of July 23, 2012), 
Igor Chalupec – Vice Chairman and Andrzej Olechowski, Frank Mannion, Dariusz Mioduski 
(as of July 23, 2012) and Stephen R. Volk (as of July 23, 2012) – the Committee members. 
 
The current composition of the Risk and Capital Committee is as follows: 
1) Zdenek Turek – Chairman; 
2) Igor Chalupec – Vice Chairman; 
3) Frank Mannion 
4) Andrzej Olechowski; 
5) Stephen R. Volk; 
6) Dariusz Mioduski. 

 
In accordance with its Regulations, during the discussed reporting period covering the 
calendar year, the Risk and Capital Committee met three times on the following dates: 
 
March 15, 2012; 
May 21, 2012; 
December 6, 2012. 
 
The Risk and Capital Committee is in frequent contact with the Bank’s Supervisory Board as 
well as with the Bank’s Management and external auditor. 
 
In the reporting period, at its meetings, the Risk and Capital Committee discussed in details 
the information on the current economic situation and presented macroeconomic forecast for 
2012-2013. 
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The issues subject to analyses of the Committee included information about regulatory 
capital and internal capital as well as about the Bank’s internal capital estimation process, 
covering in particular material risk identification process, provided at each meeting. 
 
The Risk and Capital Committee discussed the issues concerning credit, market, liquidity 
and price risk as well as non-compliance or operational risk, including the events that took 
place within the Capital Group of Bank Handlowy w Warszawie S.A. 
 
The Committee also analyzed issues related to counteracting “money laundering”. 
 
During the meeting held on March 15, 2012, the Committee conducted a detailed discussion 
over the document “Principles of prudent and stable risk management at the Capital Group of 
Bank Handlowy w Warszawie SA”, suggesting implementation of amendments, and then 
after their implementation, the Committee decided to recommend the approval of that 
document to the Supervisory Board. 
 
During the same meeting, the Committee thoroughly discusses the proposal of the Bank’s 
Management Board as regards net profit distribution and dividend payment, Having 
discussed that, the Committee decided to offer the recommendation to the Supervisory 
Board that the Supervisory Board presented its recommendation consistent with the 
Management Board’s request to the General Meeting. 
 
 
During its meetings, the Risk and Capital Committee discussed also the issues concerning 
the annual supervisory review and assessment (BION).  
 
 
The Risk and Capital Committee claims that in the reporting year, the Bank’s risk 
management system was effective and adequate to the size of the Bank’s operations.  The 
Committee positively assessed the process of internal capital estimation and capital 
management in the Bank. 
 
In view of the above, the Committee declares that in the year ended 31 December 2012, it 
performed its mandate properly. 
 
Alberto Verme 
Chairman of the Risk and Capital Committee 
 
 
 


