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Tekst jednolity Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. uchwalony ustalony przez Radę 

Nadzorczą Banku zgodnie z upoważnieniem Uchwałą nr 28/2019 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Banku zawartym w uchwale nr 40/2021 z dnia 5 17 czerwca 2019 2021 r. 

 

S  T  A  T  U  T 

BANKU  HANDLOWEGO  W  WARSZAWIE  S.A. 

 

 I. FIRMA, SIEDZIBA 

§ 1 

Bank Handlowy w Warszawie, Spółka Akcyjna (zwany dalej w treści niniejszego Statutu 

„Bankiem”) założony na zasadach pierwotnej ustawy zatwierdzonej w dniu 24 lutego 1870 roku 

działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego Statutu. 

 

§ 2 

1. Firma Banku brzmi: Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna. 

2. Bank może używać skrótu firmy: „Bank Handlowy w Warszawie S.A.” 

 

§ 3 

Siedzibą Banku jest miasto stołeczne Warszawa. 

 

§ 4 

Bank działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Bank może otwierać oddziały i 

inne placówki w kraju i za granicą. 

 

 II. DZIAŁALNOŚĆ  BANKU 

§ 5 

1. Przedmiotem działalności Banku jest wykonywanie czynności bankowych w obrocie 

krajowym i zagranicznym oraz w granicach dopuszczonych prawem wszelkich innych 

czynności powiązanych z czynnościami bankowymi.  

2. W związku ze swoją działalnością, Bank ma prawo posiadania wartości dewizowych i obrotu 

tymi wartościami.  

3. Bank wykonuje następujące czynności bankowe: 
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1) przyjmuje wkłady pieniężne płatne na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu 

oraz prowadzi rachunki tych wkładów, 

2) prowadzi inne rachunki bankowe, 

3) przeprowadza rozliczenia pieniężne we wszystkich formach przyjętych w krajowych i 

międzynarodowych stosunkach bankowych, 

4) udziela kredytów i pożyczek pieniężnych, 

5) wykonuje operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są 

warranty, 

6) udziela i potwierdza poręczenia, 

7) udziela i potwierdza gwarancje bankowe oraz otwiera i potwierdza akredytywy, 

8) prowadzi skup i sprzedaż wartości dewizowych, 

9) pośredniczy w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie 

dewizowym,  

10)emituje bankowe papiery wartościowe,  

11)wykonuje zlecone czynności związane z emisją papierów wartościowych, 

12)przechowuje przedmioty i papiery wartościowe oraz udostępnia skrytki sejfowe, 

13)wydaje karty płatnicze oraz wykonuje operacje przy ich użyciu, 

14)nabywa i zbywa wierzytelności pieniężne, 

15)wykonuje terminowe operacje finansowe, 16)wydaje 

instrument pieniądza elektronicznego. 

4. Ponadto Bank może: 

1) obejmować i nabywać akcje i prawa z akcji, udziały innej osoby prawnej i jednostki 

uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, 

2) organizować i obsługiwać leasing finansowy, 

3) świadczyć usługi faktoringowe, 

4) dokonywać obrotu papierami wartościowymi, 

5) prowadzić rachunki papierów wartościowych, 

6) świadczyć usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych, w tym usługi na 

rzecz spółek powiązanych z Bankiem lub z podmiotem dominującym wobec Banku w 

zakresie nadzorowania zarządczego nad działalnością tych podmiotów i zmierzające 

głównie do zapewnienia funkcjonowania tych podmiotów zgodnie z prawem, 

wymaganiami władz regulacyjnych i administracyjnych oraz regulacji wewnętrznych 

obowiązujących w grupie podmiotu dominującego wobec Banku, 

7) zaciągać zobowiązania związane z emisją papierów wartościowych, 
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8) pełnić funkcje banku reprezentanta w rozumieniu Ustawy o obligacjach, 

9) nabywać i zbywać nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, 

10)rozliczać obrót papierami wartościowymi, prawami majątkowymi oraz pochodnymi 

instrumentami finansowymi, 

11)dokonywać na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem zamiany wierzytelności na 

składniki majątku dłużnika, 

12)nabywać i zbywać pochodne instrumenty finansowe na własny rachunek oraz 

pośredniczyć w obrocie tymi instrumentami, 

13)świadczyć usługi finansowe polegające na prowadzeniu działalności akwizycyjnej w 

rozumieniu Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, 

14)skreślony, 

15)świadczyć usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego w formie działalności agencyjnej, 

16)wykonywać obowiązki depozytariusza dla funduszy emerytalnych, 

17)wykonywać obowiązki depozytariusza dla funduszy inwestycyjnych, 

18)świadczyć na rzecz spółek powiązanych z Bankiem lub z podmiotem dominującym 

wobec Banku usługi w zakresie działalności pomocniczej finansowej z 

wykorzystaniem systemów i technologii informatycznych, w tym usługi w zakresie 

tworzenia i eksploatacji oprogramowania, infrastruktury informatycznej i 

przetwarzania danych, 

19)świadczyć jako agent firmy inwestycyjnej, w imieniu i na rachunek firmy 

inwestycyjnej czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez tę 

firmę, 

20)świadczyć usługi finansowe związane z obrotem emitowanymi za granicą 

instrumentami finansowymi oraz ich przechowywaniem, w tym prowadzić ewidencje 

instrumentów finansowych rejestrowanych przez zagraniczne instytucje finansowe i 

depozytowo-rozliczeniowe, 

21)prowadzić działalność maklerską, 

22)wydawać elektroniczne instrumenty płatnicze inne niż wymienione w § 5 ust. 3 pkt 13 

i 16 Statutu oraz wykonywać operacje przy ich użyciu, 

23)wykonywać czynności niestanowiące działalności maklerskiej w następującym 

zakresie: 

a) przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów 

finansowych; 

b) wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, na rachunek 

dającego zlecenie; 

c) nabywania lub zbywania na własny rachunek instrumentów finansowych; 
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d) doradztwa inwestycyjnego; 

e) oferowania instrumentów finansowych; 

f) świadczenia usług w wykonaniu umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub 

zawierania i wykonywania innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich 

przedmiotem są instrumenty finansowe. 

5. Bank może podejmować współpracę w ramach grupy, w tym uczestniczyć finansowo lub 

operacyjnie w projektach realizowanych razem ze spółkami powiązanymi z Bankiem lub z 

podmiotem dominującym wobec Banku. 

6. Bank może wykonywać czynności zastrzeżone dla banków, określone w Ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci. 

 

§ 6 

Bank przestrzega tajemnicy obrotów i stanów rachunków oraz powierzonych mu składników 

majątkowych swych klientów zgodnie z przepisami prawa. 

 

III.ORGANY  BANKU 

§ 7 

Organami Banku są: 

A. Walne Zgromadzenie, 

B. Rada Nadzorcza, 

C. Zarząd Banku. 

 

A.  Walne  Zgromadzenie 

§ 8 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Banku. Powinno ono się odbyć w terminie 

sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 

2. Radzie Nadzorczej przysługuje prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli 

Zarząd nie zwoła go w terminie ustalonym w Statucie oraz nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. 

3. Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy oraz na żądanie 

akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału 

zakładowego. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć 

Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.  
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4. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia Zarządowi żądania, o którym mowa 

w ust. 3 powyżej, nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy, w 

drodze postanowienia, może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

akcjonariusza lub akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Upoważniony przez sąd 

rejestrowy akcjonariusz lub upoważnieni akcjonariusze w zawiadomieniu o zwołaniu 

nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołują się na postanowienie sądu rejestrowego, o 

którym mowa w zdaniu poprzednim. Sąd rejestrowy wyznacza przewodniczącego tego 

nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane również przez akcjonariuszy 

reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Banku lub co najmniej połowę 

ogólnej liczby głosów w Banku. Przewodniczący tego Zgromadzenia jest wyznaczany przez 

akcjonariuszy. 

6. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez ogłoszenie na stronie internetowej Banku oraz w 

sposób określony dla przekazywania informacji bieżących przez spółki publiczne, z 

zastrzeżeniem, że takie ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć 

dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 

7. Akcjonariusze uprawnieni do żądania umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad 

Walnego Zgromadzenia, w celu wykonania tego uprawnienia do uzupełnienia porządku obrad 

powinni zgłosić wniosek do Zarządu Banku na piśmie lub w postaci elektronicznej, wraz z 

uzasadnieniem lub projektem uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, nie 

później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. 

Zarząd umieszcza zgłoszoną sprawę w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia 

niezwłocznie, nie później jednak niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem 

Walnego Zgromadzenia. 

8. Odwołanie Walnego Zgromadzenia możliwe jest jedynie w sytuacji, gdy stanie się ono 

bezprzedmiotowe lub w sytuacji zaistnienia nadzwyczajnej przeszkody do jego odbycia. 

Odwołanie oraz zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w taki sam sposób 

jak zwołanie, z zastrzeżeniem, że nie stosuje się dwudziestosześciodniowego terminu. 

Odwołanie oraz zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia powinny być dokonane w 

sposób powodujący jak najmniejsze ujemne skutki dla Banku i dla akcjonariuszy. 

9. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zaniechaniu rozpatrywania sprawy 

umieszczonej w porządku obrad, jak również o zmianie kolejności spraw objętych porządkiem 

obrad. Jednakże zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy 

umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga uprzedniej zgody 

wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 80% głosów 

Walnego Zgromadzenia. Wnioski w powyższych sprawach powinny być szczegółowo 

umotywowane. 

 

§ 9 
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1. Przedmiotem zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być: 

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku i sprawozdania 

finansowego za ubiegły rok obrotowy, 

2) podjęcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, 

3) udzielenie członkom organów Banku absolutorium z wykonania przez nich 

obowiązków. 

2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych przewidzianych bezwzględnie 

obowiązującymi przepisami prawa, należą sprawy: 

1) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz 

ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 

2) zmiany statutu, 

3) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Banku, 

4) ustalenia dnia prawa poboru akcji nowej emisji, 

5) ustalenia dnia dywidendy za ubiegły rok obrotowy oraz terminów wypłaty dywidendy, 

6) tworzenia i znoszenia funduszy specjalnych tworzonych z zysku, 

7) powoływania oraz odwoływania członków Rady Nadzorczej, 

8) ustalania wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, 

9) połączenia lub likwidacji Banku,  

10) powołania i odwołania likwidatorów,  

11) umorzenia akcji Banku. 

 

§ 10 

Wnioski w sprawach określonych w § 9, z wyłączeniem § 9 ust. 2 pkt 7 i 8, wnoszone pod 

obrady Walnego Zgromadzenia Zarząd przedstawia uprzednio Radzie Nadzorczej do 

zaopiniowania.  

 

§ 11 

1. W Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze mogą uczestniczyć oraz wykonywać prawo głosu 

osobiście bądź przez pełnomocników. 

2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do głosowania powinno być 

pod rygorem nieważności udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie 

pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
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3. Pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu może być osoba pełniąca funkcję członka 

Zarządu Banku lub pracownik Banku. 

4. Jeżeli pełnomocnikiem jest członek Zarządu Banku, członek Rady Nadzorczej, likwidator 

Banku, pracownik Banku lub członek organów lub pracownik spółki zależnej Banku, 

pełnomocnictwo upoważnia do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu oraz 

zobowiązuje do głosowania zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Ponadto 

pełnomocnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powinien ujawnić akcjonariuszowi, 

którego reprezentuje, okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia 

konfliktu interesów. 

 

§ 12 

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji z 

zastrzeżeniem przypadków określonych w przepisach prawa. 

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów obecnych, o ile 

przepisy prawa lub Statutu Banku nie stanowią inaczej. 

 

§ 13 

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy 

wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Banku lub likwidatorów, o 

pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy 

zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub 

reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. 

2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego 

nieobecności kolejno Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z członków Rady 

Nadzorczej. 

3. Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego spośród osób uprawnionych do 

uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. 

4. Bank może zorganizować Walne Zgromadzenie w sposób umożliwiający akcjonariuszom 

udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, 

w szczególności przez: 

1. transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym; 

2. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiającą akcjonariuszom, 

wykorzystującym środki komunikacji elektronicznej, zdalne wypowiadanie się w 

toku Walnego Zgromadzenia; 

3. wykonywanie prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika, przed lub w toku 

Walnego Zgromadzenia. 
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5. Zasady uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu oraz tryb postępowania podczas 

Walnego Zgromadzenia, a także sposób komunikacji akcjonariuszy z Bankiem przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Regulamin Walnego 

Zgromadzenia. Regulamin Walnego Zgromadzenia może upoważnić Zarząd do określenia 

dodatkowych, innych niż określone w tym Regulaminie, sposobów komunikacji akcjonariuszy 

z Bankiem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dodatkowe sposoby 

komunikacji Zarząd zamieści w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. 

6. Niezależnie od powyższego Bank może przeprowadzić samą transmisję obrad Walnego 

Zgromadzenia w sieci Internet oraz dokonać rejestracji obrad i umieszczenia zapisu z obrad na 

stronie internetowej Banku po ich zakończeniu. 

 

B.  Rada Nadzorcza 

§ 14 

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dwunastu członków powołanych przez Walne 

Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję wynoszącą 

trzy lata. Co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczący, 

powinna legitymować się obywatelstwem polskim. W przypadku wygaśnięcia jednego lub 

większej liczby mandatów w okresie ich wykonywania powodującego zmniejszenie się liczby 

członków Rady Nadzorczej legitymujących się obywatelstwem polskim poniżej połowy 

ogólnej liczby członków, Zarząd powinien podjąć działania umożliwiające uzupełnienie 

składu Rady Nadzorczej w najbliższym praktycznie możliwym terminie. Jeżeli liczba 

członków Rady Nadzorczej legitymujących się obywatelstwem polskim będzie niższa niż 

połowa wszystkich członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza zachowuje zdolność do 

odbywania posiedzeń i podejmowania uchwał, a także dokonywania wszelkich innych 

czynności prawnych i faktycznych. 

2. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie w granicach oznaczonych w 

ust. 1. 

3. Tryb postępowania przy powoływaniu członków Rady Nadzorczej określa regulamin 

Walnego Zgromadzenia. 

4. Za niezależnego uważa się członka Rady Nadzorczej, który: 

1) nie jest członkiem zarządu Banku, spółki dominującej wobec Banku lub spółki 

powiązanej z Bankiem lub spółką dominującą wobec Banku w rozumieniu Kodeksu 

spółek handlowych (dalej: spółka stowarzyszona) i nie piastował takiego stanowiska w 

ciągu ostatnich pięciu lat. 

2) nie jest pracownikiem Banku lub spółki stowarzyszonej i nie był w takiej sytuacji w 

ciągu ostatnich trzech lat. 

3) nie otrzymuje ani nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, 

od Banku lub spółki stowarzyszonej, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako 
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członek Rady Nadzorczej. Takie dodatkowe wynagrodzenie obejmuje w szczególności 

udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za 

wyniki; nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w 

ramach planu emerytalnego (w tym wynagrodzenia odroczonego) z tytułu 

wcześniejszej pracy w Banku (pod warunkiem że warunkiem wypłaty takiego 

wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia). 

4) nie jest akcjonariuszem spółki dominującej lub nie reprezentuje w żaden sposób spółki 

dominującej. 

5) nie utrzymuje obecnie ani nie utrzymywał w ciągu ostatniego roku znaczących 

stosunków handlowych z Bankiem lub spółką stowarzyszoną, bezpośrednio lub w 

charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla 

organu utrzymującego takie stosunki. Stosunki handlowe obejmują sytuację bycia 

znaczącym dostawcą towarów lub usług (w tym usług finansowych, prawnych, 

doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem i organizacją, która otrzymuje 

znacznej wysokości wkłady od Banku lub jego grupy. 

6) nie jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat nie był wspólnikiem lub pracownikiem 

obecnego lub byłego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 

Banku lub spółki stowarzyszonej. 

7) nie jest członkiem zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Banku jest 

członkiem zarządu albo członkiem rady nadzorczej i nie posiada innych znaczących 

powiązań z członkami Zarządu Banku przez udział w innych spółkach lub organach.  

8) nie pełni funkcji w Radzie Nadzorczej dłużej niż przez 12 lat, przy czym okres ten 

liczony jest nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2008 r. 

9) nie jest członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu, lub osób w sytuacjach opisanych 

w pkt. 1)–8). 

Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka 

Rady Nadzorczej rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym 

prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. 

 

§ 15 

Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa: 

1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z 

działalności Banku i sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia 

funkcji członka Rady Nadzorczej, 

2) z chwilą śmierci członka Rady, 

3) z dniem odwołania członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, 
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4) z dniem złożenia rezygnacji na piśmie na ręce Przewodniczącego lub 

Wiceprzewodniczącego Rady. 

 

§ 16 

1. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i 

Wiceprzewodniczących Rady. Wybór ten odbywa się na posiedzeniu Rady, w głosowaniu 

tajnym. 

2. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania oraz 

informuje Walne Zgromadzenie o uchwalonym regulaminie. 

 

§ 17 

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki tylko osobiście. 

 

§ 18 

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw zastrzeżonych przepisami prawa oraz innych 

spraw przewidzianych niniejszym Statutem, należą następujące sprawy: 

1) powołanie i odwołanie w głosowaniu tajnym Prezesa Zarządu Banku, 

2) powołanie i odwołanie, w tajnym głosowaniu Wiceprezesów oraz innych członków 

Zarządu Banku, 

3) ustalanie warunków umów regulujących stosunek pracy lub inny stosunek prawny 

łączący członków Zarządu z Bankiem, 

4) wyrażanie zgody na otwarcie lub zamknięcie za granicą oddziału, 

5) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej oraz zatwierdzenie ustalanych przez Zarząd 

Banku: 

a) regulaminu Zarządu Banku, 

b) regulaminów gospodarowania funduszami specjalnymi tworzonymi z zysku netto, 

6) wyrażanie uprzedniej zgody na dokonanie czynności rozporządzającej środkami 

trwałymi Banku, których wartość przekracza 1/10 kapitału zakładowego Banku, 

7) wybór firmy audytorskiej do badania lub przeglądu sprawozdań finansowych, 

8) wyrażanie zgody na zatrudnianie i zwalnianie (po uprzednim wysłuchaniu) osoby 

kierującej Departamentem Audytu oraz osoby kierującej komórką do spraw zgodności, 

na wniosek Zarządu Banku, 
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9) wyrażanie zgody na zawarcie przez Bank istotnej umowy z akcjonariuszem 

posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Banku lub podmiotem 

powiązanym z Bankiem, 

10) sprawowanie nadzoru nad wprowadzeniem systemu zarządzania w Banku oraz 

dokonywanie oceny adekwatności i skuteczności tego systemu, w tym nadzór nad 

wprowadzaniem systemu zarządzania ryzykiem oraz dokonywanie corocznej oceny 

adekwatności i skuteczności tego systemu oraz nadzór nad wprowadzaniem systemu 

kontroli wewnętrznej oraz dokonywanie corocznej oceny adekwatności i skuteczności 

tego systemu uwzględniającej ocenę adekwatności i skuteczności funkcji kontroli, 

komórki do spraw zgodności oraz Departamentu Audytu oraz ocenę stopnia 

efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności przez Bank, 

11) zatwierdzanie strategii działania Banku oraz zasad ostrożnego i stabilnego zarządzania 

Bankiem, 

12) zatwierdzanie zasadniczej struktury organizacyjnej Banku, dostosowanej do wielkości 

i profilu ponoszonego ryzyka i ustalonej przez Zarząd Banku, 

13) zatwierdzanie akceptowalnego ogólnego poziomu ryzyka Banku, 

14) zatwierdzanie polityki zgodności Banku, 

15) zatwierdzanie procedur wewnętrznych Banku dotyczących procesów szacowania 

kapitału wewnętrznego, zarządzania kapitałowego oraz planowania kapitałowego, 

16) zatwierdzanie polityki informacyjnej Banku, 

17) zatwierdzanie procedury kontroli wewnętrznej, 

18) zatwierdzanie polityk wynagrodzeń, 

19) skreślony, 

20) skreślony, 

21) zatwierdzanie strategii zarządzania ryzykiem, oraz określenie zasad raportowania do 

Rady Nadzorczej o rodzajach i wielkościach ryzyka w działalności Banku, 

22) zatwierdzanie regulaminu funkcjonowania komórki do spraw zgodności oraz 

Departamentu Audytu, 

23) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd Banku kryteriów oceny adekwatności i 

skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, 

24) zatwierdzanie zasad kategoryzacji nieprawidłowości wykrytych przez system kontroli 

wewnętrznej, 

25) zatwierdzanie rocznego planu działań komórki do spraw zgodności, 

26) zatwierdzanie zasad współpracy komórki do spraw zgodności oraz Departamentu 

Audytu z analogicznymi komórkami podmiotu dominującego oraz podmiotu 

zależnego, 



12 

27) zatwierdzanie zasad rocznego przesyłania przez komórkę do spraw zgodności 

raportów dotyczących realizacji jego zadań do Zarządu Banku i Rady Nadzorczej, 

28) zatwierdzanie zasad współpracy Departamentu Audytu z biegłym rewidentem, 

29) zatwierdzanie strategii działalności Departamentu Audytu, 

30) zatwierdzanie przygotowanych przez kierującego Departamentem Audytu zasad 

przeprowadzania badań audytowych zapewniających obiektywne wykonywanie zadań 

przez Departament Audytu oraz zasad przenoszenia pracowników z innych jednostek 

organizacyjnych do Departamentu Audytu, doskonalenia kwalifikacji, dotyczących 

określania liczby audytorów wewnętrznych posiadających certyfikaty zawodowe i 

okresowej oceny pracy audytorów wewnętrznych, 

31) zatwierdzanie wysokości wynagrodzenia Dyrektora Departamentu Audytu, 

32) zatwierdzanie strategicznego (długoterminowego) i operacyjnego (rocznego) planu 

badań audytowych oraz ich zmian, 

33) zatwierdzanie wysokości wynagrodzenia Dyrektora komórki do spraw zgodności, 

która to kompetencja w drodze uchwały może zostać powierzona Komitetowi Audytu, 

34) wyrażanie zgody na każdorazową współpracę Departamentu Audytu z analogiczną 

komórką podmiotu dominującego w ramach badania audytowego, która to 

kompetencja w drodze uchwały może zostać powierzona Komitetowi Audytu, 

35) zatwierdzanie zasad przekazywania przez Departament Audytu raportów do Zarządu 

Banku i Rady Nadzorczej; 

36) zatwierdzanie przyjętych przez Zarząd ogólnych zasad wprowadzania zmian w 

strukturze organizacyjnej,  

37) zatwierdzanie opracowanej przez Zarząd, polityki identyfikowania kluczowych funkcji 

w Banku obejmującej zasady powoływania i odwoływania osób pełniących te funkcje,  

38) zatwierdzanie przyjętych przez Zarząd, zasad etyki określających normy i standardy 

etyczne postępowania członków organów i pracowników Banku, jak również innych 

osób, za pośrednictwem których Bank prowadzi swoją działalność,  

39) zatwierdzanie opracowanej przez Zarząd, polityki zarządzania konfliktami interesów,  

40) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd, zasad wynagradzania w Banku,  

41) zatwierdzanie opracowanej przez Zarząd, polityki dywidendowej Banku określającej 

warunki umożliwiające wypłatę dywidendy z wypracowanego przez Bank zysku w 

określonym czasie, z uwzględnieniem utrzymania kapitału na poziomie adekwatnym 

do ponoszonego ryzyka,  

42) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd, o ile nie zostały uwzględnione w ramach 

strategii zarządzania ryzykiem, zasad kultury ryzyka, obejmujących cały Bank, 

opartych na pełnym zrozumieniu ryzyka, na jakie Bank jest narażony i sposobu 

zarządzania tym ryzykiem, uwzględniających przyjęty apetyt na ryzyko, 
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43) zatwierdzanie opracowanej przez Zarząd, polityki zatwierdzania nowych produktów, 

która obejmuje rozwój nowych produktów, usług i rynków oraz istotne zmiany 

dotychczasowych produktów, usług i rynków. 

2. Istotną umową, o której mowa w ust. 1 pkt 9 powyżej, jest umowa: 

1) o wartości mającej wpływ na wynik finansowy Banku powyżej 5% zysku netto 

wykazanego w ostatnim rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Banku 

zbadanym przez biegłego rewidenta, lub 

2) o wartości powyżej 0,5% sumy bilansowej wykazanej w ostatnim rocznym 

jednostkowym sprawozdaniu finansowym Banku zbadanym przez biegłego rewidenta, 

lub 

3) z którą związane jest wysokie ryzyko prawne, regulacyjne lub reputacyjne dla Banku, 

lub  

4) z podmiotem powiązanym z Bankiem o wartości przekraczającej równowartość 500.000 

EUR, z wyłączeniem umów zawieranych w ramach bieżącej działalności operacyjnej, w 

szczególności związanej z zarządzaniem płynnością. 

3. Przez wartość istotnej umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 9 powyżej rozumie się określoną w 

czasie jej negocjowania wartość świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych, do których 

zobowiązany będzie Bank na podstawie tej umowy. Jeżeli umowa ma być zawarta na czas 

nieoznaczony lub okres dłuższy niż 1 rok, dla ustalenia jej wartości dla powyższych celów 

uwzględnia się oszacowane świadczenia za okres 1 roku. 

4. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 9 powyżej, nie mogą 

być podjęte bez zgody większości niezależnych członków Rady Nadzorczej. 

 

§ 19 

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał. Posiedzenie Rady 

Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a pod jego nieobecność jeden z 

Wiceprzewodniczących Rady, z własnej inicjatywy, albo na wniosek członka Rady, albo na 

wniosek Zarządu Banku. 

2. Rada Nadzorcza zbiera się w dniu Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w § 21 ust. 2 

Statutu w celu dokonania wyboru członków Zarządu Banku. 

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos 

na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie 

może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy 

członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, a za jej przyjęciem 

głosowała bezwzględna większość członków Rady. 
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C.  Zarząd  Banku 

§ 20 

1. Zarząd Banku składa się z pięciu do dziewięciu członków. 

2. W skład Zarządu wchodzą: Prezes Zarządu Banku, Wiceprezesi Zarządu Banku, oraz inni 

członkowie Zarządu. 

3. Co najmniej połowa członków Zarządu powinna legitymować się obywatelstwem polskim.  

 

§ 21 

1. Każdy członek Zarządu Banku jest powoływany przez Radę Nadzorczą na okres trzech lat. 

2. Mandat członka Zarządu wygasa: 

1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z 

działalności Banku i sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia 

funkcji członka Zarządu, 

2) z chwilą śmierci członka Zarządu, 

3) z dniem odwołania członka Zarządu, 

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

 

§ 22 

Zarząd podejmuje decyzje w sprawach Banku nie zastrzeżonych przez prawo i Statut do 

kompetencji innych organów Banku. 

 

§ 23 

Zarząd Banku działa w trybie określonym regulaminem Zarządu. 

 

§ 24 

1. Zarząd Banku w drodze uchwały: 

1) określa strategię Banku, 

2) tworzy i znosi komitety Banku oraz określa ich właściwość, 

3) ustala i przedkłada Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia swój regulamin, 

4) ustala i przedkłada Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia regulaminy gospodarowania 

funduszami specjalnymi tworzonymi z zysku netto, 
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5) określa daty wypłaty dywidendy w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie, 

6) ustanawia prokurentów oraz pełnomocników ogólnych i pełnomocników ogólnych z 

prawem substytucji, 

7) decyduje w sprawach określonych w regulaminie Zarządu, 

8) rozstrzyga w sprawach wniesionych przez Prezesa Zarządu, Wiceprezesa lub członka 

Zarządu, 

9) skreślony, 

10) uchwala projekt rocznego planu finansowego Banku, przyjmuje plany inwestycyjne 

oraz sprawozdania z ich wykonania, 

11) przyjmuje sprawozdania z działalności Banku i sprawozdania finansowe, 

12) formułuje wnioski w sprawie podziału zysku albo sposobu pokrycia strat, 

13) zatwierdza politykę kadrową, kredytową i zasady prawne działalności Banku, 

14) zatwierdza zasady gospodarowania kapitałem Banku, 

15) zatwierdza strukturę zatrudnienia, 

16) ustala zasadniczą strukturę organizacyjną Banku, powołuje i odwołuje Szefów 

Sektorów, powołuje i odwołuje Szefów Pionów oraz ustala ich właściwość, 

17) ustala plan działań kontrolnych w Banku oraz przyjmuje sprawozdania z 

przeprowadzonych kontroli, 

18) rozstrzyga w innych sprawach, które zgodnie ze Statutem podlegają przedłożeniu 

Radzie Nadzorczej lub Walnemu Zgromadzeniu, 

19) podejmuje decyzje o zaciągnięciu zobowiązań lub rozporządzeniu aktywami, których 

łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych 

Banku lub udziela upoważnienia wskazanym osobom do podjęcia takiej decyzji, 

jednakże w odniesieniu do spraw wchodzących do kompetencji Komitetów 

powołanych w Banku, decyzje są podejmowane po zasięgnięciu opinii właściwego 

Komitetu. 

2. Nabycie i zbycie przez Bank prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości lub udziału w tych prawach nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. W 

sprawach tych decyduje samodzielnie w formie uchwały Zarząd Banku. Jednakże w sprawach 

obejmujących nabycie i zbycie przez Bank prawa własności lub prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości lub udziału w tych prawach, jeżeli wartość tych praw w 

jednostkowym przypadku nie przekracza kwoty 500.000 złotych, a nabycie lub zbycie 

następuje w związku z zaspokajaniem wierzytelności Banku wynikających z czynności 

bankowych, takie nabycie lub zbycie może być dokonane także bez uchwały Zarządu Banku 

3. Zarząd Banku projektuje, wprowadza oraz zapewnia działanie systemu zarządzania w Banku. 
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§ 25 

1. Prezes Zarządu Banku: 

1) kieruje pracami Zarządu Banku, 

2) zwołuje posiedzenia Zarządu Banku i przewodniczy obradom, 

3) prezentuje stanowisko Zarządu Banku wobec władz Banku, organów Państwa oraz 

publiczności, 

4) wnioskuje do Rady Nadzorczej o powołanie lub odwołanie Wiceprezesów oraz innych 

członków Zarządu Banku oraz ustalenie ich wynagrodzenia, 

5) wydaje wewnętrzne przepisy regulujące działalność Banku, oraz może upoważniać 

pozostałych członków Zarządu, lub innych pracowników Banku do wydawania takich 

przepisów, 

6) wykonuje inne uprawnienia przewidziane w regulaminach, o których mowa w § 24. 

2. Członek Zarządu który zarządza ryzykiem w Banku odpowiada za system zarządzania 

ryzykiem obejmujący: 

1) politykę kredytową Banku, 

2) jakość portfela kredytowego, 

3) ryzyko kredytowe, 

4) ryzyko rynkowe, 

5) ryzyko operacyjne, 

6) koordynowanie działań związanych z wdrożeniem w Banku wymogów wynikających z 

regulacji z obszaru zarządzania ryzykiem w tym rekomendacji władz nadzorczych. 

 

§ 26 

Pozostali członkowie Zarządu Banku kierują działalnością Banku, zgodnie z zasadami 

ustalonymi w regulaminie Zarządu. 

 

IV.  ZASADY  PODEJMOWANIA  DECYZJI  I  SŁADANIA  OŚWIADCZEŃ  W 

ZAKRESIE  PRAW  I  OBOWIĄZKÓW  MAJĄTKOWYCH 

§ 27 

1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Banku oraz do 

podpisywania w imieniu Banku są upoważnieni: 

1) Prezes Zarządu Banku i Wiceprezesi Zarządu Banku - każdy z nich samodzielnie, 
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2) Dwie osoby spośród pozostałych członków Zarządu Banku działające łącznie lub jeden 

z pozostałych członków Zarządu Banku działający łącznie z jedną z osób posiadających 

prokurę łączną lub jeden z pozostałych członków Zarządu Banku działający łącznie z 

jedną z osób będących pełnomocnikiem działającym w zakresie udzielonego mu 

pełnomocnictwa. 

2. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub poszczególnych czynności – mogą być 

ustanawiani pełnomocnicy, działający w zakresie udzielonego im pełnomocnictwa. 

Pełnomocnicy tacy mogą działać samodzielnie lub mogą być ograniczeni w działaniu poprzez 

współdziałanie z inną upoważnioną osobą, w tym z jedną z osób posiadających prokurę 

łączną.  

3. Prokurenci mogą być ustanowieni wyłącznie na zasadach prokury łącznej (upoważniającej do 

działania łącznie z co najmniej jedną z pozostałych osób posiadających prokurę łączną). 

Pełnomocnictwo ogólne do działania w imieniu Banku może być udzielone wyłącznie w 

przypadku, gdy jest ono ograniczone koniecznością współdziałania z inną upoważnioną 

osobą, w tym z jedną z osób posiadających prokurę łączną.  

4. Decyzje w sprawach, w których nie jest wymagana uchwała Zarządu, oraz które nie są 

zastrzeżone do kompetencji innych organów, podejmowane są przez osoby pełniące funkcję 

zarządzania w Banku, w zakresie przyznanych im kompetencji i w ramach zadań zarządzanej 

przez nich jednostki organizacyjnej. 

5. Oświadczenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych Banku w wykonaniu 

podejmowanych decyzji składane są w imieniu Banku zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 

13 niniejszego paragrafu. 

 

V.  STRUKTURA  ORGANIZACYJNA  BANKU 

§ 28. 

1. Zarząd Banku prowadzi sprawy Banku za pośrednictwem jednostek organizacyjnych 

wchodzących w skład struktury organizacyjnej Banku. 

2. Zarząd Banku może tworzyć Komitety, które pełnią funkcje stanowiące, doradcze i kontrolne 

w stosunkach wewnętrznych Banku. 

3. W strukturze organizacyjnej Banku wyróżnia się Sektory. 

4. W ramach podziału geograficznego w strukturze organizacyjnej Banku podstawową jednostką 

organizacyjną są oddziały, które prowadzą bieżącą obsługę klientów Banku. 

5. Strukturę organizacyjną Banku  określa regulamin organizacyjny Banku. 

 

VI.  TRYB  WYDAWANIA  REGULACJI  WEWNĘTRZNYCH 

§ 29. 
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1. Wewnętrzne regulacje w Banku wydawane są w formie: 

1) zarządzeń Prezesa Zarządu Banku, 

2) postanowień wydawanych przez Szefów Sektorów, Szefów Pionów, Przewodniczących 

Komitetów działających w Banku oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych Banku, na 

podstawie delegacji zawartej we właściwym zarządzeniu Prezesa Zarządu Banku. 

2. Prezes Zarządu Banku wydaje zarządzenia na podstawie uchwał Zarządu Banku lub 

samodzielnie. 

3. Szczegółowe zasady, tryb i techniki wydawania wewnętrznych regulacji w Banku określa 

Prezes Zarządu Banku w drodze zarządzenia. 

 

VII.  FUNDUSZE  BANKU 

§ 30. 

1. Statutowe fundusze Banku składają się z: 

1) kapitału zakładowego, 

2) kapitału zapasowego, 3) kapitałów rezerwowych, 

4) funduszu ogólnego ryzyka. 

2. Bank może tworzyć i znosić w trakcie i na koniec roku obrotowego fundusze specjalne na 

mocy uchwał Walnego Zgromadzenia. 

3. Bank tworzy fundusze przewidziane w obowiązujących ustawach. 

 

§ 31. 

1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 522.638.400 złotych (pięćset dwadzieścia dwa miliony 

sześćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta złotych) i podzielony jest na 130.659.600 (sto 

trzydzieści milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela, o 

wartości nominalnej po 4 złote (cztery złote) każda, w tym: 

1) 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów) akcji na okaziciela serii A, 

2) 28.000.000 (dwadzieścia osiem milionów) akcji na okaziciela serii B, 

3) 37.659.600 (trzydzieści siedem milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy 

sześćset) akcji na okaziciela serii C. 

2. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. 

3. Kapitał zakładowy Banku może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji imiennych 

lub na okaziciela, albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej istniejących akcji. Wpłata 

na podwyższony kapitał zakładowy Banku może nastąpić przez przeniesienie na ten kapitał 

części kapitału rezerwowego lub zapasowego. 
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4. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne. 

5. Bank może emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa. 

6. Akcje Banku mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Bank 

(umorzenie dobrowolne). 

7. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w 

szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego 

akcjonariuszowi umorzonej akcji bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz 

sposób obniżenia kapitału zakładowego. 

 

§ 32. 

1. Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów z zysku w wysokości co najmniej 8% 

zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej 

kapitału zakładowego. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę nakazującą dokonywanie 

dalszych odpisów.  

2. Na kapitał zapasowy wpływają również dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian za 

przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile te dopłaty nie będą 

użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat określonych przez Walne 

Zgromadzenie. 

3. Do kapitału zapasowego przelewa się również nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej 

ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji. 

4. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych Banku lub na inne cele, w 

tym na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga 

Walne Zgromadzenie, jednakże część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej 

kapitału zakładowego może być użyta jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu 

finansowym. 

 

§ 33. 

1. Kapitały rezerwowe (fundusze) tworzy się z corocznych odpisów dokonywanych z zysku lub 

z innych źródeł, niezależnie od kapitału zapasowego. 

2. Kapitały rezerwowe przeznaczone są na pokrycie strat bilansowych Banku lub na inne cele, w 

tym na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. O użyciu kapitału rezerwowego rozstrzyga 

Walne Zgromadzenie. 

3. Bank może tworzyć kapitał (fundusz) rezerwowy w celu gromadzenia zysku niepodzielonego 

(nieprzeznaczonego na dywidendę w danym roku obrotowym). O użyciu funduszu rozstrzyga 

Walne Zgromadzenie. 
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§ 34. 

1. Fundusz ogólnego ryzyka tworzony jest z zysku z przeznaczeniem na niezidentyfikowane 

ryzyka działalności bankowej. 

2. Zasilenie tego funduszu następuje z corocznego odpisu dokonywanego z zysku w wysokości 

uchwalonej przez Walne Zgromadzenie. 

3. O wykorzystaniu funduszu rozstrzyga Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem obowiązujących 

przepisów. 

 

§ 35. 

Gospodarowanie funduszami specjalnymi tworzonymi z zysku odbywa się na podstawie 

regulaminów.  

 

VIII.  GOSPODARKA  FINANSOWA 

PODZIAŁ ZYSKU 

§ 36. 

1.  Walne Zgromadzenie decyduje o podziale zysku, określając wysokość odpisów na: 

1) kapitał zapasowy, z zastrzeżeniem § 32 ust. 1, 

2) kapitał rezerwowy, 

3) fundusz ogólnego ryzyka, 

4) dywidendę, 

5) fundusze specjalne, 6) inne cele. 

 

§ 37. 

Wypłata dywidendy dokonywana jest w dniach ustalonych przez Zarząd Banku, przypadających 

w terminach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Dywidenda, która nie została 

pobrana w ciągu trzech lat, przechodzi na własność Banku. Bank nie płaci odsetek od 

niepobranej dywidendy. 

 

§ 38. 

1. Zarząd zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku.  

2. Roczne sprawozdanie finansowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy 

kapitałowej Banku Zarząd przedkłada Walnemu Zgromadzeniu po rozpatrzeniu przez Radę 

Nadzorczą. 
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§ 39. 

Rokiem obrotowym w Banku jest rok kalendarzowy. 

 

IX.  SYSTEM  KONTROLI  WEWNĘTRZNEJ 

§ 40. 

1. Zarząd Banku projektuje, wprowadza oraz zapewnia funkcjonowanie adekwatnego i 

skutecznego systemu kontroli wewnętrznej, a Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad jego 

wprowadzeniem i dokonuje corocznej oceny jego skuteczności i adekwatności. 

2. System kontroli wewnętrznej jest dostosowany do struktury organizacyjnej Banku, 

charakteru oraz profilu ryzyka i skali prowadzonej działalności. 

3. Celem systemu kontroli wewnętrznej jest wspomaganie procesów decyzyjnych 

kierownictwa Banku przyczyniających się do zapewnienia skuteczności i efektywności 

działania Banku, wiarygodności sprawozdawczości finansowej, przestrzegania zasad 

zarządzania ryzykiem w Banku i zgodności działania Banku z przepisami prawa, 

regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi. 

4. Funkcjonujące w Banku: system zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej są 

zorganizowane na trzech niezależnych poziomach. Na pierwszy poziom składa się 

zarządzanie ryzykiem w działalności operacyjnej Banku. Na drugi poziom składa się co 

najmniej: zarządzanie ryzykiem przez pracowników na specjalnie powoływanych do tego 

stanowiskach lub w jednostkach organizacyjnych oraz działalność komórki do spraw 

zgodności. Na trzeci poziom składa się działalność Departamentu Audytu. 

5. W ramach systemu kontroli wewnętrznej Bank wyodrębnia: 

1) funkcję kontroli, 2) komórkę do spraw zgodności, 3) Departament Audytu. 

6. Funkcja kontroli obejmuje: 

1) mechanizmy kontrolne w procesach funkcjonujących w Banku, realizowane przez 

stanowiska, grupy ludzi lub jednostki organizacyjne odpowiedzialne za przestrzeganie 

mechanizmów kontrolnych, w tym czynności ciągłe, 

2) niezależne monitorowanie przestrzegania tych mechanizmów, w tym zwłaszcza 

niezależne testowanie, wykonywane przez dedykowane osoby lub wyspecjalizowane 

jednostki organizacyjne, polegające na badaniu, analizowaniu i ocenie wewnętrznych 

procesów i rekomendowaniu działań naprawczych do bieżących działań jednostek 

organizacyjnych Banku, 

3) raportowanie w ramach funkcji kontroli. 

7. Komórka do spraw zgodności stanowi wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę działającą w 

ramach struktury Banku, podlegającą bezpośrednio Prezesowi Zarządu.  
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8. Podstawowym zadaniem komórki do spraw zgodności jest zapewnienie zgodności poprzez 

działalność w ramach funkcji kontroli oraz zarządzanie ryzykiem braku zgodności. 

9. Departament Audytu stanowi wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę działającą w ramach 

struktury Banku, podlegającą organizacyjnie Prezesowi Zarządu. 

10. Nadzór nad działalnością Departamentu Audytu sprawuje Rada Nadzorcza poprzez komitet 

do spraw audytu wewnętrznego. 

11. Departament Audytu jest odpowiedzialny za badanie i ocenę, w sposób niezależny i 

obiektywny adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli 

wewnętrznej całej działalności Banku poprzez przeprowadzanie badań audytowych, ujętych 

w ramach zidentyfikowanego procesu audytowego. 

 

X.  POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

§ 41. 

W razie likwidacji Banku, Walne Zgromadzenie wyznacza na wniosek Rady Nadzorczej jednego 

lub więcej likwidatorów oraz określa sposób prowadzenia likwidacji.  

 

§ 42. 

O ile właściwe przepisy nie stanowią inaczej, wszelkie ogłoszenia będą zamieszczane przez 

Zarząd wyłącznie na stronie internetowej Banku. 

 

§ 43. 

We wszystkich sprawach, nieunormowanych niniejszym Statutem, rozstrzygają obowiązujące 

przepisy prawa. 



 

Uniform text of the Articles of Association of the Bank Handlowy w Warszawie S.A. 

adopted by the Supervisory Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A. pursuant to the 

authorization of Ordinary General Meeting of Bank Handlowy w Warszawie S.A. on as 

of June 517, 2019 2021 by means of Resolution No. 2840/20192021. 

 

ARTICLES OF ASSOCIATION 

OF THE BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. 

 

I.  NAME AND SEAT 

§ 1. 

Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna (hereinafter referred to as the “Bank”), 

established by virtue of original Articles of Association dated 24 February 1870, operates 

pursuant to the applicable laws and these Articles of Association. 

 

§ 2. 

1. The name of Bank is: “Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna”. 

2. The Bank may use an abbreviated form of its name: “Bank Handlowy w Warszawie 

S.A.”. 

 

§ 3. 

The seat of the Bank is in the Metropolitan City of Warsaw. 

 

§ 4. 

The activities of the Bank extend throughout the territory of the Republic of Poland and 

abroad. The Bank may establish branch offices and other agencies throughout of Poland and 

abroad.  

 

II. ACTIVITIES  OF  THE BANK 

§ 5. 

1. The subject of activities of the Bank is to extend banking services in Poland and 

abroad and, within the provisions of applicable laws, to perform any other activities, 

which are related with bank activities. 

2. In relation to its business, the Bank is entitled to possess foreign exchange values and 

to deal in such values. 

3. The Bank may carry out the following activities: 
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1) accept cash deposits upon request or upon the specified deadline as well as 

maintain accounts for the deposits, 

2) maintain other bank accounts, 

3) perform settlements and effect payments in all forms accepted in domestic and 

international banking relations, 

4) grant credits and cash loans, 

5) perform cheque and bill of exchange  and warrant transactions, 

6) grant and confirm sureties, 

7) grant and confirm bank guarantees and open and confirm letters of credit, 

8) purchase and sell foreign currencies, 

9) act as an intermediary in dealing with money transfers and foreign exchange 

settlements, 

10) issue bank’s securities, 

11) perform ordered activities related to issue of securities, 

12) perform safe-keeping of valuables and securities and provide bank safes, 

13) issue credit cards and perform the related operations, 

14) acquire and sell receivables, 15) perform term financial operations, 16)

 issues electronic cash instrument. 

4. Additionally, the Bank is entitled to: 

1) come into possession and purchase shares and rights to shares, shares of another 

legal person and participation units in investment funds, 

2) organize and provide services in financial leasing, 

3) render factoring services, 

4) trade in securities, 

5) maintain securities accounts, 

6) render consulting and advising services on financial matters, including services in 

favour of companies associated with the Bank or with a dominant entity of the 

Bank within the scope of management oversight over the entities' business, which 

consists mainly in providing functioning of this entities in accordance with law, 

requirements of administrative or regulatory authorities and internal regulations 

applicable within the group of a dominant entity of the Bank, 

7) contract liabilities due to issuance of securities, 

8) play the role of a bank representative within the meaning of the Bond Act, 

9) purchase and sell real estate, perpetual usufruct of or shares in real estate, 

10) settle trading in securities, property rights and derivatives, 
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11) convert receivables into items of property subject to confiscation on the terms 

agreed with the debtor, 

12) purchase and sell derivatives on its own account or by order of other parties, 

13) render financial services with reference to canvassing activity in the 

understanding of the Law on organization and functioning of pension funds, 

14) deleted, 

15) provide insurance brokerage services in the form of agency services, 

16) act as a depository for pension funds, 

17) act as a depository for investment funds, 

18) render in favour of companies associated with the Bank or with a dominant entity 

of the Bank the following services within the scope of auxiliary financial activity 

with the usage of informational systems and technologies, including services 

within the scope of the development and maintenance of software, informational 

infrastructure and data processing, 

19) act as investment company agent, in the name and on behalf of  investment 

company, within the scope of agency for the activity of this company, 

20) render financial services related to the trading on financial instruments issued 

abroad and their safe-keeping, including the maintenance of the register of 

financial instruments recorded by foreign financial and custody-settlement 

institutions, 

21) perform brokerage activities, 

22) issuing electronic payment instruments other then indicated in § 5 Item 3 Point 

13 and 16 of the Articles of Association and performing operations with use of 

these, 23) perform non-brokerage activities in the following scope: 

a) receive and transmit orders to buy or sell financial instruments; 

b) execute orders to buy or sell financial instruments for the account of the 

ordering party; 

c) buy and sell financial instruments for its own account; 

d) provide investment advice; 

e) offer financial instruments; 

f) provide services under standby underwriting agreements and firm commitment 

underwriting agreements or execution and performance of other agreements of 

similar nature, if they are applicable to financial instruments. 

5. The Bank may undertake cooperation within the group, including it may participate 

financially or operationally in projects implemented jointly with companies 

associated with the Bank or with a dominant entity of the Bank. 

6. The Bank may perform actions restricted for banks, defined by the Act on the State 

Support in Raising Children. 
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§ 6. 

Pursuant to the applicable Laws, the Bank is bound to keep secret any information on the 

transactions or balances of accounts as well as any components of property entrusted to it by 

its customers. 

 

III. AUTHORITIES  OF  THE  BANK 

§ 7. 

The authorities of the Bank are: 

A. General Meeting of Shareholders, 

B. Supervisory Board, 

C. Management Board. 

 

A. General Meeting of Shareholders 

§ 8. 

1. The ordinary General Meeting of Shareholders is convened by the Management Board. 

It shall be held within the first six months after the end of each financial year. 

2. The Supervisory Board shall have the right to convene an ordinary General Meeting of 

Shareholders if the Management Board fails to convene it within the timeframe set in the 

Articles of Association or an extraordinary General Meeting of Shareholders if it 

considers it necessary. 

3. The Management Board shall convene an extraordinary General Meeting of 

Shareholders on itsown initiative and at the request of a shareholder or shareholders 

representing at least onetwentieth part of the share capital.  A request for convening an 

extraordinary General Meeting of Shareholders should be submitted to the Management 

Board in writing or in an electronic form. 

4. If within two weeks from the submission to the Management Board of a request, 

referred to in § 3 above, an extraordinary General Meeting of Shareholders is not 

convened, the registry court, by way of a decision, can authorize a shareholder or 

shareholders, who have made such request, to convene the extraordinary General 

Meeting of Shareholders. The shareholder or shareholders authorized by the registry 

court, in the announcement of the convention of an extraordinary General Meeting of 

Shareholders, shall refer to the decision of the registry court mentioned in the previous 

sentence. The chairman of such extraordinary General Meeting of Shareholders shall be 

appointed by the court. 

5. An Extraordinary General Meeting of Shareholders can also be convened by 

shareholders representing at least one half of the Bank’s share capital or at least one 

half of the total number of votes at the Bank. The chairman of such Meeting of 

Shareholders shall be appointed by the shareholders. 
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6. The General Meeting of Shareholders shall be convened by way of an announcement 

placed on the Bank’s website and in the manner stipulated for the distribution of current 

filings by public companies; provided that such announcement should be made at least 

twenty-six days before the date of the General Meeting of Shareholders. 

7. Shareholders who have the right to demand that a certain matter be placed on the 

agenda of a General Meeting of Shareholders, in order to exercise such right, should 

submit a motion to the Bank Management Board in writing or in an electronic form, 

along with a justification or a draft resolution related to the proposed item on the 

agenda, no later than twenty-one days before the date of the General Meeting of 

Shareholders.  The Management Board shall place the matter on the agenda of the next 

General Meeting of Shareholders immediately, but no later than eighteen days before 

the scheduled date of the General Meeting of Shareholders.” 

8. General Meeting of Shareholders may be recalled only if there are some extraordinary 

obstacles preventing it or it has become expressly irrelevant. Cancellation or the change 

of date of holding a General Meeting of Shareholders shall be effected in the same way 

as convening, with the provision that twenty six day period is not applicable. 

Cancellation or the change of date of holding a General Meeting of Shareholders must 

ensure the minimum adverse effects for the Bank and the shareholders. 

9. The General Meeting of Shareholders can resolve not to consider a matter placed on its 

agenda and to change the order of matters covered by the agenda. However, in order to 

remove from the agenda or resolve not to consider a matter placed on the agenda at 

shareholders’ request, the consent of all present shareholders who have made such 

request shall be required, supported by 80 % of votes at the General Meeting of 

Shareholders. Motions in such matters should be justified in a detailed way. 

 

§ 9. 

1. The agenda of the Ordinary General Meeting of Shareholders shall include: 

1) examination and approval of the report from business of the Bank prepared by the 

Management Board and the financial statements for the previous financial year,  

2) adoption of resolution on the distribution of net profit or covering of net losses,  

3) absolve the authorities of the Bank from performance of their duties. 

2. Besides those issues, absolutely required by the applicable law, the General Meeting of 

Shareholders shall also have authority to: 

1) sell and lease the whole or any part of the Bank’s enterprise or its organized part 

and to establish a restricted property title over it, 

2) amend these Articles of Association, 

3) increase or decrease the share capital of the Bank, 

4) define the date of determining the right to enlist for shares of any new issue, 

5) define the date of determining the right to dividend for the previous financial year 

and the date of dividend payment, 
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6) create and liquidate special funds out of the net profit, 

7) appoint and recall members of the Supervisory Board, 

8) define the remuneration for members of the Supervisory Board, 

9) merge or liquidate the Bank, 

10) appoint and recall liquidators,  

11) redeeming of Bank’s shares. 

 

§ 10. 

Motions in matters set forth in § 9, except for § 9 Item 2 Points 7 and 8, submitted to the 

General Meeting of Shareholders should have been previously submitted by the 

Management Board to the Supervisory Board for issue of an opinion by the latter. 

 

§ 11. 

1. Shareholders may participate in and exercise voting rights at the General Meeting of 

Shareholders either in person or represented by attorneys. 

2. A power of attorney to participate in a General Meeting of Shareholders and to vote 

should be granted in writing or by e-mail; otherwise, it shall be null and void. A power of 

attorney granted by e-mail shall not require a safe electronic signature verified by a valid 

qualified certificate. 

3. A person performing the function of a Bank Management Board member or a Bank 

employee can act as a proxy at a General Meeting of Shareholders. 

4. If the proxy is a Management Board member, a Supervisory Board member, a Bank 

liquidator, employee or a member of Bank’s bodies or an employee of a company 

controlled by the Bank, the proxy instrument shall entitle such person to representation at 

only one General Meeting of Shareholders and such person shall be required to vote in 

conformity with instructions given by the shareholder. In addition, the proxy referred to 

above should advise the shareholder represented by him of the circumstances indicating 

the existence or possibility of occurrence of a conflict of interests. 

 

§ 12. 

1. The General Meeting of Shareholders shall be valid irrespectively of the number of 

shares in attendance, unless applicable laws require otherwise. 

2. Resolutions of the General Meeting of Shareholders shall be adopted by an absolute 

majority of votes present, unless otherwise provided by law or the provisions hereof. 

 

§ 13. 

1. Voting at the General Meeting of Shareholders is open. Closed ballot is ordered during 

elections, as well as on voting motions for the recalling of members of the Bank's 



7 

authorities or liquidators, on making them accountable, and in voting on private matters. 

Moreover, a secret ballot shall be ordered on request of at least one Shareholder present 

or being represented at the General Meeting of Shareholders. 

2. A General Meeting of Shareholders is opened by the Chairman of the Supervisory Board 

and in case of his absence, by the Vice-Chairman of the Supervisory Board or one of the 

members of the Supervisory Board in succession. 

3. The General Meeting of Shareholders elects its Chairman from among persons entitled to 

participate in the General Meeting of Shareholders. 

4. The Bank may organize a General Meeting of Shareholders in a manner allowing the 

shareholders to participate in the General Meeting of Shareholders by means of electronic 

communication, in particular by: 

1. transmitting the General Meeting of Shareholders on-line; 

2. two-way on-line communication allowing the shareholders to use means of 

electronic communication, remote speaking during the General Meeting of 

Shareholders; 

3. voting personally or by proxy, before or during the General Meeting of 

Shareholders. 

5. The principles of the shareholders’ participation in a General Meeting of Shareholders, 

the procedure during a General Meeting of Shareholders, and the manner of the 

shareholders’ communication with the Bank by means of electronic communication shall 

be laid down in the General Meeting of Shareholders Regulations. The General Meeting 

of Shareholders Regulations may authorize the Management Board to establish additional 

methods of the shareholders’ communication with the Bank by means of electronic 

communication (other than those set out in the Regulations). The Management Board 

shall include the additional methods of communication in the announcement on 

convening the General Meeting of Shareholders. 

6. Irrespective of the above, the Bank may transmit the General Meeting of Shareholders on 

the Internet as well as recording of the General Meeting of Shareholders and placing a 

recording of the General Meeting of Shareholders on the Bank’s website after the 

General Meeting of Shareholders.  

 

B. Supervisory Board 

§ 14. 

1. The Supervisory Board shall consist of five to twelve members elected by the General 

Meeting of Shareholders. Members of the Supervisory Board shall be elected for a 

common term of office of three years. At least a half of the members of the Supervisory 

Board, including its Chairman, should be Polish citizens. In case of expiration of mandate 

of one or several members, during their term, resulting in fall of the number of the 

Supervisory Board members with Polish citizenship below half of the members of the 

Supervisory Board, the Management Board should take up action in order to complete 

the composition of the Supervisory Board as soon as practical. If the number of 
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Supervisory Board members holding Polish citizenship is less than half of the total 

number of Supervisory Board members, the Supervisory Board will still be able to hold 

meetings, adopt resolutions and conduct any other factual or legal actions. 

2. The number of members of the Supervisory Board is determined by the General Meeting 

of Shareholders within the bounds provided for in Item 1. 

3. The procedure of appointing members of the Supervisory Board shall be provided for in 

the regulations of the General Meeting of Shareholders. 

4. The independent Supervisory Board member shall be deemed the Supervisory Board 

member who: 

1. is not the member of management board of the Bank, the Bank’s dominant 

company or associated company with the Bank or with the Bank’s dominant 

company with the meaning of the Commercial Companies Code (hereinafter: an 

associated company), and has not been in such a position for the previous five 

years; 

2. is not an employee of the Bank or an associated company, and has not been in 

such a position for the previous three years; 

3. is not receiving, or has not been receiving any additional remuneration from the 

Bank or an associated company apart from the pay received as the Supervisory 

Board member. Such additional remuneration covers in particular any 

participation in a share option or any other performance-related pay scheme; it 

does not cover the receipt of fixed amounts of compensation under a retirement 

plan (including deferred compensation) for prior service 

with the Bank (provided that such compensation is not contingent in any way on 

continued service); 

4. is not or does not represent in any way the dominant company; 

5. does not have, or has not had within the last twelve months, a significant 

business relationship with the Bank or an associated company, either directly or 

as a partner, shareholder, director or senior employee of a body having such a 

relationship. Business relationships include the situation of a significant supplier 

of goods or services (including financial, legal, advisory or consulting services), 

of a significant customer, and of organizations that receive significant 

contributions from the Bank or its group; 

6. is not, or has not been within the last three years, a partner or employee of the 

present or former entity authorized to audit financial statements of the Bank or 

an associated company; 

7. is not a member of the management board in another company in which the 

Management Board member of the Bank is a management board member  or 

supervisory board member, and does not have other significant links with the 

Management Board members of the Bank through involvement in other 

companies or bodies; 
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8. has not served on the Supervisory Board for more than 12 years however, this 

period shall be calculated no earlier than from January 1, 2008; 

9. is not a close family member of the Management Board member, or of persons 

in the situations referred to in points (1) to (8). 

In addition, a relationship with a shareholder precluding the independence of a 

member of the Supervisory Board is an actual and significant relationship with any 

shareholder who has the right to exercise at least 5% of all votes at the General 

Meeting of Shareholders. 

 

§ 15. 

The mandate of a Supervisory Board member expires: 

1) on the day the General Meeting of Shareholders approving the Management 

Board’s report, the balance-sheet and profit-and-loss account for the full last year of 

fulfilling the functions of members of the Board, 

2) due to death of a member of the Board, 

3) on the date of recalling the Board member by the General Meeting of Shareholders, 

4) on the day of submitting resignation in writing to the Chairman or Vice-Chairman 

of the Board. 

 

§ 16. 

1. The Supervisory Board elects its Chairman and Vice-Chairmen’s of the Supervisory 

Board from among its members. Such election shall take place during a meeting of the 

Supervisory Board, in secret ballot. 

2. The Supervisory Board shall adopt its regulations, which shall in detail provide for its 

proceedings and inform the General Meeting of Shareholders of the adopted regulations. 

 

§ 17. 

Members of the Board may exercise their duties in person, only. 

 

§ 18. 

1. Besides the rights and obligations provided for in applicable laws and other matters 

provided for in these Articles of Association, the Supervisory Board’s responsibilities 

include the following:  

1) appointing and recalling the President of the Management Board in a secret ballot, 

2) appointing and recalling in secret ballot of Vice-Presidents and other members of 

the Bank’s Management Board, 
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3) determining the terms and conditions of agreements which cover contracts of 

employment or other legal relationship among members of the Management 

Board and the Bank, 

4) granting consent to the opening and closing of a branch office abroad, 

5) resolving upon regulations of the Supervisory Board and approving the following 

regulations adopted by the Bank's Management Board: 

a) regulations of the Management Board of the Bank, 

b) regulations for the application of special funds created out of the net profit, 

6) granting prior consent to any disposition of the Bank’s fixed assets with value in 

excess of 1/10 of the Bank’s share capital, 

7) appointing the external auditor to audit or review the financial statements, 

8) granting consent for the employment and dismissal (after giving a hearing) of the 

person in charge of the internal Audit Department and of the person in charge of 

the compliance unit, upon the motion of the Management Board of the Bank, 

9) granting consent for the conclusion by the Bank of a material agreement with a 

shareholder who holds at least 5% of the total vote in the Bank or with entity 

associated with the Bank, 

10) performing supervision over the introduction of the management system in the 

Bank and conducting the assessment of the adequacy and effectiveness of such 

system, including supervision over the introduction of the risk management 

system and conducting an annual assessment of the adequacy and effectiveness of 

such system, as well as supervision over the introduction of the internal control 

system and conducting an annual assessment of the adequacy and effectiveness of 

such system, taking into account the assessment of adequacy and effectiveness of 

control functions, the compliance unit and the Audit Department and the 

assessment of effectiveness of the non-compliance risk management by the Bank, 

11) approving a strategy of the Bank’s activity and the rules of prudent and stable 

management of the Bank, 

12) approving the fundamental organizational structure of the Bank, harmonized with 

the size and profile of incurred risk and determined by the Bank’s Management 

Board, 

13) approving the acceptable risk level of the Bank, 

14) approving the Bank’s compliance policy, 

15) approving the Bank’s internal procedures on processes for the assessment of 

internal capital, capital management and capital planning, 

16) approving the Bank’s information policy, 

17) approving of an internal control procedure, 

18) approving remuneration policies, 

19) deleted, 
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20) deleted, 

21) approving the risk management strategy as well as determining the principles of 

reporting the types and sizes of risks in the Bank’s operations to the Supervisory 

Board, 

22) approving regulations of the compliance unit and the Audit Department, 

23) approving the criteria for the assessment of adequacy and efficiency of the 

internal control system drafted by the Management Board of the Bank, 

24) approving the principles of categorization of irregularities detected by the internal 

control system, 

25) approving an annual plan of activities of the compliance unit, 

26) approving the principles of cooperation of the compliance unit and the Audit 

Department with the corresponding entities of the dominant entity and the 

subordinated entity, 

27) approving the principles of annual presentation of reports on its activities by the 

compliance unit to the Management Board and the Supervisory Board, 

28) approving the principles of cooperation of the Audit Department with the external 

auditor, 

29) approving the strategy of the Audit Department, 

30) approving the auditing procedures, prepared by the Audit Department Head, 

ensuring objective completion of tasks by the Audit Department, the principles of 

transfer of employees from other organizational units of the Bank to the Audit 

Department, principles of professional development, including the rules for 

determining the number of internal auditors with professional certificates as well 

as the periodic assessment of work performance of internal auditors, 

31) approving the remuneration of the Audit Department Head, 

32) approval of strategic (long-term) and operational (annual) audit plans and 

amendments to such plans, 

33) approving the remuneration of the compliance unit Head, which responsibility 

may be delegated by resolution to the Audit Committee, 

34) granting consent, each time, to cooperation of the Audit Department with the 

corresponding unit of the dominant entity during an audit, which responsibility 

may be delegated by resolution to the Audit Committee, 

35) approving the principles of presenting reports by the Audit Department to the 

Management Board of the Bank and the Supervisory Board 

36) approving the general rules for introducing changes to the organizational structure 

adopted by the Management Board,  

37) approving the policy of identifying key functions in the Bank developed by the 

Management Board including the rules of appointment and dismissal of persons 

performing these functions, 
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38) approving the ethical principles adopted by the Management Board, defining 

norms and ethical standards of conduct of members of bodies and employees of 

the Bank, as well as other persons through whom the Bank conducts its business, 

39) approving the conflict of interest management policy developed by the 

Management Board,  

40) approving the principles of remuneration in the Bank developed by the 

Management Board, 

41) approving the dividend policy of the Bank developed by the Management Board 

and specifying the conditions enabling the payment of dividends from the profit 

generated by the Bank within a specified period of time, taking into account the 

maintenance of capital at a level adequate to the risk incurred, 

42) approving the risk culture principles developed by the Management Board, unless 

they are included in the risk management strategy, covering the whole Bank, 

based on a full understanding of the risk which the Bank is exposed to and the 

method of managing this risk, taking into account the adopted risk appetite, 

35)43) approving a new product approval policy, developed by the Management 

Board, covering the development of new products, services and markets, and 

significant changes to the existing products, services and markets. 

2. A material agreement, referred to in Item 1 Point 9 above, is an agreement: 

1) with a value having influence on the Bank’s financial results exceeding 5% of the 

net income presented in the last annual standalone financial statement of the Bank, 

reviewed by an auditor, or 

2) with a value exceeding 0.5% of the balance sheet sum presented in the last annual 

standalone financial statement of the Bank, reviewed by an auditor, or 

3) with which high legal, regulatory or reputation risk is connected, or 

4) to be concluded with an entity associated with the Bank with a value exceeding the 

equivalent of EUR 500,000, 

except for agreements concluded within the day-to-day operational activity, in 

particular connected with liquidity management. 

3. A value of a material agreement, referred to in Item 1 Point 9 above, shall mean a value 

of cash and non-cash charges determined during the negotiations of such agreement that 

the Bank will be obliged to pay under the agreement. If an agreement is to be concluded 

for an indefinite period of time or a period exceeding 1 year, for the determination of its 

value for the above purposes the estimated charges for a 1-year period shall be taken into 

account. 

4. The resolutions of the Supervisory Board regarding the matters, referred to in Item 1 Item 

7 and 9 above, may not be adopted without consent of the majority of independent 

Supervisory Board’s members. 

 

§ 19. 
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1. Meetings of the Board are held at least once every quarter year. The Chairman of the 

Board or, failing him, one of the Vice-Chairmen of the Board shall convene a meeting of 

the Board either on their own initiative or at the motion of a Board member or of the 

Management Board. 

2. The Supervisory Board shall meet on the date of the General Meeting of Shareholders 

provided for in § 21 Item 2 of these Articles of Association for the purpose of electing 

members of the Bank's Management Board. 

3. Members of the Supervisory Board may participate in adopting resolutions by casting 

their vote in writing through another member of the Supervisory Board. Casting of a vote 

in writing may not be done in matters introduced into the Agenda at the Supervisory 

Board meeting. 

4. The Supervisory Board may adopt resolutions according to a written procedure or using 

means of direct distance communication. The resolution shall be binding when all 

members of the Supervisory Board have been notified of the wording of the draft 

resolution, and an absolute majority of them had been in favour thereof. 

 

C. Management Board 

§ 20. 

1. The Management Board is composed of five to nine members. 

2. Members of the Management Board include: The President of the Management Board of 

the Bank, Vice Presidents of the Management Board of the Bank and other members of 

the Management Board. 

3. At least a half of members of the Management Board should be Polish citizens. 

 

§ 21. 

1. Each member of the Management Board is appointed by the Supervisory Board for 

tenure of three years. 

2. The tenure of the members of the Management Board shall expire: 

1) on the date of holding the General Meeting, which approves the Management 

Board’s report from business of the Bank and financial statements for the last full 

year of fulfilment by them of the function of member of the Management Board, 

2) upon death of a member of the Management Board, 

3) upon being recalled, 

4) on the day of submitting a written resignation to the Chairman of the Supervisory 

Board. 

 

§ 22. 
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The Management Board adopts decisions in matters, which have not been reserved by the 

applicable law and by these Articles of Association to authority of other authorities of the 

Bank. 

 

§ 23. 

The Management Board shall proceed according to the regulations of the Management 

Board. 

 

§ 24. 

1. The Management Board shall by way of a resolution: 

1) determine strategy of the Bank, 

2) establish and liquidate committees of the Bank and defines their authorities, 

3) determine its regulations and submit them for approval to the Supervisory Board, 

4) determine regulations for the application of special funds created out of net profit 

submit them for approval to the Supervisory Board, 

5) determine the date of dividend payment within the period defined by the General 

Meeting, 

6) appoint registered proxies, general attorneys and general attorneys entitled to 

appoint further attorneys, 

7) decide in matters provided for in regulations of the Management Board, 

8) resolve in matters submitted by the President of the Management Board, Vice-

President or member of the Management Board, 

9) deleted 

10) adopt a draft of the annual financial projections for the Bank, investment plans 

and reports on the completion thereof, 

11) endorse reports on the Bank’s operations as well as the financial statements, 

12) prepare motions for the distribution of profits or the covering of losses, 

13) endorse the human resource and crediting policy as well as the legal principles for 

the Bank’s operations, 

14) endorse the principles for managing the Bank’s capitals, 

15) endorse the employment structure, 

16) determine the core organizational structure of the Bank, appoint and dismiss 

Sector Managers and Division Managers as well as define the scope of the powers 

vested in them, 

17) endorse the principles for inspection operations within the Bank, as well as 

approve reports on the completion of any audits, 
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18) resolve any other issues which, pursuant to the Articles of Association, must be 

submitted for approval to the Supervisory Board and the General Meeting, 

19) decide to incur obligations or dispose of assets whose aggregate value, in relation 

to one entity, exceeds 5% of the Bank’s equity or shall authorize designated 

persons to make such a decision, provided that decisions in matters within the 

powers vested in Committees formed in the Bank are made upon consultation 

with the relevant Committee. 

2. The acquisition and transfer of ownership or the right of perpetual usufruct of a real 

estate property or a share in those rights by the Bank shall not require a resolution by the 

General Meeting. Decisions in these matters shall be taken independently by the 

Management Board of the Bank by way of resolution. However, in matters including 

acquisition and transfer of ownership or the right of perpetual usufruct of a real estate 

property or a share in those rights by the Bank, if the value of those rights in the 

individual case does not exceed PLN 500,000.00 and the acquisition or transfer is 

connected with the Bank’s seeking collection of debts resulting from banking operations, 

such acquisition or transfer can be made also without the resolution of the Management 

Board. 

3. The Management Board of the Bank shall design, implement and assure operation of 

management system in the Bank. 

 

§ 25. 

1. The President of the Management Board: 

1) manages the activities of the Bank’s Management, 

2) convenes meetings of Management and presides the meetings, 

3) presents views of the Management in respect to other bodies of the Company, 

authorities of the State and to the public, 

4) files motions with the Supervisory Board regarding the appointment or dismissal of 

Vice Presidents and other members of the Bank’s Management Board and 

determining the remuneration thereof, 

5) issues internal regulations controlling activities of the Bank and may authorize 

remaining members of the Management or other employees of the Bank to issue 

such regulations, 6) performs other authorities provided for in the regulations 

specified in § 24. 

2. The Management Board Member managing risk in the Bank shall be responsible for the 

risk management system including: 

1) credit policy of the Bank, 

2) quality of the credit portfolio, 

3) credit risk, 

4) market risk, 
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5) operational risk, 

6) coordination of activities related to the implementation in the Bank of the 

requirements resulting from the regulations in the area of risk management, 

including regulators’ recommendations. 

 

§ 26. 

Other members of the Management Board manage activities of the Bank as provided for in 

the regulations of the Management Board. 

 

IV.  TERMS  AND CONDITIONS  FOR  ADOPTING  DECISIONS  AND  

MAKING REPRESENTATIONS  AS  TO  MATERIAL  RIGHTS  AND  

OBLIGATIONS 

§ 27. 

1. The following persons are authorized to make statements in respect of material rights and 

obligations of the Bank and to sign on behalf of the Bank: 

1) the President of the Management Board and Vice Presidents of the Management 

Board - each individually, 

2) two persons from among the remaining members of the Bank’s Management Board 

acting jointly or one of the remaining members of the Bank’s Management Board 

acting jointly with one of the persons holding joint commercial representation or 

one of the remaining members of the Bank’s Management Board acting jointly with 

one of the persons being an attorney acting within the limits of the power of 

attorney granted to him. 

2. For the execution of the activities of defined nature or specific nature, there may be 

appointed attorneys, acting within the limits of the powers of attorney granted to them. 

Such attorneys may either be acting individually or they may be restricted by the 

obligation to act jointly with another authorized person, including with one of the persons 

holding joint commercial representation. 

3. Commercial proxies may be appointed only on the principles of joint commercial 

representation (allowing an authorized person to act jointly with at least one of the other 

persons holding joint commercial representation). A general power of attorney to act on 

behalf of the Bank may be granted only if it is limited by the requirement of acting 

jointly with another authorized person, including with one of the persons holding joint 

commercial representation. 

4. Decisions on matters in which no resolution of the Management Board is required and 

which are not reserved for other competent authorities shall be adopted by persons in 

managerial positions in the Bank, within the scope of powers vested in them and the tasks 

assigned to the organizational unit managed by them. 
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5. Statements in respect of material rights and obligations of the Bank in the 

implementations of the decisions made are submitted on behalf of the Bank pursuant to 

the rules described in Items 1-3 of this Paragraph. 

 

V.  THE  ORGANIZATIONAL  STRUCTURE  OF  THE  BANK 

§ 28. 

1. The Bank’s Management Board manages the Bank’s affairs through the organizational 

units comprising the Bank’s organizational structure. 

2. The Bank’s Management Board may appoint Committees to perform internal decision-

making, advisory and controlling tasks within the Bank. 

3. The Bank’s organizational structure shall be comprised of Sectors.  

4. As regards the geographic division within the organizational structure of the Bank, 

branches that provide regular services to the Bank’s clients constitute the Bank’s basic 

organizational units. 

5. The Bank’s organizational rules and regulations set forth its organizational structure. 

 

VI.  PROCEDURE  FOR  PROMULGATING  INTERNAL  REGULATIONS 

§ 29. 

1. Internal regulations of the Bank shall be issued in the form of: 

1) ordinances of the President of the Bank’s Management Board, 

2) decisions issued by Sector Managers, Division Managers, Chairmen of the 

Committees operating within the Bank and the directors of organizational units 

within the Bank, on the basis of the powers vested in them pursuant to a relevant 

ordinance of the President of the Bank’s Management Board. 

2. The President of the Bank’s Management Board shall issue ordinances pursuant to the 

resolutions of the Bank’s Management Board or at his own initiative. 

3. The detailed principles, procedures and techniques for the issue of internal regulations in 

the Bank shall be specified in an ordinance of the President of the Bank’s Management 

Board. 

 

VII.  FUNDS  OF  THE  BANK 

§ 30. 

1. The statutory financial resources of the Bank are composed of: 

1) share capital, 

2) reserve capital, 

3) reserve funds, 
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4) general risk fund. 

2. The Bank may create and liquidate during and at the end of the financial year special 

funds pursuant to resolutions of the General Meeting of 

Shareholders. 

3. The Bank creates funds provided for in the applicable Laws.  

 

§ 31. 

1. The Bank’s share capital shall amount to PLN 522,638,400  (five hundred twenty two 

million six hundred thirty eight thousand four hundred Polish Zloty) and shall be divided 

into 130,659,600 (one hundred and thirty million six hundred and fifty nine thousand six 

hundred) bearer shares, each with a nominal value of PLN 4 (four Polish Zloty), 

including: 

1) 65,000,000 (sixty five million) A Series bearer shares, 

2) 28,000,000  (twenty eight million) B Series bearer shares, 

3) 37,659,600 (thirty seven million six hundred and fifty nine thousand six hundred) C 

Series bearer shares. 

2. Shares may be issued in collective units. 

3. Share capital of the Bank may be increased through the issue of new shares, which may 

be registered or bearer shares, or through the increase in the nominal value of the existing 

shares.  

4. Bearer shares are not convertible into registered shares. 

5. The Bank is entitled to issue bonds convertible into shares or bonds with preference 

rights. 

6. Shares of the Bank may be redeemed on consent of the Shareholder by acquisition of 

shares by the Bank (voluntary redeeming). 

7. Redeeming of shares required a resolution of the General Meeting of Shareholders. The 

resolution shall in particular specify the legal basis of redeeming shares, amount of 

remuneration due to the Shareholder of redeemed shares or justification for redeeming of 

shares without payment for such shares and manner of decreasing the share capital. 

 

§ 32. 

1. The supplementary capital shall be created out of annual write-offs from the net profit of 

no less than 8% of the net profit for a given fiscal year, until the supplementary capital 

reaches at least one-third of the share capital.  The General Shareholders’ Meeting may 

adopt a resolution ordering that further write-offs be made. 

2. The supplementary capital is supplied also from additional payments to be made by the 

Shareholders in consideration of special rights vested onto the shares hitherto held, as 

long as such additional payments are not used to recover extraordinary deductions or 

losses defined by the General Meeting of Shareholders. 
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3. The supplementary capital shall also be supplemented with surplus attained by issue of 

shares above their par price, and remaining after covering the costs of share issue. 

4. The supplementary capital shall be used to cover any balance sheet losses incurred by the 

Bank or for any other purposes, including the payment of dividends to shareholders. The 

General Shareholders’ Meeting shall decide how to appropriate the supplementary 

capital, provided that the portion of the supplementary capital, which equals one-third of 

the share capital may only be used to cover losses reported in the financial statements. 

 

§ 33. 

1. The reserve capitals (funds) are built up of the annual deductions made out of the net 

profit or from other sources, apart from the reserve capital. 

2. The reserve capitals shall be used to cover any balance sheet losses incurred by the Bank 

or for any other purposes, including the payment of dividends to shareholders. The 

General Shareholders’ Meeting shall decide how to appropriate the reserve capital. 

3. The Bank may establish a capital (fund) for accumulating retained profit (not allocated to 

dividend). The decision on the allocation of the reserve fund shall be taken by the 

General Meeting of Shareholders. 

 

§ 34. 

1. The general risk fund is created from net profit earmarked for unidentified risks of 

banking activity. 

2. Sums to supply the fund are annually deducted from net profit in the amount resolved 

upon by the General Meeting of Shareholders. 

3. The use of the fund is decided upon by the General Meeting of Shareholders on the basis 

of applicable regulations. 

 

§ 35. 

The use of special funds established out of net profit takes place on the basis of respective 

regulations. 

 

VIII.  MANAGEMENT  OF  FINANCE 

PROFIT  DISTRIBUTION 

§ 36. 

1. The General Meeting of Shareholders shall decide on the distribution of net profit, 

determining the amount of deductions to be made to: 

1) the reserve capital, subject to the provisions of § 32 Item 1, 

2) the reserve fund, 

3) the general risk fund, 
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4) dividend, 

5) other special funds, 6) for other purposes. 

 

§ 37. 

The dividend on shares is paid on dates fixed by the Management Board of the Bank within 

the period defined by the General Meeting of Shareholders. Dividend not collected within 

the period of three years is transferred into favour of the Bank. The Bank does not pay any 

interest on uncollected dividends. 

 

§ 38. 

1. Management Board shall assure preparation of the annual financial statements and the 

consolidated financial statements of the Bank's capital group. 

2. The annual report, and the consolidated financial statements of the Bank's capital group 

shall be submitted by the Management Board to the General Meeting of Shareholders 

upon their consideration by the Supervisory Board of the Bank. 

 

§ 39. 

The Bank’s financial year shall be a calendar year. 

 

IX.  INTERNAL  CONTROL  SYSTEM 

§ 40. 

1. The Management Board of the Bank designs, implements and ensures operation of an 

adequate and effective internal control system and the Supervisory Board of the Bank 

oversees its implementation and performs an annual assessment of its effectiveness and 

adequacy.  

2. The internal control system is adjusted to the Bank’s organizational structure, character, 

risk profile and scale of operations. 

3. The objective of the internal control system is to support the Bank’s Management 

decision making, which contributes to ensuring effectiveness and efficiency of the 

Bank’s operations, credibility of financial reporting, observance of risk management 

principles in the Bank and compliance of the Bank’s activities with laws, internal 

regulations and market standards. 

4. The risk management and internal control systems, functioning in the Bank, are 

organized at three, independent levels. Level 1 covers risk management in the Bank’s 

operational activity. 

Level 2 consist of at least: risk management by employees at specially designated 

positions or in organizational units as well as the activity of the compliance unit. Level 

3 covers the activity of the Audit Department. 
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5. The Bank’s  internal control system is comprised of: 

1) control function, 2) compliance unit, 

3) Audit Department. 

6. The control function includes: 

1) control mechanisms within processes existing in the Bank, executed by positions, 

groups of people or organizational units, responsible for observance of control 

mechanisms, including continuous activities, 

2) independent monitoring of abidance of control mechanisms, especially independent 

testing, executed by dedicated people or specialized organizational units, consisting 

in examining, analysing and assessing internal processes, recommending corrective 

action plans to the Bank’s organizational units’ current activities, 3) reporting 

within the control function. 

7. The compliance unit is a separate organizational unit operating within the 

organizational structure of the Bank, reporting directly to the President of the 

Management Board of the Bank. 

8. The main objective of the compliance unit is to ensure compliance through its activity 

within the control function and non-compliance risk management. 

9. The Audit Department is a separate organizational unit operating within the 

organizational structure of the Bank, organizationally subordinated to the President of 

the Management Board of the Bank. 

10. Oversight over the Audit Department is executed by the Supervisory Board of the Bank 

through its Audit Committee.  

11. The Audit Department is responsible for examining and assessing – independently and 

objectively – the adequacy and effectiveness of the risk management system and 

internal control system in all the Bank's activities by performing audits, specified in the 

identified audit process. 

 

X.  FINAL  PROVISIONS 

§ 41. 

In case of liquidation of the Bank, the General Meeting of Shareholders appoints, at the 

motion of the Supervisory Board, one or more liquidators and determines the method of 

liquidation. 

 

§ 42. 

Unless relevant provision of law provides otherwise, all announcements shall be placed by 

the Management Board only on the Bank’s website. 

 

§ 43. 
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The applicable laws shall prevail in all matters not provided for in these Articles of 

Association. 


