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Zwięzła ocena sytuacji BNP Paribas Bank Polska SA w 2014 roku  

W 2014 roku, BNP Paribas Bank Polska SA (Bank) kontynuował realizację strategii rozwoju w połączeniu ze 
skuteczną optymalizacją kosztów i ostrożnym podejściem do ryzyka. Bank uzyskał satysfakcjonujące wyniki 
finansowe, dzięki realizowanej z powodzeniem strategii biznesowej. Włączenie działalności leasingowej w 
struktury Banku pozytywnie  wpłynęło na jego wyniki w 2014 roku. 

Zysk Banku po opodatkowaniu wyniósł 137,1 mln PLN, tj. był o 50,8 mln PLN wyższy w porównaniu do 
wyniku z roku 2013. Wynik z działalności bankowej wzrósł o 50,9 mln PLN lub 6,4% pomimo istotnego 
spadku rynkowych stóp procentowych oraz braku przychodów o charakterze jednorazowym (w porównaniu z 
rokiem 2013, w którym pozytywny wpływ przychodów jednorazowych wyniósł 19,1 mln PLN).  

Ostrożne podejście do ryzyka, a także skuteczne działania windykacyjne pozwoliły na utrzymanie kosztów 
ryzyka na poziomie 0,6% oraz rekordowy spadek wskaźnika NPL z 8,3% w 2013 roku do 7,3% w 2014 roku.  

Sytuacja kapitałowa i płynnościowa Banku w roku 2014 była stabilna i umożliwiła Bankowi realizację 
zamierzonych planów biznesowych oraz dalszy rozwój akcji kredytowej dla klientów indywidualnych, 
przedstawicieli wolnych zawodów oraz klientów korporacyjnych. Na koniec 2014 roku współczynnik 
wypłacalności Banku wyniósł 13,4%. 
 

Najważniejsze pozycje jednostkowych wyników Banku w roku 2014 obejmują: 

1) Aktywa ogółem Banku na dzień 31 grudnia 2014 roku były wyższe od stanu na koniec 
grudnia 2013 roku o 3 165 mln zł, tj. 16,1%. 

Wzrost wartości sumy bilansowej dotyczył głównie należności od klientów, środków pieniężnych i innych 
aktywów pieniężnych, których wzrost zrównoważył spadek inwestycji dostępnych do sprzedaży.  

2) Wzrost o 13,9% rdr należności od klientów netto 

Wzrost portfela kredytowego spowodowany głównie włączeniem działalności leasingowej do struktur Banku, 
wzrostem portfela kredytowego dużych przedsiębiorstw oraz aktywną sprzedażą kredytów konsumpcyjnych 
dla klientów indywidualnych, jak również poprawą jakości portfela.  

Znaczący spadek kredytów z utratą wartości przyczynił się do niewielkiego wzrostu portfela kredytowego 
ogółem. 

3) Poprawa jakości portfela kredytowego - Udział kredytów nieregularnych w całości portfela 
kredytowego Banku obniżył się z poziomu 8,3% na koniec 20134 roku do 7,3% na koniec 
grudnia 2014 r. 

4) Depozyty klientów wzrosły o 13,3% rdr  

Depozyty klientów wzrosły głównie w wyniku wzrostu osadów na rachunkach bieżących dużych 
przedsiębiorstw, a także depozytów terminowych oraz osadów na rachunkach bieżących klientów 
indywidualnych; 

5) Kontynuacja ostrożnej polityki zarządzania ryzykiem – współczynnik kosztu ryzyka 
(wyliczany jako iloraz kosztów ryzyka oraz średniego salda należności od klientów brutto na 
koniec czterech kolejnych kwartałów) wyniósł 0,6% w roku 2014. 

6) Bank odnotował wzrost kapitału własnego o 357 mln PLN (20,4%) w porównaniu z 
grudniem 2013 roku.  

W maju 2014 roku Bank przeprowadził publiczną ofertę akcji, wypełniając tym samym zobowiązanie do 
zwiększenia płynności akcji (free float) do 15% oraz podwyższając fundusze własne o 218,7 mln PLN, po 
uwzględnieniu kosztów emisji. 

7) Stabilna sytuacja kapitałowa - współczynnik adekwatności kapitałowej wynosił 13,4% w 
porównaniu z 12,9% na koniec grudnia 2013 roku, a współczynnik Tier 1 osiągnął poziom 
10,8% według stanu na 31 grudnia 2014 w porównaniu z 10,3% według stanu na koniec 
grudnia 2013 roku. 

8) Wynik z działalności bankowej wzrósł o 50,9 mln PLN, tj. 6,4% w porównaniu do roku 2013. 

Wynik z działalności bankowej wzrósł głównie dzięki wyższemu wynikowi z tytułu odsetek, wynikowi z tytułu 
dywidend oraz pozytywnemu wpływowi włączenia działalności leasingowej do struktur Banku. Odnotowano 
brak przychodów jednorazowych, które miały wpływ na wynik w roku 2013 (19,1 mln PLN). Pomimo 
znacznego spadku rynkowych stóp procentowych, wynik z tytułu odsetek wzrósł o 6,2%. 

9) Koszty działania Banku razem z amortyzacją wyniosły 575 mln PLN i były o 4,5% wyższe niż 
w tym samym okresie 2013 roku. 

Koszty operacyjne Banku (w tym amortyzacja) wzrosły o 7,6 mln PLN w porównaniu do 2013 roku, ale 
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obejmowały one koszty w wysokości 7,4 mln PLN związane z planowaną fuzją Banku Gospodarski 
Żywnościowej SA z BNP Paribas Bank Polska SA. 

10)  Podstawowe wskaźniki: C/I (koszty do dochodów) na poziomie 67,9%, ROA (zwrot na 
aktywach) osiągnął poziom 0,6%, ROE (zwrot z kapitału) równał się 6,8%, wartość 
księgowa na 1 akcję wyniosła 62,68 zł na 31 grudnia 2014 roku. 

11) Klienci Banku obsługiwani są poprzez sieć 221 oddziałów, 27 centrów finansowych SME oraz 
9 centrów biznesowych. Na 31 grudnia 2014 roku, wielkość zatrudnienia w Banku wynosiła 
2 775 etaty wobec 2 754 na 31 grudnia 2013 roku. 

Bank zamknął rok 2014 zyskiem przed opodatkowaniem w wysokości 169,5 mln zł, czyli o 55 mln PLN 
wyższym w porównaniu z wynikiem za rok 2013. Zysk po opodatkowaniu wyniósł 137,1 mln PLN, tj. o 50,8 
mln PLN więcej niż zysk wygenerowany w roku 2013.  

 

Zwięzła ocena sytuacji Grupy BNP Paribas Bank Polska w 2014 roku oraz perspektywy rozwoju 

Grupa BNP Paribas Bank Polska (Grupa) odnotowała zysk po opodatkowaniu w wysokości 103,2 mln PLN, 
czyli o 0,9% wyższy w porównaniu z rokiem 2013. Wynik z działalności bankowej w 2013 roku wzrósł 0,4 % 
rdr, ale wynik porównania zniekształca istotny przychód jednorazowy odnotowany w roku 2013. Całkowite 
koszty operacyjne wzrosły o 2,9% i pozostały pod kontrolą. Wskaźnik kosztów do dochodów (CIR) wzrósł 
nieznacznie z 69,2% w 2013 roku do 70,9% w 2014 roku. Portfel kredytów brutto wyniósł 18,6 mld PLN 
(czyli wzrósł o 5% rdr). Natomiast udział kredytów nieregularnych w całości portfela kredytów Grupy obniżył 
się do 7,1% z 8,5% na koniec 2013 roku, co stanowi obecnie poziom poniżej średniej dla sektora 
bankowego. Grupa utrzymała koszty ryzyka na niskim poziomie, niemniej jednak wyższym o 15,5 mln PLN 
w porównaniu z rokiem 2013, w wyniku wyższych rezerw na należności od klientów korporacyjnych oraz 
klientów indywidualnych.  Wynik z działalności linii biznesowych wyższy o 2,9% z silnym wzrostem w 
Bankowości Detalicznej (+6,5% w porównaniu z rokiem 2013).  

Sytuacja kapitałowa Grupy pozostawała stabilna, pozwalając na bezpieczne prowadzenie działalności i 
realizowanie planów. Na koniec grudnia 2014 roku współczynnik wypłacalności wyniósł 12,9%, natomiast 
wskaźnik funduszy podstawowych Grupy TIER 1 - 10,4%. 

Grupa kontynuowała prace nad modelem biznesowym, w celu zwiększenia konkurencyjności oraz obecności 
na rynku w kluczowych obszarach działalności. 

Segment Bankowości Korporacyjnej i Transakcyjnej (CTB), który generuje 34% przychodów Grupy, 
realizował swoją strategię wzrostu poprzez i) utrzymanie relacji z polskimi spółkami zależnymi należącymi 
do korporacji międzynarodowych, będących globalnymi klientami grupy BNP Paribas, oraz zwiększoną 
penetrację w segmencie polskich przedsiębiorstw dużej i średniej wielkości, a także ii) rozwój oferty 
kredytowej oraz nowych możliwości cross-sellingowych w stosunku do klientów korporacyjnych oraz 
segmentu SME. 

Segment CTB pozostał silny i zyskowny w 2014 roku, osiągając zysk przed opodatkowaniem na poziomie 
149,6 mln PLN. Odnotowano wynik na działalności bankowej na stabilnym poziomie oraz niskie koszty 
ryzyka. Wynik na działalności bankowej w segmencie CTB wyniósł 278,5 mln PLN, tj. był niższy o 2,2% w 
porównaniu z rokiem 2013. 

Segment CTB zwiększył liczbę swoich klientów do 3 802 na dzień 31 grudnia 2014 roku, czyli o 28% rdr.  

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji Rady Nadzorczej, mając na celu wzrost efektywności biznesowej i 
kosztowej, Bank przeprowadził włączenie działalności leasingowej do struktur Banku w lutym 2014 roku.  
Usługi leasingowe, w tym leasing nieruchomości, środków transportu, maszyn oraz sprzętu, oferowane są 
teraz przez nowo utworzony w Banku Departament Leasingu.  Prowadzona jest likwidacja spółki Fortis Lease 
Polska Sp. z o.o (FLP). 

W 2014 roku w segmencie Bankowości Detalicznej (Retail Banking), odpowiedzialnym za 53% wyniku 
na działalności bankowej, Bank odnotował znaczny wzrost wyniku dzięki bardzo dobrym rezultatom linii 
Personal Finance. Wynik na działalności bankowej wzrósł o 6,5%, a koszty ryzyka spadły o 34,6%. W 
segmencie RB odnotowano wzrost wyniku z tytułu odsetek o 13,3%. Wzrost ten spowodowany był rosnącą 
produkcją kredytów konsumpcyjnych oraz wyższą marżą na tych produktach, jak również wzrostem marży 
na produktach oszczędnościowych i depozytach terminowych klientów indywidualnych.  

Liczba klientów indywidualnych wzrosła do 379 833 według stanu na 31 grudnia 2014. tj. o 4% rdr.  

W segmencie Klientów Indywidualnych, Grupa kontynuowała realizację strategii pozyskiwania klientów 
indywidualnych oraz wzrostu portfela poprzez promocję kredytów konsumpcyjnych: kredytów gotówkowych 
i samochodowych na atrakcyjnych warunkach cenowych, w połączeniu z ofertą kont osobistych. Strategia ta 
wykorzystuje fachową wiedzę grupy w dziedzinie kredytów konsumenckich dzięki integracji z linią biznesową  
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Personal Finance. 

W 2014 roku, Bank rozwijał ofertę produktową dla klientów indywidualnych w celu zwiększenia aktywności 
obecnych klientów i pozyskania nowych. Akwizycja nowych klientów opierała się przede wszystkim na 
kredytach gotówkowych na preferencyjnych warunkach i nowej ofercie konta osobistego.  

Linia Personal Finance (PF) rozszerzyła znacznie swoją ofertę kredytów samochodowych. Znaczny wzrost 
produkcji kredytowej oraz wzmocnienie pozycji rynkowej zostały osiągnięte głównie dzięki podpisaniu umów 
o współpracy z KIA oraz Hyundai w Polsce. Od czerwca 2014 roku oferta PF obejmuje finansowanie 
detaliczne i hurtowe dla dealerów samochodowych.  

W 2014 roku miał miejsce dynamiczny rozwój działalności w segmencie Bankowości Prywatnej, skierowanej 
do najzamożniejszych klientów indywidualnych. Bank wprowadził nową ofertę dla klientów bankowości 
prywatnej obejmującą usługi biura maklerskiego. 

W czerwcu 2014 roku Biuro Maklerskie otrzymało zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na świadczenie usługi 
zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub więcej instrumentów finansowych. Usługa jest 
dostępna od początku roku 2015, przyczyniając się do rozszerzenia oferty skierowanej do klientów 
bankowości prywatnej. 

W segmentach SME i Mikro, linia RB realizowała swoją strategię wykorzystywania historycznej siły Banku 
w tym obszarze i dalszego rozwoju poprzez pogłębianie relacji z obecnymi klientami oraz pozyskiwanie 
nowych. W 2014 roku wprowadzono nowy podział regionalny (5 regionów SME) oraz utworzono 27 Centrów 
Finansowych SME dedykowanych wyłącznie do obsługi klientów z segmentu SME. Klienci SME mogą 
korzystać ze wsparcia oferowanego przez specjalistów w zakresie leasingu, faktoringu, FX, GTS oraz cash 
management. 

Liczba klientów w segmencie SME i Mikro wzrosła do 39 184 według stanu na 31 grudnia 2014. tj. o 16% 
rdr.  

W roku 2014 Bank nadal rozwijał kompleksową ofertę dla mikro przedsiębiorstw i przedstawicieli wolnych 
zwodów (profesjonalistów), wspierając ją kampanią produktową i komunikacyjną. Proces kredytowy w 
segmencie SME/Mikro został uproszczony, aby skrócić czas podejmowania decyzji kredytowej i wypłaty 
środków; wzmocniono również system monitoringu zabezpieczeń.  

Klienci Banku mogą obecnie korzystać z gwarancji programu Portfelowej Linii Gwarancyjnej De minimis 
udzielanych na zabezpieczenie spłaty do 60% kwoty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego w ramach 
pomocy publicznej. 

Niższy wynik segmentu Pozostała Działalność Bankowa w porównaniu z poprzednim rokiem, ale 
porównanie zniekształcone przez wysoki przychód jednorazowy w 2013 r. oraz poniesione w 2014 r. koszty 
związane z zamiarem połączenia banku BNP Paribas Bank Polska S.A. z Bankiem Gospodarki Żywnościowej 
S.A. 

Rada Nadzorcza docenia wysiłki Zarządu Banku i wszystkich pracowników w dążeniu do realizowania 
strategii biznesowej, co przyniosło efekty w postaci solidnych wyników sprzedaży, efektywnego zarządzania 
kosztami oraz dobrej kontroli ryzyka. Łącząc efekty programów osiągnięcia oszczędności z restrykcyjną 
kontrolą kosztów Grupa mogła dokonać inwestycji w rozwój działalności, unikając znacznego wzrostu 
kosztu. Niemniej, wskaźniki takie jak współczynnik kosztów do dochodów oraz ROE nie są jeszcze tak dobre, 
jak wskaźniki uzyskane przez większość konkurentów Banku.  

Rada zwraca uwagę na dobrą sytuację kapitałową i płynnościową Banku, a także poprawę profilu ryzyka 
kredytowego.  

 

Na perspektywy rozwoju działalności Banku istotny wpływ będzie miała również realizacja strategii 
rozwoju i wzmocnienia pozycji grupy BNP PARIBAS na rynku polskim.  

W grudniu 2013 grupa BNP PARIBAS zawarła porozumienie z grupą Rabobank w sprawie nabycia pakietu 
kontrolnego Grupy Rabobank w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. („BGŻ”). Transakcja przejęcia przez 
BNP Paribas SA 74,39% akcji BGŻ od Grupy Rabobank została sfinalizowana we wrześniu 2014 roku, tj. po 
otrzymaniu decyzji KNF potwierdzającej brak podstaw do złożenia sprzeciwu wobec tej transakcji.  Tym 
samym wszczęto procedurę, która ma doprowadzić do połączenia BNP Paribas Banku Polska S.A. i BGŻ 
(Połączenie). 

Kolejnym krokiem było uzgodnienie i podpisanie 10 października 2014 roku przez zarządy obu banków Planu 
Połączenia, który zakłada, że w wyniku Połączenia dojdzie do fuzji dwóch komplementarnych podmiotów i 
powstania większego, średniej wielkości banku o masie krytycznej umożliwiającej osiągnięcie lepszych 
wyników oraz korzystniejszej pozycji rynkowej umożliwiających sprostanie silnej konkurencji panującej w 
polskim sektorze bankowym, a w dalszej perspektywie osiągnięta zostanie konsolidacja działalności 
bankowej Grupy BNP PARIBAS w Polsce w ramach jednego podmiotu. Udział Połączonego Banku w rynku 
wyniesie ok. 4% i w konsekwencji będzie on siódmym co do wielkości bankiem w Polsce pod względem 



 BNP Paribas Bank Polska SA | Sprawozdanie Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA za rok 2014 5 5 

wartości aktywów. Połączenie prawne nastąpi w pierwszej połowie 2015 roku. Nowa organizacja osiągnie 
założone synergie oraz wartość dodaną do roku 2017 roku.  

W opinii Rady Nadzorczej, akwizycja banku BGŻ oraz integracja działalności bankowej grupy BNP PARIBAS 
w Polsce to duży krok naprzód w osiągnięciu odpowiedniej skali działalności. Połączenie wiedzy eksperckiej i 
kompetencji Banku BGŻ, w szczególności w branży rolno-spożywczej oraz w bankowości elektronicznej, z 
dotychczasową działalnością BNP Paribas Bank Polska, umożliwi powstanie nowej, wyjątkowej instytucji 
bankowej wśród polskich banków, o dużych perspektywach wzrostu.  

Rada odnotowała z satysfakcją poprawę wyników Banku w ostatnich latach, a zwłaszcza wyniki osiągnięte w 
2014 roku potwierdzają pozytywny wpływ wdrożenia Planu Naprawczego w BNP Paribas Bank Polska SA 
zgodnie z art. 142 Prawa Bankowego na podstawie zgody wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego 
(KNF). Realizacja Planu Naprawczego miała zakończyć się z końcem 2014 roku, niemniej jednak koniec 
procesu naprawczego nastąpi formalnie po dokonaniu przez KNF oceny sytuacji finansowej i ekonomicznej 
Banku na podstawie zaudytowanego sprawozdania finansowego Banku sporządzonego według stanu na 31 
grudnia 2014 roku oraz jego wyników za I kwartał 2015 roku. Do tego czasu Bank pozostanie objęty planem 
naprawczym. 

Rada wspiera plany rozwoju opracowane przez Zarząd, wyrażając przekonanie, że wyższy poziom 
przychodów osiągnięty w 2014 roku, efektywna kontrola nad kosztami operacyjnymi, niskie koszty ryzyka, a 
także niski wskaźnik kredytów nieregularnych utrzymujący się na poziomie poniżej średniej dla sektora 
bankowego, przyniosą efekty w roku 2015 i przyczynią się, przy założeniu braku radykalnych zmian w 
otoczeniu gospodarczym, do trwałej poprawy wyników finansowych w kolejnych latach oraz coraz bardziej 
zadowalających wskaźników porównywalnych do konkurencji na rynku, a także do osiągnięcia oczekiwanych 
efektów synergii w nowym połączonym banku.  

Podobnie jak w roku 2014, Bank nie podaje do publicznej wiadomości prognozy wyników na rok 2015. 

 

Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Banku 

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia system zarządzania Banku, który obejmuje system kontroli wewnętrznej 
i system zarządzania ryzykiem. 

System kontroli wewnętrznej funkcjonuje zgodnie z wymogami polskich organów nadzoru i jest 
dostosowany do standardów Grupy BNP Paribas. Celem systemu kontroli wewnętrznej jest wspomaganie 
procesów decyzyjnych w sposób umożliwiający zapobieganie powstawaniu ryzyk lub też ich wczesne 
wykrycie, w szczególności poprzez zapewnienie: 

� skuteczności i wydajności działania Banku; 

� wiarygodności sprawozdawczości finansowej; 

� zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi; 

� bezpieczeństwa transakcji i aktywów. 

System kontroli wewnętrznej w Banku obejmuje dwie kategorie kontroli:   

� kontrolę stałą (1 i 2 poziom, w tym kontrolę funkcjonalną i operacyjną), 

� kontrolę instytucjonalną (3 poziom, w tym audyt wewnętrzny). 

Kontrola funkcjonalna oraz stała kontrola operacyjna są sprawowane zgodnie z wewnętrznymi regulacjami 
obowiązującymi w Banku, zatwierdzanymi przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą. Stałe kontrole operacyjne 
(Fundamental Monitoring Points -FMP) to obowiązkowe elementy kontroli, które wpływają na zarządzanie 
głównymi ryzykami zidentyfikowanymi poprzednio poprzez ich regularną ocenę.  

Komitet Koordynacji Kontroli Wewnętrznej funkcjonuje jako ciało doradcze wspierające Zarząd w zakresie 
efektywnego zarządzania systemem kontroli wewnętrznej w Banku, natomiast Komitet Audytu zapewnia 
wsparcie w monitorowaniu efektywności systemu kontroli wewnętrznej. 

Zgodnie z Polityką zarządzania ryzykiem braku zgodności oraz wymogami lokalnego nadzoru Departament 
Monitoringu Zgodności przedstawia Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej, co najmniej raz w roku, 
sprawozdanie zawierające podsumowanie głównych aspektów działalności, zdarzeń oraz incydentów braku 
zgodności, istotnych z punktu widzenia monitorowania ryzyka braku zgodności w Banku.  

Działalność Departamentu Audytu (trzeci poziom kontroli) wykonywana jest z zachowaniem wymogów 
niezależności oraz obiektywizmu, zgodnie z Kartą Audytu zatwierdzoną przez Zarząd Banku oraz Radę 
Nadzorczą. Zgodnie z obowiązującymi w Grupie BNP Paribas regulacjami dotyczącymi audytu 
wewnętrznego, działalność Departamentu Audytu jest nadzorowana przez Komitet Audytu i wykonywana w 
ramach działalności Inspection Generale – audytu wewnętrznego Grupy BNP Paribas. Departament stosuje 
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metodykę przeprowadzania audytu oraz metodykę analizy ryzyka, planowania i raportowania przyjętą w 
Grupie oraz działa zgodnie z polskimi normami prawnymi. 

Departament Audytu regularnie przekazuje Komitetowi Audytu, a w odpowiednich odstępach czasu także 
Radzie Nadzorczej, informacje na temat ewentualnych stwierdzonych nieprawidłowości i wnioski wynikające 
z przeprowadzonych audytów wewnętrznych oraz działań podejmowanych w celu ich usunięcia lub realizacji 
danych rekomendacji.  

Najważniejsze wymagające uwagi kwestie w zakresie systemu kontroli wewnętrznej wskazane w raporcie 
rocznym Dep. Audytu to:  

� Od 2009 roku (połączenie Fortis Bank Polska i Dominet Banku)- liczba reklamacji nieustannie rośnie 
(23% wzrost w 2013 r. w porównaniu do roku 2012 oraz 7% wzrost w 2014 roku w porównaniu do 
roku 2013). W 2014 roku odnotowano niewielki, kilkuprocentowy spadek liczby klientów oraz 
transakcji. Największa grupę klientów składających reklamacje (ok. 90%) stanowią klienci 
indywidualni linii RB oraz PF.   

� W 2014 roku większość roszczeń i reklamacji dotyczyła kredytów gotówkowych (17,6%) oraz 
kredytów samochodowych (5,7%). Główne powody złożenia reklamacji dotyczyły niedopłaty kredytu, 
rozliczeń kredytów, podjętych działań windykacyjnych, jakości danych przekazanych do BIK SA.  

� Największe straty operacyjne z tytułu opłat zwróconych klientom zarejestrowano w odniesieniu do 
klientów segmentu klientów indywidualnych Mass Market. Całkowita kwota strat z tytułu zwróconych 
kosztów zwiększyła się w skali roku. Wysokie kwoty strat oraz opłat zwróconych w 2014 roku 
związane są przede wszystkim z odszkodowaniem za niedozwolone transakcje w systemie 
BiznesPl@net oraz Pl@net oraz z jednym nadużyciem wewnętrznym. Całkowita kwota strat pozostaje 
na tym samym poziomie jak w zeszłym roku (19 mln PLN), przy czym nastąpił wzrost strat 
kredytowych przy jednoczesnym spadku strat zwykłych oraz strat rynkowych. 

� Całkowita kwota oszustw zewnętrznych wzrosła (o 100%), głównie z powodu oszustw kredytowych w 
segmencie SME, natomiast całkowita kwota oszustw wewnętrznych (kradzież i sprzeniewierzenie 
papierów wartościowych i aktywów) spadła. 

� W porównaniu do poprzedniego roku, wprowadzono mniej zmian (8 zmian) w strukturze 
organizacyjnej, natomiast zmiany w regulacjach wewnętrznych mogą nadal powodować problemy z 
identyfikowaniem zakresu odpowiedzialności.  

� Wyniki kontroli na Poziomie 2 potwierdzają, że obszary w których zostały wdrożone kontrole FMP 
działają zadowalająco. Odnotowano znaczący rozwój mechanizmów kontrolnych, jednak projekt 
wdrożenia FMP jest kontynuowany, po zmianach dotyczących wytycznych FMP przyjętych w 2014 
roku. 

� Widoczna jest poprawa w ratingach kontrolnych, jednak wyniki z kontroli oraz wydarzenia (np. straty 
operacyjne i nadużycia w segmencie SME) wskazują na konieczność rozwoju systemu kontroli 
wewnętrznej oraz dostosowanie go do ciągłej uwagi kadry zarządzającej, zwłaszcza ze względu na 
zmiany w otoczeniu i organizacji.  

� Zaobserwowano dalszy rozwój w systemie kontroli wewnętrznej, niemniej jednak stwierdza się: 

o konieczność ciągłego rozwoju mechanizmów kontroli na Poziomie 1 - w zakresie jakości 
i świadomości wagi kontroli funkcjonalnej wśród pracowników Banku, wzmocnienie 
dyscypliny i dostosowanie do zmian w otoczeniu i procesach;  

o konieczność ciągłego rozwoju mechanizmów kontroli na Poziomie 2 - projekt wdrożenia FMP 
jest kontynuowany, wspierają go kontrole tematyczne przeprowadzane przez dedykowane 
jednostki (CRC, Kontrola Operacyjna Oddziałów) w celu wzmocnienia systemu kontroli 
wewnętrznej.  

Rada dokonała przeglądu statusu wdrożenia rekomendacji wydanych po inspekcjach i przeglądach 
przeprowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), które obejmowały:  

� kompleksową inspekcję przeprowadzoną w IV kw. 2013 r., która potwierdziła istotną poprawę w 
porównaniu z wynikami inspekcji w roku 2010. Większość rekomendacji wydanych po inspekcji 
zostało wdrożonych w roku 2014, a kilka ma zostać zrealizowanych do końca II kw. 2015 r. 

� W ramach Przeglądu Jakości Aktywów (AQR) przeprowadzonego w II kw. 2014 roku przez KNF, 
dokonano przeglądu procedur, polityk i standardów rachunkowości w dziesięciu obszarach 
zdefiniowanych zgodnie z Metodologią EBC. Wydano kilka rekomendacji z obszaru Ryzyko, Prawo i 
Finanse, które mają zostać zrealizowane do końca I kw. 2015 roku. Po przeprowadzeniu testów 
warunków skrajnych oraz Przeglądu Jakości Aktywów, uwzględniając podwyższenie kapitału w roku 
2014, nadzór bankowy stwierdził, że Bank nie ma niedoboru kapitałów. 
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� Przegląd BION przeprowadzony w I kw. 2014 r. na podstawie danych według stanu na 31 grudnia 
2013 roku; 

� Inspekcja dotycząca przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu w II kw. 2014 r. 

Rada Nadzorcza poddała analizie i zatwierdziła Raport Roczny Departamentu Monitoringu Zgodności.  

� Rada pozytywnie oceniła poziom skuteczności działania systemu zarządzania ryzykiem braku 
zgodności w Banku, niemniej jednak wykryto nieprawidłowości w obszarze ALM w zakresie 
rejestrowania transakcji oraz procesu przeglądu klientów. 

� Rada odnotowała wprowadzenie nowych wymogów dotyczących polityki w obszarze bankowości 
korespondencyjnej. Z powodu braku odpowiednich regulacji w Polsce, nie wprowadzono standardów 
Grupy BNP Paribas z zakresu weryfikacji klientów w celu identyfikacji amerykańskich podatników 
zgodnie z ustawą FATCA;  

� Rada zaakceptowała zaproponowane działania naprawcze, które zostaną podjęte w 2015 roku. 

Po otrzymaniu wyników oceny systemu kontroli wewnętrznej dokonanej przez Departament Audytu oraz 
w oparciu o raport Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza stwierdza, że system kontroli wewnętrznej w Banku 
funkcjonuje skutecznie. Niemniej jednak, mimo widocznej poprawy kontroli wewnętrznej i ratingów kontroli 
oraz rozwoju systemu kontroli, znacząca kwota strat operacyjnych oraz rosnąca liczba reklamacji wskazują, 
że system kontroli wewnętrznej wymaga ciągłej i szczególnej uwagi kadry zarządzającej.  

 

Walne Zgromadzenie 

Rada Nadzorcza rozpatrywała i opiniowała sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia, 
w tym zatwierdzenie sprawozdań finansowych oraz propozycję podziału zysku, uchwały dotyczące 
podwyższenia kapitału, a także proponowane zmiany w Statucie. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku (ZWZ), które odbyło się w dniu 7 kwietnia 2014 roku, zatwierdziło 
wszystkie proponowane uchwały dotyczące roku obrotowego 2013, w tym przyjęło jednostkowe i 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2013, sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2013, 
sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2013, udzieliło absolutorium członkom organów Banku z wykonania 
obowiązków w 2013 roku oraz zaakceptowało podział zysku za rok 2013. Zysk netto za rok obrotowy 2013 
w wysokości prawie 86,3 mln PLN został przeznaczony na podwyższenie funduszy własnych Banku w 
następujący sposób: część zysku w wysokości 79,2 mln PLN przekazano na fundusz ryzyka ogólnego, 7 mln 
PLN na kapitał dodatkowy, a pozostałą część zatrzymano jako niepodzielony zysk z lat ubiegłych. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku podjęło decyzję w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w 
drodze emisji akcji serii O z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz odpowiedniej 
zmiany Statutu Banku.  

W dniu 25 lutego 2015 roku (po dacie bilansu) odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Banku, na 
którym akcjonariusze podjęli uchwały dotyczące połączenia z Bankiem BGŻ. 

Zmiany kapitałowe i w strukturze własności 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. kapitał zakładowy Banku podzielony był na 33 719 465 akcji 
zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 45,46 złotych każda - i wynosił 1 532 886 878,90 złotych, 
zarejestrowany i w całości opłacony.  

Realizując zobowiązanie grupy BNP PARIBAS wobec Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) do zwiększenia 
liczby akcji Banku w wolnym obrocie giełdowym do poziomu co najmniej 15%, Bank przeprowadził ofertę 
publiczną akcji w 2014 roku. 

� W dniu 7 kwietnia 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwaliło podwyższenie kapitału 
zakładowego o kwotę nie wyższą niż 228,5 mln PLN w drodze nowej emisji do 5 026 539 akcji serii O 
z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.  

� W dniu 11 kwietnia 2014 roku Bank potwierdził zamiar podwyższenia kapitału zakładowego w drodze 
publicznej oferty akcji oraz zwiększenia liczby akcji będących w wolnym obrocie na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie.  

� W dniu 22 kwietnia 2014 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Banku.  
Na warunkach określonych w prospekcie emisyjnym zawarto umowę o gwarantowanie oferty, a Bank 
oraz BNP Paribas Fortis SA/NV i „Dominet” S.A. w likwidacji podjęli zobowiązania ograniczające 
zbywalność akcji Banku typu lock-up. 

� Po opublikowaniu prospektu emisyjnego w dniu 23 kwietnia 2014 roku Bank rozpoczął ofertę 
publiczną zakończoną przydziałem akcji w dniu 6 maja 2014 roku po cenie emisyjnej 46 zł.  Wpływy 
brutto z emisji wyniosły 231,2 mln PLN.  
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� W dniu 27 maja 2014 roku Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Banku z kwoty 1 304 380 
415,96 złotych do kwoty 1 532 886 878,90 złotych, czyli o kwotę 228 506 462,94 złotych w wyniku 
emisji 5 026 539 akcji zwykłych na okaziciela serii O. 

Oprócz emisji akcji serii O, w dniu 11 czerwca 2014 roku do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 
wprowadzone zostały akcje Banku poprzednich emisji: 5 243 532 akcje serii L, 2 108 794 akcje serii M oraz 
4 569 420 akcji serii N. 

Grupa BNP PARIBAS jako akcjonariusz kontrolujący najwyższego szczebla posiada (pośrednio - przez BNP 
Paribas Fortis SA/NV z siedzibą w Brukseli (Belgia) 28 661 545 akcji Banku stanowiących 85,00% udziału w 
kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania 28 661 545 ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu. W wolnym obrocie, czyli w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych, znajduje się 
5 057 920 akcji, czyli 15,00% wszystkich akcji Banku i odpowiednio tyle samo praw głosu. 

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w roku 2014 

Na dzień 31 grudnia 2013 roku skład Rady Nadzorczej był następujący: 

1.  Jean-Paul Sabet Przewodniczący Rady Nadzorczej  

2.  Jarosław Bauc  Wiceprzewodniczący, niezależny  

3.  Filip Dierckx Wiceprzewodniczący 

4.  Monika Bednarek  Członek Rady Nadzorczej, niezależny 

5.  Francois Benaroya Członek Rady Nadzorczej 

6.  Yvan De Cock Członek Rady Nadzorczej 

7.  Jean Deullin Członek Rady Nadzorczej 

8.  Helene Dubourg Członek Rady Nadzorczej 

9.  Andrzej Wojtyna Członek Rady Nadzorczej, niezależny 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 7 kwietnia 2014 roku powołało nowego członka Rady 
Nadzorczej Pana Jean-Marc Buresi – reprezentującego grupę BNP PARIBAS, CEO Personal Finance Inside 
(Francja). 

Jednocześnie, w dniu posiedzenia Walnego Zgromadzenia, pan Jean Deullin oraz pani Helene Dubourg 
złożyli rezygnację z funkcji pełnionych w Radzie Nadzorczej Banku, z dniem Walnego Zgromadzenia. 
Powodem rezygnacji było objęcie przez Pana Jean Deullin oraz Panią Helene Dubourg innych stanowisk w 
grupie BNP PARIBAS. 

Pan Francois Benaroya złożył w dniu 26 czerwca 2014 roku rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej 
Banku z dniem 30 czerwca 2014 roku. Powodem rezygnacji jest zatrudnienie Pana Francois Benaroya w 
Banku. 

Na dzień 31 grudnia 2014 roku skład Rady Nadzorczej był następujący: 

1.  Jean-Paul Sabet Przewodniczący Rady Nadzorczej 

2.  Jarosław Bauc Wiceprzewodniczący, niezależny 

3.  Filip Dierckx Wiceprzewodniczący 

4.  Monika Bednarek Członek Rady Nadzorczej, niezależny 

5.  Jean-Marc Buresi Członek Rady Nadzorczej 

6.  Yvan De Cock Członek Rady Nadzorczej 

7.  Andrzej Wojtyna Członek Rady Nadzorczej, niezależny 

 

Przegląd posiedzeń w 2014 roku 

W 2014 roku odbyło się siedem (7) posiedzeń Rady Nadzorczej, która podjęła 44 uchwały. 

Powracające tematy omawiane na posiedzeniach Rady obejmowały wyniki finansowe Banku, także w 
podziale na linie biznesowe, przegląd sprawozdań finansowych, zrównoważenie głównych pozycji bilansu, 
rozwój portfela kredytowego Banku, zarządzanie kapitałem oraz ryzykiem, a także przyjętą strategię ryzyka, 
zmiany w zakresie zasobów ludzkich, ustalenie strategicznych celów finansowych i perspektyw biznesowych 
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Banku oraz zagadnienia i raporty związane ze współpracą z nadzorem bankowym zgłaszane Radzie przez 
Komitet Audytu.  

Rada regularnie otrzymywała od Prezesa Zarządu sprawozdania dotyczące rozwoju działalności linii 
biznesowych: Bankowość Korporacyjna i Transakcyjna (Corporate&Transaction Banking), Obsługa Małych 
Przedsiębiorstw i Klientów Indywidualnych (Retail Banking) i linii Personal Finance, a także omawiała główne 
kierunki strategii rozwoju działalności biznesowej. Założenia strategiczne i ich realizacja podlegały ocenie z 
uwzględnieniem wyników rynkowych oraz znaczenia dla generowania stabilnego wzrostu dochodów przy 
zachowaniu kontrolowanego profilu ryzyka. 

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywali również informacje dotyczące rozwoju sytuacji gospodarczej w 
Polsce oraz wyników działalności Banku na tle wyników banków konkurencyjnych i całego sektora 
bankowego. 

Rada Nadzorcza zatwierdziła zaktualizowany dokument „Misja, Wizja i Strategia BNP Paribas Bank Polska 
S.A. na lata 2013-2016." Zmiany strategii obejmowały i) strategiczne decyzje biznesowe w celu określenia 
granicy w zakresie podziału klientów pomiędzy segmentami RB oraz CTB oraz możliwe włączenie działalności 
leasingowej i faktoringowej do Banku, oraz ii) zmienione cele finansowe dla odzwierciedlenia zmian 
wprowadzanych w celach średnioterminowych uzgodnionych w czasie prac nad prospektem emisyjnym. 

Rada zatwierdzała zmiany w strukturze organizacyjnej Banku oraz odpowiednie przesunięcia w podziale 
odpowiedzialności członków Zarządu.  

Rada zapoznawała się także oraz dyskutowała na temat realizacji Programu postępowania naprawczego dla 
BNP Paribas Banku Polska SA, w jego zaktualizowanej wersji zatwierdzonej w maju 2013 roku.  

Szczególną uwagę Rada Nadzorcza poświęciła monitorowaniu zarządzania ryzykiem, czemu służyły 
otrzymywane regularnie raporty Obszaru Ryzyka dotyczące poziomu ryzyka kontrahenta, rynkowego oraz 
operacyjnego.  

W ciągu roku, Rada z uwagą monitorowała sytuację portfela kredytów denominowanych we frankach 
szwajcarskich, przede wszystkim portfela kredytów hipotecznych, oraz działania podejmowane w celu 
obniżenia ryzyka związanego z tym portfelem. 

Rada otrzymała informacje na temat przeglądu portfeli objętych wymogami Rekomendacji S i Rekomendacji 
T i sprawozdania z rezultatów testów warunków skrajnych (stress testing) portfela objętego wymogami 
Rekomendacji T. 

Zgodnie z wymogami Rekomendacji M, Rada dokonała przeglądu apetytu i tolerancji na ryzyko operacyjne 
zgodnie z Polityką Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym oraz potwierdziła obowiązujący limit określający 
apetyt na ryzyko operacyjne, na które Bank jest gotowy i które jest skłonny podjąć a priori, zawierający 
limity tolerancji na poszczególne kategorie ryzyka. 

Rada otrzymała raport na temat działalności Capital Development w Polsce, oraz potwierdziła limity na 
inwestycje w udziały i akcje spółek w celu osiągnięcia średnio- i długoterminowych zysków z przyrostu 
wartości kapitału, z zamiarem ich odsprzedaży w przyszłości. 

Rada była we właściwy sposób informowana o znaczących umowach zawieranych przez Bank, w 
szczególności istotnych umowach kredytowych. Rada przyjęła do wiadomości udzielenie przez Bank 
kredytów w wysokości przekraczającej wewnętrzny limit kredytowy (w wysokości 100 mln złotych), 
zatwierdzonych przez odpowiednie Komitety Kredytowe. 

Rada odnotowała zawarcie umowy przez Bank z BNP Paribas SA z siedzibą w Paryżu, której celem było 
wydłużenie okresu spłaty dla posiadanego finansowania we frankach szwajcarskich. Umowa zabezpieczonej 
linii kredytowej bez zobowiązania do wypłaty została zawarta w styczniu 2014 roku.  

Rada zatwierdziła jednolity tekst Statutu BNP Paribas Banku Polska SA w oparciu o dotychczasowe brzmienie 
jednolitego tekstu Statutu, uwzględniając zmiany wprowadzone uchwałami walnego zgromadzenia, które 
odbyło się 7 kwietnia 2014 roku.  

Rada śledziła na bieżąco i podjęła niezbędne decyzje na rzecz wsparcia działań podejmowanych w procesie 
przygotowania przyszłego połączenia BNP Paribas Banku Polska z BGŻ. Rada była we właściwy sposób 
informowana o zawarciu przez banki Umowy o współpracę przed połączeniem ustanawiającej zasady 
współpracy między bankami w celu przygotowania połączenia. Następnie Rada zaopiniowała "Plan 
połączenia" i zatwierdziła "Plan biznesowy połączenia". Rada omówiła system motywacyjny opracowany w 
związku z integracją w celu zwiększenia zaangażowania kadry kierowniczej wyższego szczebla i 
pracowników kluczowych w powodzenie tego przedsięwzięcia, obejmujący program zatrzymania 
pracowników oraz  plan motywacyjny dla członków zarządu. 

Rada pozytywnie zaopiniowała projekt włączenia działalności leasingowej do struktur Banku poprzez 
przeniesienie przedsiębiorstwa Fortis Lease Polska Sp. z o.o. („FLP”). Rada pozytywnie zaopiniowała 
podpisanie umowy o dostawę usług z BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o.. 
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Rada Nadzorcza zatwierdziła nowy Regulamin Komitetu Audytu zaktualizowany w celu sprostania 
standardom rynkowym i zmianom w otoczeniu regulacyjnym. 

Działając zgodnie z wymogami KNF oraz wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA), 
Rada zatwierdziła "Politykę dotyczącą doboru i oceny członków zarządu, rady nadzorczej oraz osób 
pełniących kluczowe funkcje w BNP Paribas Banku Polska SA" i podjęła decyzję o utworzeniu Komitetu ds. 
Nominacji oraz zatwierdziła regulamin jego funkcjonowania. 

Działając zgodnie z wytycznymi KNF oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA), oraz zważywszy 
na propozycję Komitetu ds. Nominacji, Rada Nadzorcza podjęła ostateczną decyzję w sprawie wszystkich 
Członków Zarządu podlegających procesowi oceny. Stwierdzono, że wszyscy Członkowie Zarządu, zarówno 
w zakresie kryteriów indywidualnych jak i kryteriów kolektywnych, spełniają oczekiwania dotyczące oceny 
odpowiedniości. 

Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie zatwierdzenia nowych lub zaktualizowanych strategii i polityk 
dotyczących kontroli wewnętrznej i ryzyka, zgodnie z wymogami polskiego prawa i regulacjami 
wewnętrznymi, w tym: 

� zmienionej „Strategii zarządzania ryzykiem w BNP Paribas Banku Polska SA”, w celu zatwierdzenia 
podwyższenia maksymalnego dopuszczalnego poziomu DTI dla kredytów gotówkowych, by ułatwić 
produkcję; 

� zmienionej „Polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze 
i innych osób mających istotny wpływ na profil ryzyka w BNP Paribas Banku Polska SA”; Polityka 
została uzupełniona o kryteria identyfikacji osób zajmujących stanowiska kierownicze i innych, 
mających istotny wpływ na profil ryzyka BNP Paribas Bank Polska SA; 

� zmienionej "Polityki i strategii zarządzania ryzykiem braku zgodności BNP Paribas Banku Polska, 
przygotowanej w odpowiedzi na rekomendację KNF w sprawie zwiększenia efektywności zarządzania 
ryzykiem braku zgodności przez określenie w odnośnej Polityce: i) szczególnych zasad planowania w 
obszarze compliance, ii) organizacji zarządzania ryzykiem braku zgodności w spółkach zależnych 
banku, oraz iii) szczególnych zasad dotyczących zakresu i częstotliwości raportowania do Zarządu 
i Rady Nadzorczej; 

� zmienionych „Zasad zarządzania kapitałem” oraz „Metodyki procesu oceny adekwatności kapitału 
wewnętrznego”, w zakresie wdrożenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych 
i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012, odzwierciedlające również 
zmiany w metodyce wyliczania nadzorczych wymogów kapitałowych dla ryzyka operacyjnego; 

� zmienionej „Metodologii przeprowadzania testów warunków skrajnych dla ryzyka kredytowego”, 
zgodnie z Rekomendacją T i Rekomendacją S; 

� zmienionych „Zasad publikacji informacji o adekwatności kapitałowej”, po przeprowadzeniu przeglądu 
rocznego tych Zasad;   

� zmienionego „Regulaminu podejmowania decyzji kredytowych"; 

� aktualizacji „Zasad kontroli wewnętrznej w BNP Paribas Banku Polska SA”. 

 

Rada Nadzorcza przeanalizowała i zatwierdziła raport w sprawie przestrzegania przez Bank „Zasad ładu 
korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Rada 
pozytywnie oceniła sposób wdrożenia "Zasad" przez Bank oraz zaakceptowała stanowisko Zarządu w 
odniesieniu do odstąpienia od stosowania określonych zasad (w pełnym zakresie lub częściowo) oraz 
planowanego sposobu dostosowania. Rada przyjęła do stosowania wytyczne zawarte w „Zasadach ładu 
korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” KNF w zakresie odnoszącym się do organizacji i sprawowania 
nadzoru przez Radę Nadzorczą Banku. 

Rada zaakceptowała wniosek Zarządu Banku o przedłożenie na najbliższym Zwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu wniosku o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wiadomości informacji o wydaniu Zasad 
oraz ich wdrożeniu w BNP Paribas Bank Polska SA oraz przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Zasad w 
zakresie zasad dotyczących akcjonariuszy i Walnego Zgromadzenia Banku. 

Rada otrzymała oraz zatwierdziła, w oparciu o pozytywną rekomendację Komitetu Audytu, Roczny Raport 
Departamentu Audytu za rok 2013 oraz Raport Roczny Departamentu Monitoringu Zgodności za rok 2013. 
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Działalność Komitetów w Radzie Nadzorczej 

Zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, przyjętymi przez Bank, w rozumieniu 
art.14 Statutu Banku, zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach 
upoważnionych do badania sprawozdań finansowych, w ramach Rady Nadzorczej powoływane są komitety 
stałe, a mianowicie: Komitet ds. Wynagrodzeń, Komitet Audytu oraz Komitet ds. Nominacji. 

Podsumowanie działalności Komitetu ds. Wynagrodzeń w 2014 roku 

Na dzień 31 grudnia 2014 r. Komitet ds. Wynagrodzeń BNP Paribas Bank Polska SA składał się z: 

1 Jean-Paul Sabet Przewodniczący 

2 Filip Dierckx Członek Komitetu 

3 Monika Bednarek Członek Komitetu, niezależny 

Komitet ds. Wynagrodzeń został utworzony zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej Banku oraz "Polityką 
zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze i innych osób, których 
działalności zawodowa ma znaczący wpływ na profil ryzyka Banku" (Polityka zmiennych składników 
wynagrodzeń) [ostatnia aktualizacja zatwierdzona uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 6 marca 2014].  

Skład, zasady działania i kompetencje Komitetu ds. Wynagrodzeń są określone w Regulaminie Komitetu ds. 
Wynagrodzeń BNP Paribas Bank Polska SA, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą. 

Komitet podejmuje decyzje w oparciu o konsensus, a w wypadku jego braku, dana kwestia jest 
przedstawiana do decyzji Rady Nadzorczej.  

Komitet składa Radzie Nadzorczej sprawozdania roczne ze swojej działalności, w terminie umożliwiającym 
Radzie dokonanie przeglądu sprawozdania przed raportem rocznym Rady oceniającym wyniki Banku. 

W roku 2014, Komitet ds. Wynagrodzeń odbył 1 posiedzenie, na którym podjął 5 decyzji.  

Komitet omówił i wydał opinie lub decyzje dotyczące następujących spraw: 

� omówił wyniki Banku w 2013 i dokonał oceny wyników według kryteriów efektywności dla Banku na 
rok 2013 r. w związku z przyznaniem wynagrodzenia zmiennego oraz jego ustaleniem za rok 2013, 
zgodnie z Polityką zmiennych składników wynagrodzeń; 

� dokonał rekomendacji w zakresie łącznego wypełnienia warunków brzegowych niezbędnych do 
wypłaty odroczonej części wynagrodzenia za rok 2012 (przyznanego w roku 2013), przyznania 
zmiennego wynagrodzenia za rok 2013 oraz wypłaty nieodroczonej części w roku 2014 dla osób 
podlegających ww. Polityce; 

� podjął decyzję o wypłacie wynagrodzenia zmiennego za rok 2013 dla członków Zarządu i zatwierdził 
wypłatę w 2014 r. części odroczonego wynagrodzenia zmiennego za rok 2012, z uwzględnieniem 
zasad wypłaty odroczonego wynagrodzenia określonych w Polityce zmiennych składników 
wynagrodzeń;  

� wydał rekomendację dla Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia szczegółowych celów finansowych, jakie 
należy zrealizować, aby umożliwić wypłatę wynagrodzenia zmiennego za rok 2014;  

� określił kwotę wyjątkowo wysokiej kwoty wynagrodzenia zmiennego za rok 2013 na poziomie 
2.000.000 zł brutto; Wypłata wynagrodzenia zmiennego, z uwzględnieniem zasady wypłaty części 
odroczonej, jest określona w "Polityce zmiennych składników wynagrodzeń". 

� określił kwotę wynagrodzenia podstawowego dla 6 członków Zarządu, obowiązującą od 1 marca 
2014 roku; 

� zatwierdził wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla zagranicznego członka Zarządu w odniesieniu do 
ochrony 20% wynagrodzenia za ekspatriację brutto przed wahaniami kursu EUR/PLN, tzn. walutą 
kraju ojczystego a walutą kraju oddelegowania;  

� określił kwotę nagród motywacyjnych w ramach programu grupy BNP PARIBAS „Global International 
Sustainability Incentive Scheme GISIS 2014” dla członków Zarządu;  

� uzgodnił rekomendację w sprawie poziomu wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, która ma zostać 
przedstawiona walnemu zgromadzeniu; zważywszy na wyniki finansowe Banku, który nadal realizował 
plan naprawczy, rekomendowano pozostawienie wynagrodzeń na dotychczasowym poziomie. 

� dokonał przeglądu listy i zmiennego wynagrodzenia pracowników, których działalność miała istotny 
wpływ na profil ryzyka Banku w 2013 r.; zgodnie z wymogami prawnymi, Komitet dokonał przeglądu 
poziomu zmiennego wynagrodzenia osób na stanowiskach kierowniczych związanych z zarządzaniem 
ryzykiem i zachowaniem zgodności (compliance), objętych Polityką zmiennych składników 
wynagrodzeń; 
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� zatwierdził proponowaną przez Zarząd i przedłożoną Komitetowi ds. Wynagrodzeń listę pracowników 
objętych Polityką zmiennych składników wynagrodzeń na rok 2014, tj. listę pracowników, których 
działalność ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku.  

� Komitet omówił wpływ nowych dyrektyw i wytycznych UE - CRR i CRD IV - obowiązujących od 1 
stycznia 2014 r. na "Politykę zmiennych składników wynagrodzeń".  

� Komitet analizował status wdrożenia "Polityki zmiennych składników wynagrodzeń dla osób 
zajmujących stanowiska kierownicze i innych osób, których działalność zawodowa ma znaczący wpływ 
na profil ryzyka BNP Paribas Banku Polska SA" i poparł wniosek Zarządu wprowadzenia do Polityki 
zmian w zakresie kryteriów identyfikacji osób, których działalność zawodowa ma znaczący wpływ na 
profil ryzyka Banku, które są zatrudnione na stanowiskach kierowniczych w Banku i jego spółkach 
zależnych. 

Podsumowanie działalności Komitetu Audytu w 2014 r. 

Na dzień 31 grudnia 2013 roku skład Komitetu Audytu był następujący: 

1. Filip Dierckx Przewodniczący 

2. Jarosław Bauc Członek Komitetu, niezależny 

3. Yvan De Cock Członek Komitetu 

4. Helene Dubourg Członek Komitetu 

5.  Andrzej Wojtyna Członek Komitetu, niezależny 

Skład Komitetu Audytu uległ zmianie w 2014 r. po rezygnacji Helene Dubourg podczas walnego 
zgromadzenia w dniu 7 kwietnia 2014 r. 

Na dzień 31 grudnia 2014 roku skład Komitetu Audytu był następujący: 

1. Filip Dierckx Przewodniczący 

2. Jarosław Bauc Członek Komitetu, niezależny 

3. Yvan De Cock Członek Komitetu 

4.  Andrzej Wojtyna Członek Komitetu, niezależny 

Skład i zasady działania Komitetu Audytu określa Regulamin Rady Nadzorczej oraz Regulamin Komitetu 
Audytu, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.  

Członkowie Komitetu Audytu powinni dysponować wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie finansów i 
rachunkowości w zakresie odpowiednim dla działalności banku. 

Komitet Audytu pełni rolę doradczą w celu usprawnienia prac Rady Nadzorczej poprzez przygotowywanie i 
dostarczanie obiektywnych informacji/rekomendacji, które powinny ułatwiać podejmowanie słusznych dla 
Banku decyzji. Zakres odpowiedzialności Komitetu Audytu, zgodnie z definicją w Statucie Banku, obejmuje:   

• nadzór nad działaniami audytu wewnętrznego; 

• monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej; 

• monitorowanie efektywności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego i zarządzania 
ryzykiem; 

• monitorowanie realizacji przeglądu finansowego, w tym: przedstawianie rekomendacji Radzie w 
sprawie wyboru podmiotu upoważnionego do przeprowadzania audytu sprawozdań finansowych Banku 
i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu upoważnionego do przeprowadzania 
audytu sprawozdań finansowych; 

• zapewnienie przepływu informacji i dobrej współpracy pomiędzy biegłym rewidentem, audytem 
wewnętrznym i Radą, 

Komitet Audytu wydaje zalecenia i dostarcza opinii w oparciu o konsensus. Rekomendacje i opinie Komitetu 
Audytu przedstawiane są Radzie Nadzorczej przez Przewodniczącego Komitetu. Ponadto Komitet Audytu 
składa Radzie Nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalności. 

 

W 2014 roku, Komitet Audytu odbył 4 posiedzenia, które zostały zorganizowane w terminach 
odpowiadających datom publikacji okresowych sprawozdań finansowych i posiedzeniom Rady Nadzorczej, tj 
6 marca, 13 maja, 29 sierpnia, 6 listopada.  

W ramach swoich kompetencji, Komitet Audytu w roku 2014 zajmował się poniższymi sprawami: 
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� Monitorował skuteczność działań audytu wewnętrznego, w szczególności poprzez nadzór nad 
Departamentem Audytu Banku, omawiając na każdym posiedzeniu raporty z wykonanych kontroli 
wewnętrznych, wydane zalecenia oraz sprawy organizacyjne, personalne i budżet Departamentu 
Audytu; 

� Zatwierdził zmiany w Planie Audytu na rok 2014; 

� Prowadził nadzór nad pracami wykonywanymi przez biegłego rewidenta oraz wydał opinię na temat 
planu audytu przedstawionego przez biegłego rewidenta, monitorował niezależność i obiektywizm 
biegłych rewidentów;  

� Omówił rekomendację KNF zalecającą, by akceptacja wszystkich usług audytu i usług pozaaudytowych 
świadczonych przez biegłych rewidentów (lub podmioty z tej samej sieci) była obowiązkiem 
Komitetów Audytu oraz rekomendował Radzie Nadzorczej formalną akceptację wdrożenia powyższej 
rekomendacji poprzez włączenie tej zasady do zaktualizowanego Regulaminu Komitetu Audytu; 

� Wysłuchał komentarzy Mazars Audyt Sp. z o.o. na temat audytu sprawozdania finansowego za rok 
2013, co było jednocześnie okazją do podsumowaniem kończącej się współpracy z Mazars w  zakresie 
kontroli finansowych Banku; Tym samym rozpoczęta została współpraca z Deloitte, nowym audytorem 
zewnętrznym. 

� Omówił wyniki badania sprawozdania finansowego za rok 2013 oraz przeglądu sprawozdania 
finansowego za I półrocze 2014 roku wykonanych przez biegłego rewidenta, a także wydał pozytywną 
opinię w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych do publikacji; 

� Omówił List do Zarządu za rok 2013 przekazany przez spółkę Mazars oraz dokonał przeglądu 
wykonania przez kierownictwo zaleceń wydanych przez biegłych rewidentów;  

� Dokonywał przeglądu wyników i sytuacji finansowej Banku przed publikacją raportów kwartalnych 
BNP Paribas Banku Polska SA; 

� Omówił zarządzanie kapitałem wewnętrznym i wydał pozytywną rekomendację dotyczącą 
proponowanych zmian w zasadach publikowania informacji o adekwatności kapitałowej; Następnie, 
Komitet Audytu odnotował przekazanie informacji o adekwatności kapitałowej (Filar 3), która została 
opublikowana na stronie internetowej Banku. 

� Dokonał przeglądu rekomendacji wydanych przez Audyt Wewnętrzny i monitorował ich wdrażanie 
według harmonogramu; 

� Uwzględnił nową metodykę wydawania i monitorowania rekomendacji w zakresie audytu; 

� Monitorował wdrażanie rekomendacji wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) po 
ostatnim kompleksowym audycie przeprowadzonym w IV kwartale 2013 r. i po inspekcji tematycznej 
w zakresie zgodności z regulacjami dotyczącymi zwalczania prania brudnych pieniędzy w Banku, 
przeprowadzonej w czerwcu 2014 r.; w oparciu o kwartalną sprawozdawczość Pionu Monitoringu 
Zgodności i Kontroli Ryzyka Operacyjnego;  

� Monitorował dalszy rozwój pierwszego i drugiego poziomu stałej kontroli wewnętrznej; Obejmowało to 
także działalność Komitetu Kontroli Wewnętrznej, aktualizację Zasad Kontroli Wewnętrznej 
(ujednolicenie zakresu i realizacji kontroli), postęp w procesie wdrożenia FMP (koordynowanego przez 
lokalne struktury 2OPC). Omówiono konieczne ulepszenia procesu kontroli wewnętrznej oraz 
zarządzania ryzykiem.  

� Wydał rekomendację dla Rady Nadzorczej w sprawie zatwierdzenia zmian do „Polityki zarządzania 
ryzykiem braku zgodności w BNP Paribas Banku Polska”, w odpowiedzi na rekomendację KNF 
dotyczącą usprawnienia zarządzania ryzykiem braku zgodności; 

� Regularnie otrzymywał i omawiał zewidencjonowane zdarzenia dotyczące strat operacyjnych. W 
związku z nowymi wymaganiami Rekomendacji M, Komitet Audytu monitorował określenie poziomu i 
wykorzystanie limitów dotyczących apetytu i tolerancji na ryzyko operacyjne; Szczególną uwagę 
Komitetu Audytu zwrócił wzrost liczby oszustw zewnętrznych dokonanych przez cyberprzestępców, 
prowadzących do strat finansowych spowodowanych atakami na bezpieczeństwo systemów 
informatycznych użytkowników Biznes Pl@net reprezentujących segment MŚP.   

� Wydał rekomendacje dla Rady Nadzorczej w zakresie zatwierdzenia zmian w strategiach dotyczących 
ryzyka;  

� Omówił wyniki badania wdrażania Rekomendacji D dotyczącej technologii informacyjnych i 
zaktualizowanej Rekomendacji S. 

� Uwzględnił wymogi nowej Rekomendacji U dotyczącej dobrych praktyk w odniesieniu do 
bancassurance, wydanej przez KNF w czerwcu 2014 r. z terminem wdrożenia wyznaczonym na koniec 
marca 2015 r.; 
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� Dokonał przeglądu raportu nt. analizy wynagrodzeń pracowników Departamentu Audytu, 
przygotowywanego zgodnie z Kartą Audytu i zapisami Uchwały KNF nr 258/2011;  

� Zatwierdził do wdrożenia dokument "Strategia Departamentu Audytu na lata 2014-2016". Strategia 
nakreśla długofalowy plan działań Departamentu Audytu, z uwzględnieniem m.in. modelu 
organizacyjnego, obejmującego strukturę i liczbę audytorów, budżet alokowany na realizację celów 
audytu, zasoby IT, główne wskaźniki ryzyka i zasady współpracy z podmiotem nadrzędnym.  

� Uznał potrzebę wykazania zgodności z "Zasadami ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" 
opublikowanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego ("Zasady") w lipcu 2014 r., w możliwym 
zakresie, uwzględniając kulturę korporacyjną grupy BNP PARIBAS, statut oraz przepisy prawne i 
regulacje obowiązujące w Polsce.  

 

Komitet Audytu spełnił wszystkie obowiązki wymagane obecnie przez otoczenie regulacyjne. 

Po przeanalizowaniu rocznych raportów Audytu Wewnętrznego, Pionu Monitoringu Zgodności i Kontroli 
Operacyjnej, a także oceny systemu kontroli wewnętrznej przeprowadzonej przez Departament Audytu, 
Komitet Audytu zanotował w roku 2014 następujące pozytywne trendy: 

� Ogólną poprawę jakości kontroli wewnętrznej, niższe rezerwy pozostające na poziomie adekwatnym 
do poziomu ryzyka. W szczególności, przegląd spraw sądowych dotyczących instrumentów 
pochodnych potwierdza, że ryzyko z nimi związane zostało znacząco zmniejszone. 

� Widoczną poprawę rozwoju systemu kontroli wewnętrznej i ratingów kontroli. Dalsze postępy w 
zakresie wdrożenia systemu stałej kontroli operacyjnej - kontrole Poziomu 2 - zgodnie z modelem 
BNP Paribas IRB (z wykorzystaniem Fundamentalnych Punktów Kontrolnych – FMP); 

� Właściwe wdrożenie Rekomendacji S dotyczącej najlepszych praktyk w zakresie zarządzania 
ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie;  

� Szczegółowe planowanie i wdrażanie rekomendacji w zakresie regulacji wydanych po kompleksowej 
kontroli KNF przeprowadzonej w 2013 r. i po przeglądzie jakości aktywów (AQR). 

� Wykonanie planu audytów, w tym 23 kontroli oraz dodatkowych analiz problemowych.  

Komitet Audytu wydał pozytywną ocenę w sprawie funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w Banku, 
ocenionego jako odpowiedni do zidentyfikowanych zagrożeń i dobrze rozwinięty. Jednak, mimo poprawy w 
ratingach kontrolnych i widocznego rozwoju, zważywszy na pewne wyniki z kontroli i incydenty, w 
szczególności, wzrost strat operacyjnych i liczby reklamacji klientów, system kontroli wewnętrznej wymaga 
ciągłej i szczególnej uwagi kadry zarządzającej i stałego rozwoju mechanizmów kontroli na poziomie 1 i 2.  

Podsumowanie działalności Komitetu ds. Nominacji w 2014 roku 

Komitet ds. Nominacji BNP Paribas Bank Polska SA został utworzony uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 6 
marca 2014 roku i do 30 czerwca 2014 r. funkcjonował w składzie: 

1. Jean-Paul Sabet Przewodniczący 
2. Jarosław Bauc Członek Komitetu, niezależny 
3. François Benaroya Członek Komitetu, niezależny 

Od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2014 roku w skład Komitetu ds. Nominacji wchodzili: 

1. Jean-Paul Sabet Przewodniczący 

2. Jarosław Bauc Członek Komitetu, niezależny 

Skład i zasady działania Komitetu ds. Nominacji są określone w Regulaminie Rady Nadzorczej oraz 
Regulaminie Komitetu ds. Nominacji BNP Paribas Bank Polska SA, zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą. 

W skład Komitetu ds. Nominacji wchodzą trzej członkowie: przewodniczący Rady Nadzorczej oraz 
wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej i członek Rady Nadzorczej powołani uchwałą Rady Nadzorczej. W skład 
każdego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden (1) niezależny członek Rady Nadzorczej. W zakresie 
określonym Uchwałą Rady Nadzorczej, Komitet ds. Nominacji może posiadać uprawnienia decyzyjne. W 
związku z rezygnacją Pana François Benaroya z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, przestał być on 
również członkiem Komitetu ds. Nominacji. 

Komitet ds. Nominacji został powołany w celu wspierania Rady Nadzorczej w zakresie monitorowania 
procesu nominowania członków Zarządu i Rady Nadzorczej; monitorowania realizacji Polityki BNP Paribas 
Banku Polska SA dotyczącej doboru i oceny członków zarządu, rady nadzorczej oraz osób pełniących 
kluczowe funkcje; monitorowania struktury, wielkości, składu, kompetencji i skuteczności działania Zarządu 
i Rady Nadzorczej, w tym reprezentacji płci (udziału kobiet i mężczyzn) w tych ciałach. 
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Kompetencje Komitetu ds. Nominacji obejmują następujący zakres: 

1) określanie i rekomendowanie, do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą lub walne zgromadzenie, 
kandydatów na wolne stanowiska w Radzie Nadzorczej i Zarządzie;  

2) ocenianie równowagi pod względem wiedzy, umiejętności, różnorodności i doświadczenia Zarządu i 
Rady Nadzorczej oraz przygotowywanie opisu wymaganych zadań i umiejętności w odniesieniu do 
konkretnej nominacji oraz ocenianie przewidywanego zaangażowania pod względem poświęcanego 
czasu; 

3) podejmowanie decyzji w sprawie docelowej reprezentacji niedostatecznie reprezentowanej płci w 
organie zarządzającym i przygotowywanie polityki dotyczącej sposobu zwiększenia liczby osób 
niedostatecznie reprezentowanej płci w organach Banku, tak aby osiągnąć tę wartość docelową, 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami; 

4) okresowo, co najmniej raz do roku, ocenianie struktury, wielkości, składu i skuteczności działania 
Zarządu i Rady Nadzorczej oraz przedstawianie Radzie Nadzorczej zaleceń w odniesieniu do 
wszelkich zmian w tym zakresie; 

5) okresowo, co najmniej raz do roku, na podstawie raportów samooceny, ocenianie wiedzy, 
umiejętności i doświadczenia poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Zarządu i 
Rady Nadzorczej jako całości oraz odpowiednio przedstawianie Radzie Nadzorczej sprawozdania na 
ten temat; 

6) okresowe dokonywanie przeglądu Polityki BNP Paribas Banku Polska SA dotyczącej doboru i oceny 
członków zarządu, rady nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w odniesieniu do doboru 
i powoływania kadry kierowniczej wyższego szczebla i przedstawianie zaleceń Radzie Nadzorczej; 

7) sporządzenie sprawozdania rocznego z działalności Komitetu uwzględniającego ocenę procesów i 
obszarów będących przedmiotem nadzoru Komitetu oraz podjętych działań i ich efektów. 
Sprawozdanie powinno być przedstawione Radzie Nadzorczej. 

13 maja 2014 roku Komitet ds. Nominacji, w oparciu o raporty samooceny, przeprowadziła oceny 
wszystkich członków Zarządu, indywidualnie i zbiorowo. W rezultacie, stwierdzono, że wszyscy Członkowie 
Zarządu spełniają oczekiwania kryteriów oceny odpowiedniości.   

Działając zgodnie z wytycznymi KNF oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA), oraz zważywszy 
na propozycję Komitetu ds. Nominacji, Rada Nadzorcza podjęła ostateczną decyzję w sprawie wszystkich 
Członków Zarządu podlegających procesowi oceny. Stwierdzono, że wszyscy Członkowie Zarządu, zarówno 
w zakresie kryteriów indywidualnych jak i kryteriów kolektywnych, spełniają oczekiwania dotyczące oceny 
odpowiedniości.  

Roczne Sprawozdania finansowe oraz Sprawozdania Zarządu z działalności 

Rada Nadzorcza zapoznała się ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy kapitałowej BNP Paribas 
Banku Polska SA w roku 2014 oraz ze zbadanym przez biegłego rewidenta Skonsolidowanym 
Sprawozdaniem Finansowym Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA za rok 2014, obejmującym: 

1) Skonsolidowany bilans sporządzony na 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów 
wykazuje sumę 23 199 679 tys. PLN; 

2) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 
wykazujący zysk netto w kwocie 103 176 tys. PLN; 

3) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 
2014 r. wykazujące całkowite dochody w wysokości 104 483 tys. PLN; 

4) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 
31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 315 994 tys. PLN; 

5) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 
r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 424 713 tys. PLN; 

6) Informację dodatkową zawierającą opis znaczących zasad rachunkowości oraz inne informacje 
objaśniające. 

Rada Nadzorcza zapoznała się ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w 
roku 2014 oraz ze zbadanym przez biegłego rewidenta Jednostkowym Sprawozdaniem Finansowym BNP 
Paribas Banku Polska SA za rok 2014, obejmującym:  

1). Jednostkowy bilans sporządzony na 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów 
wykazuje sumę 22 818 160 tys. PLN; 

2). Jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujący 
zysk netto w kwocie 137 112 tys. PLN; 
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3). Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 
2014 r. wykazujące całkowite dochody w wysokości 138 163 tys. PLN; 

4). Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 
2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 357 414 tys. PLN; 

5). Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 
wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 424 718 tys. PLN; 

6). Informację dodatkową zawierającą opis znaczących zasad rachunkowości oraz inne informacje 
objaśniające. 

 

W oparciu o badanie skonsolidowanych i jednostkowych sprawozdań finansowych Banku na koniec roku (tj. 
na 31 grudnia 2014 roku), Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. wydała opinię bez 
zastrzeżeń. 

Działając zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych i realizując zobowiązania ustawowe, a także 
biorąc pod uwagę pozytywną opinię Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza zatwierdziła Sprawozdania Zarządu z 
działalności BNP Paribas Banku Polska SA oraz jego Grupy kapitałowej w roku 2014 i przedstawia 
Sprawozdania Finansowe BNP Paribas Banku Polska SA oraz jego Grupy kapitałowej za rok 2014 pod obrady 
Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2015 roku.  

 

Podział zysku netto za rok 2014 

W wyniku działalności w roku obrachunkowym 2014, Bank wypracował zysk netto w wysokości 
137 111 646,32 PLN (słownie: sto trzydzieści siedem milionów, sto jedenaście tysięcy sześćset 
czterdzieści sześć złotych i 32 grosze). 

Działając zgodnie z art. 382 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 3 ust. 3 pkt 2) Statutu Banku Rada 
Nadzorcza, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu, przedstawia Walnemu Zgromadzeniu i rekomenduje przyjęcie 
uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2014 w następujący sposób: 

� część zysku w wysokości 11 000 000 PLN przekazać na kapitał zapasowy, 

� część zysku w wysokości 116 339 385,40 PLN przekazać na fundusz ogólnego ryzyka, 

� część zysku w wysokości 9 772 260,92 PLN przekazać na pokrycie kosztów emisji. 

 

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie, zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu 
spółek handlowych, absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku obrotowym następującym członkom 
Zarządu BNP Paribas Bank Polska SA: Frédéric Amoudru, Jan Bujak, Jaromir Pelczarski, Michel Thebault, 
Marta Oracz, Stéphane Rodes, Wojciech Kembłowski i Adam Parfiniewicz. 

Mając na uwadze przedstawioną powyżej działalność w roku 2014, Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu 
Zgromadzeniu udzielenie, zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, absolutorium z 
wykonania obowiązków w 2014 roku następującym członkom Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska SA:  
Jean-Paul Sabet, Jarosław Bauc, Filip Dierckx, Monika Bednarek, Andrzej Wojtyna, Yvan De Cock, Jean-Marc 
Buresi (za okres od 7 kwietnia 2014 do 31 grudnia 2014), François Benaroya (za okres od 1 stycznia 2014 
do 30 czerwca 2014), Helene Dubourg (za okres od 1 stycznia 2014 do 6 kwietnia 2014), Jean Deullin (za 
okres od 1 stycznia 2014 do 6 kwietnia 2014). 

 

Materiały na Walne Zgromadzenie Banku obejmują zbadane przez biegłego rewidenta Skonsolidowane i 
Jednostkowe Sprawozdania Finansowe, Sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz Grupy kapitałowej 
w roku 2014 oraz niniejsze sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2014 r. 

 
 

Warszawa, 23 kwietnia 2015 roku 
 


