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1.ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU
MILLENNIUM
1.1. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO
STOSOWANYCH W 2020 ROKU
Ład korporacyjny (ang. corporate governance) to zbiór reguł adresowanych do organów statutowych
spółek oraz ich członków, jak również określających relacje z udziałowcami i inwestorami.
Zasadami odnoszącymi się do obszaru polskich instytucji finansowych oraz spółek giełdowych
notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) są w szczególności „Dobre Praktyki Spółek
Notowanych na GPW 2016” (dalej także „Dobre Praktyki”), uchwalone przez Radę Giełdy Papierów
Wartościowych, obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016 roku, a także „Zasady Ładu Korporacyjnego
dla instytucji nadzorowanych” (dalej także „Zasady”), przyjęte przez Komisję Nadzoru Finansowego
uchwałą z dnia 22 lipca 2014 roku, które obowiązują od dnia 1 stycznia 2015 roku.
Stosowanie zasad ładu korporacyjnego gwarantuje przejrzystość działania spółki i wzmacnia ochronę
praw udziałowców, również w kwestiach, które nie są uregulowane przez powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
Pełny tekst dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” udostępniony jest na
stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie pod adresem:
https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/GPW_1015_17_DOBRE_PRAKTYKI_v2.pdf, oraz na stronie
internetowej Banku pod adresem: https://www.bankmillennium.pl/o-banku/wladze-banku-i-ladkorporacyjny.
Najważniejszą zasadą Dobrych Praktyk i Zasad jest formuła „comply or explain”, czyli „stosuj lub
wyjaśnij”. Oznacza ona, że spółka zobowiązana jest do stosowania zawartych w dokumencie zasad,
a w sytuacji odstępstwa od zastosowania danej reguły, spółka zobowiązana jest do wyjaśnienia
przyczyn takiego postępowania oraz upublicznienia w formie raportu tego faktu za pośrednictwem
Elektronicznej Bazy Informacji GPW (w przypadku Dobrych Praktyk) lub za pośrednictwem strony
internetowej (w przypadku Zasad).
Podobnie jak w poprzednich latach, tak i w 2020 roku, kierując się regułą przejrzystości swoich
działań w układaniu relacji korporacyjnych i inwestorskich oraz najwyższą jakością komunikacji z
akcjonariuszami, Bank przestrzegał zasad Dobrych Praktyk. Potwierdzeniem stosowania zawartych w
Dobrych Praktykach rekomendacji jest opublikowany na stronie internetowej Banku dokument
„Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze
Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.
W zakresie Rekomendacji IV.R.2 pkt 2 i 3, przewidującej umożliwienie akcjonariuszom udziału w
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (dalej także „WZA”) przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej, poprzez zapewnienie dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym,
w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad WZA oraz wykonywać, osobiście lub przez
pełnomocnika, prawo głosu w toku posiedzeń, w ocenie Banku, realizacja przywołanej reguły w
trakcie obrad WZA niesie za sobą zagrożenia natury technicznej oraz prawnej dla prawidłowego i
sprawnego przeprowadzania obrad WZA. Uniknięcie wspomnianych zagrożeń stanowi większą
wartość dla akcjonariuszy, niż realizacja zapisanej w części IV, Rekomendacji IV.R.2, pkt 2 Dobrych
Praktyk. Bank, podobnie jak to czynił już od 2008 roku, zapewnia transmisję internetową obrad WZA
w czasie rzeczywistym, zgodnie z wymogiem określonym w części IV, Rekomendacji IV.R.2 pkt 1
Dobrych Praktyk. Jednocześnie, Bank pracuje nad wdrożeniem możliwości zapewnienia
akcjonariuszom dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym w toku obrad WZA.
Bank, jako instytucja finansowa, podlega od początku 2015 roku także wymienionym na wstępie
„Zasadom Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, które dostępne są na stronie
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internetowej
KNF
pod
adresem:
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/regulacje_i_praktyka/zasady_ladu_korporacyjnego?articleId=488
80&p_id=18, oraz na stronie internetowej Banku pod adresem: https://www.bankmillennium.pl/obanku/wladze-banku-i-lad-korporacyjny.
Zarząd i Rada Nadzorcza Banku podjęły uchwały o stosowaniu tych Zasad, z wyjątkiem:
1) §8 ust. 4 – nakazującego zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w
posiedzeniu organu stanowiącego,
2) §16 ust. 1 oraz § 24 ust. 1 – dotyczących odbywania posiedzeń organów Banku (Zarządu i Rady
Nadzorczej) w języku polskim.
W nawiązaniu do braku możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniu Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy, stanowisko Zarządu Banku i Rady Nadzorczej stanowi powtórzenie
oświadczenia wyrażonego wobec zasady istniejącej w Dobrych Praktykach, a wskazanej powyżej.
Znajomość języka angielskiego przez członków Zarządu Banku umożliwia całkowite wzajemne
zrozumienie oraz właściwy poziom komunikacji w trakcie posiedzeń. Natomiast stosowana w
praktyce, zasada prowadzenia obrad Rady Nadzorczej Banku zarówno w języku polskim, jak i w
języku angielskim, przy zapewnieniu niezbędnej pomocy tłumacza, również zapewnia wzajemne
zrozumienie i właściwy poziom komunikacji.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w uchwale podjętej dnia 21 maja 2015 roku, wyraziło pozytywną
opinię wobec stanowiska Zarządu i Rady Nadzorczej Banku o zakresie stosowania Zasad.
Jednocześnie WZA w przedmiotowej uchwale, w odniesieniu do zasad skierowanych do
akcjonariuszy stwierdziło, iż stoi na stanowisku, że ich wykonywanie powinno mieścić się w ramach
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, zaś ilekroć Zarząd lub Rada Nadzorcza Banku,
działając w ramach swych kompetencji, wystąpią w kwestiach objętych tymi Zasadami, wnosząc o
rozważenie określonych kwestii przez WZA, to wówczas zostaną one rozpatrzone z uwzględnieniem
okoliczności takiego wystąpienia.
W kolejnych latach WZA przyjmowały ocenę stosowania Zasad oraz ocenę sposobu wypełniania
obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania Dobrych Praktyk. Podobnie w 2020 roku WZA,
w uchwale podjętej dnia 20 marca 2020 roku, zatwierdziło Sprawozdanie z działalności Rady
Nadzorczej Banku Millennium S.A. w 2019 roku, obejmujące ocenę stosowania „Zasad ładu
korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, oraz ocenę sposobu wypełniania obowiązków
informacyjnych dotyczących stosowania „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016”. Rada
Nadzorcza Banku Uchwałą Nr 3/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku stwierdziła, że Bank w roku 2019
właściwie realizował Zasady, w zakresie ustalonym uchwałami organów Banku.
Bank Millennium od 2019 roku wchodzi w skład indeksu WIG-ESG. Wcześniej przez 12 lat należał do
indeksu Respect indeks, który z dniem 1 stycznia 2020 roku został wycofany, a jego miejsce zajął
indeks WIG-ESG. Spółki objęte tym indeksem działają zgodnie z najlepszymi standardami
zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego, informacyjnego i relacji z inwestorami, z
uwzględnieniem czynników ekologicznych, społecznych i pracowniczych. W skład indeksu wchodzi 60
spółek z indeksów WIG20 i mWIG40. Wagi spółek w WIG-ESG zależą od liczby akcji w wolnym obrocie
skorygowanej o wyniki rankingu ESG przygotowanego przez Sustainalytics i ocenę stosowania zasad
ładu korporacyjnego.

1.2. AKCJONARIAT I WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższym organem władz Banku, działającym w
szczególności na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz Prawa bankowego, a także
wewnętrznych regulacji Banku, tj. Statutu i Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Statut Banku i Regulamin WZA dostępne są na stronach internetowych Banku w zakładce „O Banku >
Władze banku i ład korporacyjny”, link do strony internetowej: https://www.bankmillennium.pl/obanku/wladze-banku-i-lad-korporacyjny.
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W dokumentach tych opisany jest szczegółowo sposób działania Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy oraz zakres jego kompetencji, a także uprawnienia akcjonariuszy w toku obrad
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy
między innymi zmiana Statutu, w tym zmiana wysokości kapitału zakładowego.
Na dzień 31 grudnia 2020 roku kapitał zakładowy Banku wynosił 1 213 116 777 zł i dzielił się na
1 213 116 777 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda. Poniżej przedstawiona jest informacja,
zgodnie z danymi będącymi w posiadaniu Banku, o akcjonariuszach posiadających bezpośrednio lub
pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji,
ich udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku. Z
uwagi na fakt, że Bank jest spółką publiczną, której akcje znajdują się w obrocie na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie, Bank nie posiada szczegółowych informacji na temat
struktury akcjonariatu, posiadającego mniej niż 5% udziału w kapitale zakładowym. Według
dostępnych informacji na dzień 31 grudnia 2020 roku, Bank posiadał czterech akcjonariuszy,
posiadających ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Banco Comercial Portugues S.A. (BCP), największy prywatny bank portugalski, posiada jako
strategiczny inwestor 50,10% wszystkich akcji Banku. Znaczącymi akcjonariuszami Banku są również:
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (d. ING OFE), który na dzień 31 grudnia 2020
roku posiadał 9,06% akcji Banku, Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”, który na dzień 31
grudnia 2020 roku posiadał 7,06% akcji Banku oraz AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA
Santander (d. Aviva OFE BZ WBK), który na dzień 31 grudnia 2020 roku posiadał 6,33% akcji Banku.
Pozostałe akcje, czyli 27,45% kapitału akcyjnego, są rozproszone wśród akcjonariatu polskiego i
zagranicznego o charakterze instytucjonalnym i indywidualnym.
Skład akcjonariatu Banku według stanu na 31 grudnia 2020 roku

Akcjonariusz

Ilość akcji

% udział w kapitale
% udział w
Ilość głosów
zakładowym
głosach na WZA

Banco Comercial Portugues S.A.

607 771 505

50,10

607 771 505

50,10

Nationale-Nederlanden OFE

109 924 704

9,06

109 924 704

9,06

85 697 263

7,06

85 697 263

7,06

76 760 035

6,33

76 760 035

6,33

Otwarty Fundusz Emerytalny
PZU „Złota Jesień”
AVIVA Otwarty Fundusz
Emerytalny AVIVA Santander

Skład akcjonariatu Banku według stanu na 31 grudnia 2019 roku

Akcjonariusz

Ilość akcji

% udział w kapitale
% udział w
Ilość głosów
zakładowym
głosach na WZA

Banco Comercial Portugues S.A.

607 771 505

50,10

607 771 505

50,10

Nationale-Nederlanden OFE

100 000 368

8,24

100 000 368

8,24

AVIVA Otwarty Fundusz
Emerytalny AVIVA Santander
76 760 317
6,33
76 760 317
6,33
Otwarty Fundusz Emerytalny
PZU „Złota Jesień”
67 593 025
5,57
67 593 025
5,57
Dane zawarte w tabelach ustalone zostały według zasad opisanych poniżej. W zakresie dotyczącym
Banco Comercial Portugues są to dane zebrane w związku z rejestracją akcjonariuszy uprawnionych
do wzięcia udziału w Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy zwołanych
odpowiednio na dzień 3 lipca 2020 roku oraz 27 sierpnia 2019 roku.
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Natomiast, w zakresie dotyczącym Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, Aviva
Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander i Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota
Jesień”, liczba akcji i ich udział w kapitale zakładowym Banku zostały obliczone na podstawie
rocznej struktury aktywów wyżej wskazanych Funduszy według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku
oraz 31 grudnia 2019 roku (ogłoszonej na stronach internetowych odpowiednio: www.nn.pl,
www.aviva.pl i www.pzu.pl).
Dla dokonania wymienionych kalkulacji założono średni kurs ważony wolumenem (VWAP) akcji
Banku: dla roku 2020 w wysokości 3,3088 zł, a dla roku 2019 w wysokości 5,8339 zł.
Banco Comercial Portugues S.A., jako akcjonariusz większościowy, wykonuje prawa akcjonariusza
określone w Kodeksie spółek handlowych (dalej także „KSH”) oraz w Statucie Banku. BCP posiada
kontrolę korporacyjną nad Bankiem. Dzięki posiadaniu większości głosów na Walnym Zgromadzeniu,
może wywierać decydujący wpływ na decyzje w zakresie najważniejszych spraw korporacyjnych,
takich jak zmiana Statutu Banku, emisja nowych akcji Banku, obniżenie kapitału zakładowego
Banku, emisja obligacji zamiennych, wypłata dywidendy i inne czynności, które zgodnie z KSH
wymagają zwykłej albo kwalifikowanej większości głosów na WZA. BCP posiada również
wystarczającą liczbę głosów dla powoływania wszystkich członków Rady Nadzorczej, która z kolei
powołuje członków Zarządu. W związku z powyższymi uprawnieniami korporacyjnymi, BCP ma
zdolność do sprawowania znaczącej kontroli nad działalnością Banku.
Bankowi nie są znane żadne umowy zawarte pomiędzy akcjonariuszami dotyczące wzajemnej
współpracy, jak również Bank nie posiada wiedzy na temat jakichkolwiek umów, które mogą w
przyszłości powodować zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych
akcjonariuszy.
Akcjonariusze Banku swoje uprawnienia korporacyjne wykonują w sposób i w granicach
wyznaczanych przez przepisy powszechnie obowiązujące, Statut Banku oraz Regulamin Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy. Każda akcja Banku daje prawo do jednego głosu, z zastrzeżeniem, że
akcje imienne założycielskie w aktualnej liczbie 61.600 sztuk, są uprzywilejowane w ten sposób, że
jedna akcja daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcje imienne założycielskie
stanowiły łącznie 0,0051% kapitału zakładowego Banku oraz 0,0102% ogólnej liczby głosów na
Walnym Zgromadzeniu według stanu na 31 grudnia 2020 roku.
Ograniczeniom w zbywaniu podlegają akcje imienne założycielskie w ten sposób, że zbycie ich za
zgodą co najmniej trzech czwartych założycieli innym założycielom nie powoduje utraty ich
uprzywilejowania. Zbycie akcji imiennych założycielskich w pozostałych przypadkach powoduje
utratę ich uprzywilejowania. Nie istnieją ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu z akcji Banku
oraz żaden z posiadaczy papierów wartościowych wyemitowanych przez Bank nie posiada
specjalnych uprawnień kontrolnych wobec Banku.
Akcje Banku notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od dnia 13 sierpnia
1992 roku, jako pierwsze wśród wszystkich banków. Obecnie w obrocie giełdowym notowanych jest
1 213 009 169 akcji o kodzie ISIN PLBIG0000016 (symbol GPW: MIL; Reuters: MILP.WA; Bloomberg:
MIL PW).
W posiadaniu akcjonariuszy jest 107.608 akcji imiennych, z czego 61.600 akcji to akcje
założycielskie uprzywilejowane (prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu). Łączna liczba
akcji Banku Millennium wynosi więc 1.213.116.777 sztuk, natomiast łączna liczba głosów na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy wynosi 1.213.178.377.

1.3. RADA NADZORCZA
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku, działając na podstawie przepisów
prawa, w tym Statutu Banku, uchwał WZA oraz Regulaminu Rady dostępnego na stronie
internetowej Banku w zakładce „O Banku > Władze banku i ład korporacyjny”, link do strony
internetowej: https://www.bankmillennium.pl/o-banku/wladze-banku-i-lad-korporacyjny.
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Rada Nadzorcza zwoływana jest w cyklach kwartalnych oraz w przypadku zaistnienia takiej
potrzeby. Do kompetencji Rady należy w szczególności powoływanie i odwoływanie członków
Zarządu Banku (zwykłą większością głosów) oraz ustalanie zasad ich wynagradzania. Uchwały
podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. W
razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza Banku składa się przynajmniej z pięciu członków, z których co najmniej połowa, w
tym jej przewodniczący, legitymuje się obywatelstwem polskim. Członkowie Rady Nadzorczej
powoływani są przez WZA na 3-letnią kadencję.
Skład osobowy Rady Nadzorczej obecnej kadencji został ustalony przez WZA w dniu 26 marca 2018
roku, a na dzień 31 grudnia 2020 roku nie uległ on zmianie i przedstawiał się następująco:
1. Bogusław Kott – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Bogusław Kott jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH) w
Warszawie, wieloletnim pracownikiem Ministerstwa Finansów, specjalistą w zakresie finansowania
handlu zagranicznego.
Jest współzałożycielem i współorganizatorem Banku Millennium S.A. i od momentu jego powstania w
roku 1989 do dnia 24 października 2013 roku był Prezesem jego Zarządu. Od dnia 24 października 2013
roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., a od dnia 31 maja 2019
roku do dnia połączenia z Bankiem Millennium S.A. (tj. do 1 października 2019 roku), również
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Euro Banku S.A.
Pan Bogusław Kott jest od 1994 roku Członkiem Polskiej Rady Biznesu, a od maja 2020 roku
Członkiem Honorowym. Od dnia 1 września 2018 roku pełni funkcję Członka Rady Powierniczej
Akademii Leona Koźmińskiego.
2. Nuno Manuel da Silva Amado – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Nuno Manuel da Silva Amado, absolwent ISCTE (Insituto Superior de Ciencias do Trabalho e da
Empresa) oraz Zaawansowanego Programu Zarządzania w INSEAD (Francja).
Od roku 1980 pracował w firmie audytorskiej (KPMG) i bankach międzynarodowych (Citibank,
Deutsche Bank i Banco Santander) w Portugalii, w tym w latach 2006 - 2012 był Prezesem Zarządu
oraz Wiceprzewodniczącym Rady Dyrektorów Banco Santader Totta (Portugalia). W latach 2012 – 2018
był Wiceprzewodniczącym Rady Dyrektorów i Przewodniczącym Komitetu Wykonawczego (CEO) Banco
Comercial Portugues (BCP), Portugalia. Od lipca 2018 roku jest Przewodniczącym Rady Dyrektorów
BCP.
Od dnia 20 kwietnia 2012 roku Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.
3. Dariusz Rosati – Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej
Pan Dariusz Rosati jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH) w
Warszawie. Profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk ekonomicznych.
W latach 1978 – 1979 konsultant w Citibank w Nowym Jorku. W latach 1985 – 1986 oraz 1987 – 1988
Dyrektor Instytutu Gospodarki Światowej w SGH, którego był założycielem. W latach 1986 - 1987
stypendysta Fulbrighta na Uniwersytecie Princeton w USA. W latach 1988 – 1991 Dyrektor Instytutu
Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego. Od 1990 roku profesor nauk ekonomicznych w SGH. W latach
1991 – 1995 pracował w Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w Genewie jako szef Sekcji Krajów
Europy Środkowo-Wschodniej. W latach 1995 – 1997 Minister Spraw Zagranicznych RP. W latach 1998 –
2004 Członek Rady Polityki Pieniężnej NBP.
W latach 1978 – 1991 konsultant UNIDO i członek wielu misji w krajach rozwijających się. W latach
1988 – 1991 był wielokrotnie ekspertem Banku Światowego, Instytutu Badań nad Rozwojem
Gospodarczym ONZ (WIDER), Międzynarodowej Organizacji Pracy i Komisji Wspólnot Europejskich.
Członek Komisji ds. Reformy Gospodarczej (1987 – 1989), społecznego zespołu doradców
ekonomicznych Premiera RP (1988 – 1989), Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie
Ministrów (1994 – 1998). Od 1997 roku Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk,
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a w latach 2001 – 2004 Członek Zespołu Doradców Ekonomicznych Przewodniczącego Komisji
Europejskiej. W latach 2003 – 2005 Rektor Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w
Warszawie.
W latach 2004 – 2009 oraz 2014 - 2019 poseł do Parlamentu Europejskiego. Poseł na Sejm RP VII
kadencji - pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych – oraz IX kadencji, wybrany
ponownie w 2019 roku. Autor ponad 200 prac naukowych i publicystycznych, w tym sześciu książek o
tematyce związanej z polityką gospodarczą.
Od dnia 27 maja 2004 roku Członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.
4. Miguel de Campos Pereira de Bragança – Członek Rady Nadzorczej
Pan Miguel de Campos Pereira de Bragança, absolwent Wydziału Zarządzania i Administracji
Katolickiego Uniwersytetu Portugalii oraz MBA INSEAD (Francja).
Od roku 1989 pracował w bankach w Portugalii, Brazylii i Wielkiej Brytanii. W latach 2008-2012
Członek Zarządu odpowiedzialny za finanse, księgowość i kontrolę, obszar marketingu i produktów w
Banco Santander Totta i Banco Santander de Negocios (Portugalia). Od roku 2012 Członek Rady
Dyrektorów i Wiceprezes Zarządu Banco Comercial Portugues (BCP), Portugalia.
Od dnia 20 kwietnia 2012 roku Członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., a od dnia 31 maja
2019 roku do dnia połączenia z Bankiem Millennium S.A. (tj. do 1 października 2019 roku), również
Członek Rady Nadzorczej Euro Banku S.A.
5. Agnieszka Hryniewicz-Bieniek – Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny)
Pani Agnieszka Hryniewicz-Bieniek ukończyła studia ekonomiczne oraz studia podyplomowe z zakresu
Public Relations w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Swoją karierę zawodową związała z obszarem nowych technologii, marketingiem oraz sprzedażą.
Doświadczenie marketingowe zdobywała w Johnson&Johnson, Deutsche Telekom, Gruner&Jahr oraz
Disney. W swojej pracy zawodowej miała styczność z wieloma branżami. W roku 2008 podjęła pracę
w Google, gdzie do czerwca 2019 roku nadzorowała obszar strategii i jako Country Director. Głównym
obszarem jej odpowiedzialności było zarządzanie biznesem reklamowym w zakresie wszelkich
produktów i kanałów oraz prowadzenie relacji z kluczowymi klientami i partnerami. W październiku
2018 roku podjęła się dodatkowej roli Head of Google for Startups w Polsce i Europie ŚrodkowoWschodniej. Od lipca 2019 roku pełni funkcję Global Director of Google for Startups, gdzie kieruje
programami i współpracą z partnerami w celu wspierania startupów na całym świecie.
Pani Agnieszka Hryniewicz-Bieniek jest członkiem Komisji Doradczej „Leadership Academy for
Poland”. Aktywnie wspiera kobiety w obszarze nowych technologii. Jest mentorką i coachem dla
przyszłych liderek biznesu.
Od dnia 21 maja 2015 roku Członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.
6. Anna Jakubowski - Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny)
Pani Anna Jakubowski ukończyła studia w zakresie Business Administration (1990) na uniwersytecie
Wilfrid Laurier University w Waterloo, w prowincji Ontario, w Kanadzie.
Jej kariera zawodowa rozpoczęła się w Procter & Gamble (P&G) Canada (1991 – 1993), gdzie
pracowała jako National Account Manager. W latach 1993 – 1998 zajmowała różne stanowiska,
poczynając od Pharmacy Channel Manager do Trade Marketing Manager oraz Area Sales Manager w
P&G Polska. W roku 1998 objęła stanowisko Regional Customer Business Development Manager w
firmie P&G – Europa Środkowo-Wschodnia, z kolei w okresie 1999 – 2007 pracowała jako New
Business Development Manager oraz (od 2002 roku) jako Strategy, Business Development Director w
P&G Europa Zachodnia. Kontynuowała karierę zawodową w Szwajcarii w P&G Fabric Care (2007 –
2011) jako Associate Director: Marketing. W latach 2011 – 2016 związała się zawodowo z firmą CocaCola, gdzie zajmowała następujące stanowiska: International Group Marketing/Strategy Director w
Coca-Cola Hellenic Bottling Company (2011 – 2013), Business Capability Director w The Coca-Cola
Company (2013) oraz w latach 2013 – 2016 Członek Zarządu – Dyrektor Zarządzający w Coca-Cola

7

Raport dotyczący stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego

8

w Banku Millennium w 2020 roku

Poland Services Sp z o.o. oraz Franchise General Manager na Polskę i kraje bałtyckie w The CocaCola Company, Członek Zarządu w Multivita Sp. z o. o., Członek Zarządu – Dyrektor Zarządzający w
Coca-Cola Balti Jookide AS. W roku 2018 zajmowała stanowisko Dyrektora Generalnego na Polskę i
kraje bałtyckie w firmie Marie Brizard Wine & Spirits Sp. z o.o. W latach 2019 – 2020 pełniła funkcję
Dyrektora Generalnego w Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu w
Life Institute Sp. z o.o. Sp.k.
Była także zaangażowana w działalność następujących organizacji i stowarzyszeń: Women’s
International Networking Leadership Forum - Rada Doradców (2004 – 2012), Organization of Women
in International Trade - Rada Dyrektorów (2005 – 2010) oraz w roku 2008, jako Wiceprezes
Wykonawczy, a w roku 2009 jako Prezes w organizacji Geneva Women in International Trade, jako
Prezes (2005 – 2010), w latach 2015 – 2016 pełniła również funkcję Członka Rady Dyrektorów
Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, w latach 2015 – 2018 jako Członek Zarządu, Wiceprezes
Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy (IAA) w Polsce. Obecnie jest Członkiem Zarządu Polsko –
Kanadyjskiej Izby Gospodarczej, Doradcą i Mentorem w Global Shapers – Mentor4Starters program,
oraz Mentorem w CFA Society Poland.
W roku 2011 zdobyła nagrodę TIAW – The World of Difference 100 Award (Nagroda w uznaniu za
działania mające na celu umacniania pozycji ekonomicznej kobiet), a w roku 2016 nagrodę Woman
of Charisma: Business & Social Enterprise Award (Polska).
Od dnia 21 maja 2015 roku Członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., a od dnia 31 maja 2019
roku do dnia połączenia z Bankiem Millennium S.A. (tj. do dnia 1 października 2019 roku), również
Członek Rady Nadzorczej Euro Banku S.A.
7. Grzegorz Jędrys – Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny)
Pan Grzegorz Jędrys jest absolwentem Wydziału Ekonomiki Produkcji Szkoły Głównej Handlowej
(SGH) oraz studiów podyplomowych z zakresu Strategicznego Zarządzania Marketingowego SGH i z
zakresu pośrednictwa i obrotu nieruchomościami. Ponadto, był słuchaczem wielu kursów i szkoleń,
m.in. dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa (2008 rok).
Karierę zawodową rozpoczął w 1994 roku w Biurze Projektu Finansowania Budownictwa
Mieszkaniowego/PADCO – wspólny program Rządu Polskiego i USAID. W 1996 roku pracował jako
Kierownik Zespołu ds. Finansowania Inwestycji Budowlanych w Polsko-Amerykańskim Banku
Hipotecznym S.A. W latach 1997 – 1999 był zatrudniony w Jedenastym Narodowym Funduszu
Inwestycyjnym S.A., początkowo jako Analityk Inwestycyjny, a następnie Dyrektor Projektów. Od roku
1999 do roku 2005 był Dyrektorem Inwestycyjnym w Trinity Management Sp. z o.o. – firmie
zarządzającej majątkiem Jupiter NFI S.A. oraz Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. W latach 1997 –
2005 był członkiem Rad Nadzorczych wielu spółek. Począwszy od 2005 roku. jest Dyrektorem
Przedstawicielstwa w Polsce Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Od dnia 11 kwietnia 2013 roku Członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., a od dnia 31 maja
2019 roku do dnia połączenia z Bankiem Millennium S.A. (tj. do 1 października 2019 roku), również
Członek Rady Nadzorczej Euro Banku S.A. W dniu 9 lipca 2020 roku został powołany w skład Rady
Nadzorczej Millennium Banku Hipotecznego S.A.
8. Andrzej Koźmiński – Członek Rady Nadzorczej
Pan Andrzej Koźmiński ukończył studia ekonomiczne w Szkole Głównej Planowania i Statystyki
(obecnie Szkoła Główna Handlowa) w 1963 roku, a w 1964 roku studia socjologiczne na Uniwersytecie
Warszawskim.
Członek korespondent PAN, przez osiemnaście lat Rektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie,
następnie do 2020 r. Prezydent ALK, obecnie Prezydent Honorowy, Zastępca Przewodniczącego Rady
Powierniczej ALK, Prezes Zarządu Międzynarodowej Szkoły Zarządzania S.A., kierownik Centrum
Interdyscyplinarnego ALK, kierownik Katedry Zarządzania do 2014 roku. W latach 1981 - 1987 Dziekan
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a w latach 1991 - 1996 Dyrektor
Międzynarodowego Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W okresie 1990 - 1996
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wykładowca University of California Los Angeles, zapraszany co roku na semestr. W latach 1982 - 1989
wykładowca Uniwersytetu w Orleanie we Francji. Visiting professor w wielu innych renomowanych
uczelniach zagranicznych. Profesor nauk ekonomicznych specjalności „organizacja i zarządzanie",
opublikował ponad 450 prac naukowych z tej dziedziny w wielu językach, w tym 51 książek. Jest z
wyboru członkiem International Academy of Management, Academie Europeene i Academie des
Sciences Commerciales w Paryżu oraz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Honorowy
Wiceprezydent Central and East European Management Development Association (CEEMAN), do 2008
roku członek Komisji Akredytacyjnej European Foundation for Management Development (EFMD) z
siedzibą w Brukseli oraz członek komitetu międzynarodowego American Association of Collegiate
Schools of Business (AACSB). Członek Rady Naukowej UNESCO CEPES (European Center for Higher
Education in Bucharest). Członek prezydium Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN. Od 2012
roku Przewodniczący Rady Naukowej w Ośrodku Przetwarzania Informacji OPI przy Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, od 2009 roku członek Rady Arbitrów przy Krajowej Izbie Gospodarczej
oraz członek Rady Programowej w Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga, w latach 2014 2018 Przewodniczący Zespołu Identyfikującego Członków Rady Narodowego Centrum Nauki MNiSW. W
maju 2015 roku otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Szczecińskiego, a w grudniu 2017
roku tytuł doktora Honoris Causa nadany przez ESCP Europe Board of Governors w Paryżu.
Od dnia 1 sierpnia 2000 roku Członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., a od dnia 31 maja 2019
roku do dnia połączenia z Bankiem Millennium S.A. (tj. do 1 października 2019 roku), również Członek
Rady Nadzorczej Euro Banku S.A.
9. Alojzy Nowak – Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny)
Pan Alojzy Nowak w 1984 roku ukończył studia magisterskie w SGPiS (obecnie Szkoła Główna
Handlowa w Warszawie); w 1991 roku uzyskał stopień doktora, a w 1995 roku – doktora
habilitowanego. Ponadto, w 1992 roku – w ramach rocznego stypendium Fundacji A. Mellona studiował ekonomię na University of Illinois w Urbana-Champaign, USA; w 1993 roku, jako stypendysta
rządu Wielkiej Brytanii w ramach Funduszu Know-How, studiował bankowość, finanse i rynki
kapitałowe na Uniwersytecie w Exeter; w 1996 roku, w ramach semestralnego stypendium rządu
Niemiec, studiował ekonomię na Freie Universitat w Berlinie, a w 1997 roku, w ramach semestralnego
stypendium rządu Belgii, studiował ekonomię międzynarodową na Uniwersytecie RUCA w Antwerpii.
W 2002 roku uzyskał tytuł profesora nauk ekonomicznych.
Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in. Nagrody Rektora za osiągnięcia naukowe (corocznie
od 1997 roku), Nagrody Ministra Edukacji za książkę pt.: "Integracja europejska. Szansa dla Polski?"
oraz książkę pt. „Banki a gospodarstwa domowe - dynamika rozwoju". Uczestniczył także w licznych
organizacjach naukowych i radach programowych czasopism, m.in. jako członek kolegium
redakcyjnego "Foundations of Management", redaktor naczelny "Journal of Interdiscciplinary
Economics", "Yearbook on Polish European Studies" oraz "Mazovia Regional Studies"; członek Rady
Programowej "Gazeta Bankowa"; recenzent PWE S.A. Warszawa. Wieloletni członek Kapituły Godła
"Teraz Polska" oraz członek Rady Naukowej „Studia Europejskie”. Autor ponad 300 publikacji
opublikowanych zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Wiedzę i doświadczenie zdobywał pracując m.in. jako: kierownik Zakładu Międzynarodowych
Stosunków Gospodarczych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry
Gospodarki Narodowej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Centrum
Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, prodziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu
Warszawskiego ds. Współpracy z Zagranicą, dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu
Warszawskiego oraz prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Uniwersytetu Warszawskiego. W
czerwcu 2020 roku został rektorem Uniwersytetu Warszawskiego, wybranym na czteroletnią
kadencję. Poza UW wykłada we Francji, Wielkiej Brytanii, USA, Rosji, Chinach i w Korei.
Ponadto, pełnił funkcje: doradcy premiera, doradcy Ministra Rolnictwa, prezesa Akademickiego
Związku Sportowego w Polsce, jak również na Uniwersytecie Warszawskim, członka komitetu
doradczego NewConnect przy Zarządzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., członka
Rady Fundacji Narodowego Banku Polskiego, przewodniczącego Rady Naukowej Narodowego Banku
Polskiego.
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Na przestrzeni lat członek rad nadzorczych, w tym m.in. PZU S.A., PTE WARTA S.A., PKO BP S.A., JSW
S.A., Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej EUROLOT S.A.
Był członkiem Narodowej Rady Rozwoju, powołanym w jej skład przez Prezydenta Andrzeja Dudę. Od
grudnia 2018 roku jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Nowej Ekonomii Strukturalnej na
Uniwersytecie w Pekinie, gdzie zasiada w gronie 22 wybitnych naukowców z całego świata, w tym 4
laureatów Nagrody Nobla z dziedziny nauk ekonomicznych.
Od dnia 26 marca 2018 roku Członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.
10. José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha – Członek Rady Nadzorczej
Pan José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha uzyskał tytuł magistra ekonomii na Université
Catholique de Louvain oraz magistra Badań Operacyjnych (w części akademickiej) na Instituto
Superior Técnico, legitymuje się również tytułem licencjata z ekonomii na Universidade Católica
Portuguesa. Uczęszczał do PADE (Program dla Wyższej Kadry Kierowniczej Przedsiębiorstw) na
Associação de Estudos Superiores de Empresa (AESE), uczestniczył w Programie Eureko w INSEAD, był
stażystą Invotan (NATO) a także uzyskał staż, powiązany z nagrodą „Award Joseph Bech”,
przyznawaną przez Rząd Luksemburga za zaangażowanie na rzecz Unii Europejskiej.
W latach 1982 – 1989 pracował jako doradca usług finansowych w Banco Português do Atlântico,
Banco Nacional Ultramarino, Banco Espírito Santo, Manufacturers Hannover Trust. W okresie 1982 –
1995 był wykładowcą, odpowiedzialnym za kierunki Statystyki I i II oraz Ekonometrii na Universidade
Católica Portuguesa. Był odpowiedzialny za obszary kontroli ryzyka, zarządzania aktywami i
pasywami, badania rynków finansowych oraz rynków kapitałowych w Pionie Finansowym w Banco
Português do Atlântico, S.A. w latach 1989 – 1995 oraz Doradcą Przewodniczącego Krajowej Rady
Planowania w latach 1990 – 1993. Od roku 1993 do 2002 był Członkiem Rady Dyrektorów Corretora
Atlântico - Soc. Financeira de Corretagem S.A. oraz Servimédia – Sociedade Mediadora de Capitais,
S.A. i Przewodniczącym Rady Dyrektorów Servimédia - Sociedade Corretora S.A., a także Kierującym
Pionem Zarządzania Aktywami i Pasywami BPA (1995 – 1998), i w BCP (1998 – 2000). Pracując w Banco
Comercial Português, S.A. był on Kierującym Projektem „Rok 2000" Grupy BCP (1999 – 2000) oraz
odpowiedzialnym za projekt, rozwój i uruchomienie serwisu internetowego „cidadebcp" (2000 –
2002). W okresie 1998 – 2003 koordynował Jednostkę Produktów Inwestycyjnych Banco Comercial
Português, S.A. W latach 2003 - 2015 był Dyrektorem ds. Ryzyka Grupy w Banco Comercial Português,
S.A. W roku 2014 był wykładowcą odpowiedzialnym za kurs w zakresie Bankowości w Kontekście
Globalnym na Universidade Católica Portuguesa. Obecnie zasiada w Radzie Dyrektorów oraz w
Komitecie Wykonawczym Banco Comercial Português, S.A. Jest Przewodniczącym Rady Audytu
Millennium bcp Ageas Grupo Segurador, SGPS, S.A., Wiceprzewodniczącym Rady Dyrektorów oraz
Przewodniczącym Rady Audytu Ocidental - Companhia Portuguesa de Seguros de Vida, S.A. oraz
Wiceprzewodniczącym Rady Dyrektorów oraz Przewodniczącym Rady Audytu Ageas– Sociedade
Gestora de Fundos de Pensões, S.A. (d. Osidental Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A.).
Jest również Członkiem Rady Dyrektorów i Przewodniczącym Rady Audytu BIM – Banco Internacional
de Moçambique, S.A., Członkiem Rady Dyrektorów Banque Privée BCP (Suisse), S.A. i Członkiem Rady
Dyrektorów oraz Przewodniczącym Komitetu Audytu Banco Millennium Atlântico, S.A.
Od dnia 26 marca 2018 roku Członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.
11. Miguel Maya Dias Pinheiro – Członek Rady Nadzorczej
Pan Miguel Maya Dias Pinheiro ukończył studia na Instituto Superior das Ciências do Trabalho e da
Empresa (ISCTE), uzyskując Licencjat z Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem, ukończył także
Program dla wyższej kadry kierowniczej (PADE) – AESE, Zawansowany program zarządzania – INSEAD
oraz Program w zakresie ładu korporacyjnego - AESE.
Od 1987 do 1990 roku Pan Miguel Maya pełnił funkcje handlowe i finansowe w MŚP w sektorze
przemysłowym. W 1990 roku dołączył do Banco Português do Atlântico - instytucji, w której objął
funkcje w obszarze bankowości korporacyjnej i kierował koordynacją Biura ds. Badań Ekonomicznych
i Finansowych.
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Pomiędzy 1996 a 2007 rokiem sprawował kilka wyższych funkcji zarządczych w Grupie BCP, zarówno
w Portugalii, jak i w Hiszpanii, a mianowicie szefa ds. marketingu bankowości korporacyjnej w BCP,
koordynatora sieci bankowości detalicznej NovaRede, dyrektora generalnego Managera Land w
Barcelonie, szefa działu innowacji i handlu BCP. W latach 2007 – 2009 był Kierującym Biurem Rady
Dyrektorów BCP. W 2009 roku Pan Miguel Maya został wybrany na stanowisko Członka Rady
Dyrektorów BCP oraz Członka Rady Dyrektorów Fundação Millennium BCP. W okresie od 2012 roku do
2016 roku pełnił funkcję Prezesa Rady Dyrektorów Banco Millennium Angola, S.A., a w roku 2016, po
połączeniu tej instytucji z Banco Privado Atlantico, S.A., w wyniku czego powstał Banco Millennium
Atlantico, S.A.
Pan Miguel Maya został wybrany Wiceprezesem Rady Dyrektorów nowej spółki, którą to funkcję nadal
sprawuje. Od 2012 do 2019 roku Pan Miguel Maya był Przewodniczącym Rady Dyrektorów Interfundos Gestao de Fundos de Investimento Imobiliario.
Obecnie Pan Miguel Maya pełni następujące funkcje: Przewodniczący Komitetu Wykonawczego (CEO) i
Wiceprezes Rady Dyrektorów BCP, S.A., Kierujący BCP Africa, SGPS, Lda oraz Członka Rady
Dyrektorów Banco Internacional de Moçambique, S.A., Członek Rady Kuratorów Fundacji Millennium
BCP oraz Przewodniczący Rady Dyrektorów ActivoBank – od października 2020 roku.
Od dnia 21 maja 2015 roku Członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.
12. Lingjiang Xu – Członek Rady Nadzorczej
Pan Lingjiang Xu uzyskał tytuł licencjata na wydziale germanistyki Uniwersytetu Studiów
Zagranicznych w Pekinie, tytuł magistra Ekonomii Światowej na Uniwersytecie Nan Kai University,
Tianjin oraz tytuł magistra finansów w London Business School.
Od lipca 1993 do lutego 1995 roku pracował jako Referent w Departamencie Spraw Europejskich w
Chińskim Ministerstwie Handlu Zagranicznego i Współpracy Gospodarczej w Pekinie. Był Trzecim
Sekretarzem Biura Handlowego Chińskiego Konsulatu Generalnego w Hamburgu w okresie od lutego
1995 do października 1998 roku. Od października 1998 do lutego 2006 roku był Dyrektorem Pionu w
Departamencie Spraw Europejskich w Chińskim Ministerstwie Handlu w Pekinie. Od lutego 2006 do
stycznia 2010 roku był Pierwszym Sekretarzem Biura Handlowego Chińskiej Ambasady w Londynie. We
wrześniu 2011 roku został wybrany na stanowisko Dyrektora Stowarzyszonego w Vermilion Partner LLP
(Londyn) (do marca 2012 roku). Od marca 2012 do grudnia 2013 roku był Wspólnikiem w RH Regent
Investment Management Co Ltd (Szanghaj). W okresie 2015 – 2017 był dyrektorem niewykonawczym w
Luz Saúde, S.A. oraz dyrektorem niewykonawczym w Multicare – Seguros de Saúde, S.A., a także
dyrektorem niewykonawczym Rady Dyrektorów Fidelidade Assistência – Companhia de Seguros S.A. Od
dnia 18 października 2016 roku do dnia 31 marca 2017 roku zajmował stanowisko niewykonawczego
Członka Rady Dyrektorów Chiado (Luksemburg) S.à.r.l. Od 2015 do 2018 roku zajmował również
stanowisko menadżerskie w Fosun Management (Portugalia), Lda. Obecnie jest niewykonawczym
Członkiem Rady Dyrektorów, Członkiem Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń oraz Przewodniczącym
Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego, Etyki i Postępowania Zawodowego w Banco Comercial Português,
S.A. Jest także niewykonawczym Członkiem Rady Dyrektorów Fidelidade - Companhia de Seguros,
S.A., Przewodniczącym Rady Dyrektorów Longrun Portugal, SGPA, S.A. i od listopada 2019 roku
Członkiem Rady Dyrektorów Luz Saúde, S.A.
Od dnia 26 marca 2018 roku Członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Stałe Komitety Rady Nadzorczej
Rada Nadzorcza może ustanawiać stałe lub doraźne komitety dla wykonywania określonych
czynności. Stałymi komitetami Rady Nadzorczej są: Komitet Audytu, Komitet Personalny, Komitet
Strategiczny i Komitet do Spraw Ryzyka. Składy osobowe komitetów obecnej kadencji, wymienione
poniżej, zostały ustalone przez Radę Nadzorczą w dniu 26 marca 2018 roku i na dzień 31 grudnia
2020 roku nie uległy zmianie.
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Szczegółowa informacja dotycząca zagadnień poruszanych podczas obrad komitetów w roku 2020,
znajduje się w opublikowanym na stronie internetowej Banku Millennium „Sprawozdaniu z
działalności Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. w 2020 r.”

Komitet Audytu
Stałym komitetem Rady Nadzorczej, funkcjonującym w Banku od 2000 roku i wspierającym Radę
Nadzorczą w zakresie nadzoru nad realizacją funkcji audytu wewnętrznego w Banku, jest Komitet
Audytu. Ponadto, obszarami szczególnego zainteresowania Komitetu są obszary sprawozdawczości
finansowej, kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem.
Zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz
nadzorze publicznym, w skład Komitetu Audytu wchodzi przynajmniej trzech członków. Wszyscy
Członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania
sprawozdań finansowych, a także z zakresu branży bankowej, co potwierdza przebieg ich kariery
zawodowej i dotychczas pełnione funkcje. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego
Przewodniczący, jest niezależna od Banku. Komitet Audytu zbiera się w trybie zwyczajnym (raz na
kwartał) z inicjatywy Przewodniczącego Komitetu, natomiast w trybie nadzwyczajnym jest
zwoływany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej z jego własnej inicjatywy, bądź na wniosek
członka Rady Nadzorczej albo Zarządu.
Do głównych zadań Komitetu Audytu należą w szczególności:
(I) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
(II) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem
oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
(III) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
(IV) sporządzanie dla Rady Nadzorczej opinii, będących podstawą dokonywania przez Radę ocen w
zakresie adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, w tym corocznej oceny
adekwatności i skuteczności funkcji kontroli, Departamentu Zapewnienia Zgodności oraz
Departamentu Audytu Wewnętrznego, oraz
(V) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w
szczególności w przypadku, gdy na rzecz Banku świadczone są przez firmę audytorską inne
usługi niż badanie sprawozdania finansowego.
W roku 2020 odbyło się sześć posiedzeń Komitetu Audytu Rady Nadzorczej w następujących
terminach: 30 stycznia 2020 roku, 13 lutego 2020 roku, 7 maja 2020 roku, 20 lipca 2020 roku, 17
września 2020 roku, 22 października 2020 roku oraz jedno dodatkowe w trybie obiegowym dnia 7
lutego 2020 roku.
Szczegółowa informacja dotycząca zagadnień poruszanych podczas obrad Komitetu w roku 2020
znajduje się w opublikowanym na stronie internetowej Banku Millennium „Sprawozdaniu z
działalności Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. w 2020 r.” w części „Czynności Komitetu
Audytu w okresie sprawozdawczym”.
W okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku Komitet Audytu Rady
Nadzorczej Banku Millennium S.A. działał w następującym składzie:
1.
2.
3.
4.
5.

Grzegorz Jędrys – Przewodniczący (niezależny)
Bogusław Kott
Miguel de Campos Pereira de Bragança
Anna Jakubowski (niezależny)
Alojzy Nowak (niezależny)

Skład osobowy Komitetu Audytu spełniał kryteria określone w art. 129 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 11
maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
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Komitet Personalny
Komitet Personalny istnieje w Banku od 2000 roku. Do jego zadań należy w szczególności:
(I) ocena kandydatów na Członków Zarządu Banku,
(II) określanie warunków zatrudnienia nowo powołanych Członków Zarządu Banku,
(III) negocjowanie zmian warunków zatrudnienia Członków Zarządu Banku,
(IV) w odniesieniu do Członków Zarządu określanie kryteriów oceny, ocena pracy oraz podejmowanie
decyzji o premiach rocznych,
(V) ustalanie warunków rozwiązania stosunku pracy z Członkami Zarządu Banku,
(VI) ocena polityki dotyczącej zmiennych składników wynagrodzeń, a ponadto wydawanie
rekomendacji dotyczących:
a) wysokości i składników wynagrodzenia, kierując się ostrożnym i stabilnym zarządzaniem
ryzykiem, kapitałem i płynnością oraz długoterminowymi korzyściami Banku,
b) wynagrodzenia zmiennego osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku zajmujących
się zarządzaniem ryzykiem oraz zgodnością działania Banku z regulacjami prawnymi i
wewnętrznymi.
W okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku Komitet działał w
następującym składzie:
1.
2.
3.
4.

Andrzej Koźmiński – Przewodniczący
Nuno Manuel da Silva Amado
Miguel de Campos Pereira de Bragança
Bogusław Kott

Komitet Strategiczny
Komitet Strategiczny istnieje w Banku od 2013 roku. Zadaniami Komitetu Strategicznego są w
szczególności:
(I)
(II)
(III)
(IV)

badanie trendów makroekonomicznych,
badanie nowych trendów, wydarzeń i nowych rozwiązań w sektorze bankowym,
analizowanie pozycji konkurencyjnej Banku i wzorców referencyjnych,
analizowanie i rekomendowanie strategii długookresowej, celów i zadań Banku.

W okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku Komitet działał w
następującym składzie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bogusław Kott – Przewodniczący
Nuno Manuel da Silva Amado
Miguel de Campos Pereira de Bragança
Agnieszka Hryniewicz-Bieniek
Anna Jakubowski
Andrzej Koźmiński
Dariusz Rosati
Lingjiang Xu

Komitet do Spraw Ryzyka
Komitet do Spraw Ryzyka został powołany w dniu 4 grudnia 2015 roku. Jego kompetencje obejmują
zadania wskazane dla takiego komitetu w Prawie Bankowym oraz przypisane mu w innych wiążących
banki przepisach prawa i we wdrożonych przez Bank rekomendacjach nadzorczych, a w
szczególności:
(I)

wydawanie opinii na temat ogólnej, obecnej i przyszłej gotowości Banku do podejmowania
ryzyka,
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(II)

(III)

(IV)

wydawanie opinii na temat strategii zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku,
opracowanej przez Zarząd Banku oraz na temat informacji dotyczących realizacji
przedmiotowej strategii przedłożonych przez Zarząd Banku,
wspieranie Rady Nadzorczej Banku w nadzorowaniu wdrażania strategii zarządzania
ryzykiem odpowiedniej do działalności Banku prowadzonej przez kadrę zarządzającą
wyższego szczebla,
weryfikowanie, czy ceny aktywów i pasywów oferowanych Klientom w pełni uwzględniają
model biznesowy Banku, jego strategię ryzyka, a także - jeśli ceny nie uwzględniają
należycie rodzajów ryzyka w sposób właściwy i zgodnie z przedmiotowym modelem i
strategią - zgłaszanie propozycji Zarządowi Banku w celu zapewnienia adekwatności cen
aktywów i pasywów w odniesieniu do określonych rodzajów ryzyka.

W okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku Komitet działał w
następującym składzie:
1.
2.
3.
4.
5.

Dariusz Rosati – Przewodniczący
Miguel de Campos Pereira de Bragança
Grzegorz Jędrys
Bogusław Kott
José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha

Zgodnie z przyjętą przez WZA „Polityką wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku Millennium
S.A.”, członkom Rady Nadzorczej Banku z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej przysługuje
miesięczne wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia ustalana jest uchwałą podejmowaną przez
WZA przy uwzględnieniu zasad określonych Polityką, w tym zasadą jego adekwatności do skali
działalności Banku. Wynagrodzenie może być różnicowane z uwzględnieniem pełnionej w Radzie
funkcji oraz powinno być skorelowane z zaangażowaniem w pracę Rady Nadzorczej i poziomem
wynagrodzeń otrzymywanych przez członków organów nadzorujących instytucji o zbliżonym zakresie
i skali działania. Niezależnie od wynagrodzenia z tytułu zasiadania w Radzie, członkom stałych
komitetów Rady przysługuje odrębne wynagrodzenie w związku z zadaniami wykonywanymi przez
nich w ramach tych komitetów. W przypadku delegowania przez Radę jej członka do stałego
indywidualnego wykonywania nadzoru, Rada może przyznać takiemu członkowi Rady na czas
delegowania dodatkowe wynagrodzenie, z zastrzeżeniem, że jego miesięczna wysokość nie może
przekroczyć 100% wynagrodzenia podstawowego z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej. W
przypadku stałych komitetów Rady wynagrodzenie płatne jest za udział w ich posiedzeniach. Łączne
wynagrodzenie należne danemu członkowi Rady z tytułu udziału w posiedzeniach komitetów stałych
Rady w danym roku obrotowym, nie może przekroczyć 100% jego wynagrodzenia podstawowego z
tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej Banku. W związku z wypłacanymi wynagrodzeniami, Bank
dokonuje odpowiednich potrąceń na zasadach określonych właściwymi przepisami prawa. Każdy z
członków Rady Nadzorczej może złożyć oświadczenie dotyczące nie pobierania całości lub części
wynagrodzenia. Oświadczenia w tym zakresie składane są na ręce Przewodniczącego Rady
Nadzorczej.
Wynagrodzenia wypłacone Członkom Rady Nadzorczej w 2020 roku (w tys. zł):
Wynagrodzenia
za 2020

Inne
świadczenia

(tys. zł)

Bogusław Kott

325,0

21,58

346,58

Nuno Manuel Da Silva Amado

145,0

0,0

145,0

Dariusz Rosati

175,0

0,0

175,0

Miguel De Campos Pereira De Bragança

200,0

0,0

200,0

Agnieszka Hryniewicz-Bieniek

125,0

1,87

126,87

Anna Jakubowski

155,0

0,0

155,0

Grzegorz Jędrys

205,0

0,0

205,0

Imię i nazwisko

Razem
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Andrzej Koźmiński

165,0

0,0

165,0

Alojzy Nowak

145,0

0,0

145,0

José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha

145,0

0,0

145,0

Miguel Maya Dias Pinheiro

120,0

0,0

120,0

Lingjiang Xu

125,0

0,0

125,0

RAZEM:

2 030,0

23,45

2 053,45

W 2020 roku Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali dodatkowe wynagrodzenie od spółek zależnych
Banku (w tys. zł)

Imię i nazwisko
Grzegorz Jędrys

Wynagrodzenia
za 2020

Inne
świadczenia

Razem
(tys. zł)

17,50

17,50

Akcje Banku posiadane przez Członków Rady Nadzorczej (pełniących swoje funkcje w dniu 31
grudnia 2020 roku):

Imię i nazwisko

Bogusław Kott
Nuno Manuel da Silva Amado
Dariusz Rosati

Funkcja
Przewodniczący Rady
Nadzorczej
Wiceprzewodniczący
Rady Nadzorczej
Wiceprzewodniczący i
Sekretarz Rady
Nadzorczej

Liczba akcji
31.12.2020

Liczba akcji
31.12.2019

1 000

1 000

0

0

0

0

Miguel de Campos Pereira de Bragança

Członek Rady Nadzorczej

0

0

Agnieszka Hryniewicz-Bieniek

Członek Rady Nadzorczej

0

0

Anna Jakubowski

Członek Rady Nadzorczej

0

0

Grzegorz Jędrys

Członek Rady Nadzorczej

0

0

Alojzy Nowak

Członek Rady Nadzorczej

0

0

Andrzej Koźmiński

Członek Rady Nadzorczej

0

0

José Miguel Bensliman Schorcht da Silva
Pessanha

Członek Rady Nadzorczej

0

0

Miguel Maya Dias Pinheiro

Członek Rady Nadzorczej

0

0

Lingjiang Xu

Członek Rady Nadzorczej

0

0

1.4. ZARZĄD
Zarząd Banku stanowi władzę wykonawczą Banku i kieruje całokształtem jego działalności. Ramy
prawne działania Zarządu Banku wyznacza KSH oraz inne przepisy prawa, Statut Banku, uchwały
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej, jak również postanowienia „Regulaminu
Czynności Zarządu Banku Millennium” uchwalonego przez Radę Nadzorczą, który jest dostępny na
stronie internetowej Banku w zakładce „O Banku>Władze banku i ład korporacyjny”, link do strony
internetowej: https://www.bankmillennium.pl/o-banku/wladze-banku-i-lad-korporacyjny.
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Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy, które nie są zastrzeżone dla innych organów
Banku.
Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów
członków Zarządu obecnych na posiedzeniu Zarządu. W razie równości głosów, decyduje głos
Prezesa Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, o ile w posiedzeniu uczestniczy co najmniej
połowa członków Zarządu.
Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Banku oraz do
podpisywania dokumentów w imieniu Banku upoważnieni są:
(I) Prezes Zarządu samodzielnie,
(II) łącznie dwaj inni członkowie Zarządu, albo członek Zarządu z prokurentem, bądź dwaj
prokurenci,
(III) pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie w ramach udzielonego pełnomocnictwa.
Zarząd Banku składa się z co najmniej trzech osób, w tym Prezesa Zarządu. Co najmniej połowa
członków Zarządu powinna legitymować się obywatelstwem polskim. Zarząd powoływany jest przez
Radę Nadzorczą. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. Członek Zarządu Banku może być odwołany przez
Radę Nadzorczą w każdym czasie.
Skład osobowy Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku
nie uległ zmianie i przedstawiał się następująco:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Joao Nuno Lima Bras Jorge – Prezes Zarządu
Fernando Maria Cardoso Rodrigues Bicho – Wiceprezes Zarządu
Wojciech Haase – Członek Zarządu
Andrzej Gliński – Członek Zarządu
Wojciech Rybak – Członek Zarządu
António Pinto Júnior – Członek Zarządu
Jarosław Hermann – Członek Zarządu
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1. Joao Bras Jorge – Prezes Zarządu
Pan Joao Nuno Lima Bras Jorge, absolwent studiów w zakresie Zarządzania
Universidade Catolica Portuguesa, a także Zaawansowanego Programu
Zarządzania PADE w ramach AESE.
Karierę zawodową rozpoczął w roku 1990 jako makler giełdowy. W ciągu
następnych 10 lat był związany z bankowością inwestycyjną, zajmował m.in.
stanowisko członka zarządu banku inwestycyjnego. Zasiadał także w Radzie
Giełdy Lizbońskiej. Przed przyjazdem do Polski przez 5 lat zajmował stanowisko
Kierującego Pionem Klientów Bankowości Detalicznej oraz Koordynatora Sieci Detalicznej
Millennium bcp.
W Zarządzie Banku Millennium S.A. od dnia 19 lipca 2006 roku, w latach 2006-2008 zarządzający
pionem Bankowości Detalicznej, a od 2009 roku obszarem Bankowości Przedsiębiorstw. Od dnia 22
kwietnia 2010 roku Wiceprezes Zarządu, a od dnia 24 października 2013 roku Prezes Zarządu
Banku Millennium S.A. Od dnia 3 czerwca 2019 roku do dnia połączenia z Bankiem Millennium S.A.
(tj. do dnia 1 października 2019 roku), również Pierwszy Wiceprezes Zarządu Euro Banku S.A.,
pełniący obowiązki Prezesa Zarządu.
Odpowiada za pracę Zarządu, audytu wewnętrznego, zapewnienia zgodności, wsparcia prawnego,
zarządzania zasobami ludzkimi, komunikacji marketingowej i public relations oraz ochronę danych
osobowych.
2. Fernando Bicho – Wiceprezes Zarządu
Pan Fernando Maria Cardoso Rodrigues Bicho ukończył kierunek Ekonomiczny
Katolickiego Uniwersytetu Portugalii w 1984 roku. Od roku 1993 posiada tytuł
MBA Katolickiego Uniwersytetu Portugalii.
Doświadczenia zawodowe zdobywał m.in.: w Portugalskim Instytucie Inwestycji
Zagranicznych, Lloyds Bank Plc w Lizbonie oraz w Uniao de Banco Portugueses
(UBP), działającym później pod nazwą Banco Mello. Pełnił obowiązki
zarządzającego funduszem a później w banku, jako szef Pionu Finansowego,
odpowiedzialny był m.in. za skarb i rynki kapitałowe, operacje papierami wartościowymi,
zarządzanie aktywami i pasywami, emisje na międzynarodowych rynkach kapitałowych,
zarządzanie kapitałem oraz relacje z inwestorami. Po zakupie Banco Mello przez Banco Comercial
Portugues (BCP) w roku 2000, Pan Fernando Bicho pracował w Centrum Korporacyjnym BCP, a od
czerwca 2001 roku sprawował funkcję szefa Pionu Zarządzania Aktywami i Pasywami Grupy BCP.
Od dnia 1 sierpnia 2002 roku Członek Zarządu Banku Millennium S.A. (CFO – Dyrektor Finansowy), a
od dnia 20 kwietnia 2012 roku Wiceprezes Zarządu. Od dnia 3 czerwca 2019 roku do dnia
połączenia z Bankiem Millennium S.A. (tj. do dnia 1 października 2019 roku), również Wiceprezes
Zarządu Euro Banku S.A.
Nadzoruje skarb, rachunkowość, sprawozdawczość i kontrolę finansową, podatki, inwestycje
kapitałowe, relacje z inwestorami i instytucjami finansowymi, informację zarządczą, zakupy
centralne, projekt banku hipotecznego, a także koordynację podmiotów Grupy (innych niż
leasingowy, maklerski i w zakresie funduszy inwestycyjnych).
3. Wojciech Haase – Członek Zarządu
Pan Wojciech Haase jest absolwentem Wydziału Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu
Gdańskiego w Gdańsku.
Pracował w Narodowym Banku Polskim w Gdańsku, skąd skierowany został do
grupy organizującej Bank Gdański S.A. W latach 1989-1997 pracował w Banku
Gdańskim S.A., kolejno w Departamencie Kredytów i Departamencie Skarbu. Od
1993 roku Wiceprezes Zarządu Banku Gdańskiego S.A., a następnie p.o. Prezesa
Zarządu tego Banku.
W Zarządzie Banku Millennium S.A. od dnia 27 czerwca 1997 roku. Od dnia 4 grudnia 2015 roku na
stanowisku nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku. Ponadto nadzoruje
zarządzanie ryzykiem, modele ryzyka, procesy kredytowe i ratingowe, dochodzenie należności i
kontrolę skarbu.
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4. Andrzej Gliński – Członek Zarządu
Pan Andrzej Gliński jest absolwentem Politechniki Poznańskiej (1994) oraz studiów
podyplomowych z zakresu bankowości i finansów w Szkole Głównej Handlowej w
Warszawie.
Od początku kariery zawodowej jest związany z sektorem finansowym: pracował
w Banku Handlowym S.A. w Warszawie - na stanowiskach menedżerskich jako
dyrektor oddziału i dyrektor sprzedaży w Departamencie Finansowania Aktywów.
W latach 2001-2004 był Wiceprezesem Handlowy Leasing S.A. Od 2004 roku związany jest z Grupą
Banku Millennium S.A., początkowo jako Prezes Millennium Leasing Sp. z o.o., a następnie jako
Kierujący Obszarem Bankowości Przedsiębiorstw Banku Millennium S.A.
W Zarządzie Millennium S.A. od dnia 22 kwietnia 2010 roku. Nadzoruje bankowość przedsiębiorstw i
jej wsparcie (z wyłączeniem marketingu bankowości przedsiębiorstw) faktoring i finansowanie
handlu, finansowanie strukturyzowane oraz działalność powierniczą, a także koordynację
podmiotów Grupy: leasingowego i maklerskiego.
5. Wojciech Rybak – Członek Zarządu
Pan Wojciech Rybak ukończył kierunek ekonomiczny na Uniwersytecie
Szczecińskim (1993) oraz Tempus – Portassist Programme Uniwersytetu
w Antwerpii (1992).
Od początku kariery zawodowej związany jest z bankowością. Od września 1992 do
sierpnia 1994 roku pracował w Banku Morskim S.A. jako Inspektor Kredytowy, a
następnie Kierownik Zespołu Kredytów Gospodarczych. W okresie od września do
listopada 1994 roku - Naczelnik Wydziału Kredytów w Banku Przemysłowo-Handlowym S.A., od
grudnia 1994 do września 1995 roku - specjalista w Departamencie Inwestycji Kapitałowych
w Pomorskim Banku Kredytowym S.A., a następnie do kwietnia 1996 roku Dyrektor Oddziału PBB
„Invest-Bank” S.A. w Szczecinie.
Od maja 1996 roku związany jest z Grupą Banku Millennium S.A., początkowo jako Dyrektor
Oddziału Banku w Szczecinie (do marca 2000 roku), a następnie (do sierpnia 2003 roku) jako
Dyrektor w Centrum Współpracy z Klientami w Centrali Banku.
Od sierpnia 2003 roku pełnił funkcję Członka Zarządu Millennium Leasing Sp. z o.o. nadzorującego
m.in. sieć sprzedaży, a od czerwca 2009 do czerwca 2016 roku Prezesa Zarządu Millennium Leasing
Sp. z o.o. W latach 2011-2016 członek Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu, w tym
w latach 2015-2016 jego Przewodniczący.
Od dnia 6 czerwca 2016 roku Członek Zarządu Banku Millennium S.A., a od dnia 3 czerwca 2019 roku
do dnia połączenia z Bankiem Millennium S.A. (tj. do dnia 1 października 2019 roku), również
Wiceprezes Zarządu Euro Banku S.A.
Nadzoruje sieć sprzedaży detalicznej, jej optymalizację i wsparcie, bankowość prywatną oraz
bankowość bezpośrednią.
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6. António Pinto Júnior – Członek Zarządu
Pan António Pinto Júnior ukończył studia w zakresie Ekonomii (1985-1990)
Uniwersytetu w Porto oraz Finansów Przedsiębiorstw na Uniwersytecie Minho
(1993-1994).
Karierę zawodową rozpoczął w Banco Português do Atlântico (1990), od 1994 roku
wchodzącym w skład Grupy Millennium bcp, zdobywając doświadczenie w
bankowości detalicznej i przedsiębiorstw dzięki zajmowaniu stanowisk
kierowniczych w obszarach marketingu i wsparcia sprzedaży.
W latach 2002 - 2011 pracował w Banku Millennium S.A., jako kierujący departamentami
odpowiedzialnymi za marketing, jakość, procesy i operacje, a od kwietnia 2010 roku jako Członek
Zarządu. W ciągu kolejnych 7 lat zajmował stanowisko kierującego Departamentem Marketingu
Bankowości Detalicznej w Millennium bcp w Portugalii, a w okresie lipiec 2016 – maj 2018 roku
także niewykonawczego członka Zarządu ActivoBank.
Od dnia 20 kwietnia 2018 roku Członek Zarządu Banku Millennium S.A., a od dnia 3 czerwca 2019
roku do dnia połączenia z Bankiem Millennium S.A. (tj. do dnia 1 października 2019 roku), również
Wiceprezes Zarządu Euro Banku S.A.
Nadzoruje bankowość elektroniczną, kampanie sprzedażowe, marketing detaliczny i bankowości
przedsiębiorstw, wsparcie zarządzania procesami, administrację i infrastrukturę, reklamacje i
jakość usług, koordynację podmiotów Grupy z obszaru funduszy inwestycyjnych oraz startupów.
7. Jarosław Hermann - Członek Zarządu
Pan Jarosław Hermann jest absolwentem Wydziału Fizyki Technicznej
i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej (1994) oraz programu MBA
Carlson School of Management (2002).
Doświadczenie w obszarze IT i operacji zdobywał, pracując na pozycjach
menedżerskich w PepsiCo, agencie transferowym Pioneer oraz Accenture, gdzie
prowadził średnie i duże projekty dla klientów bankowych w Polsce
i krajach Europy Środkowej.
W latach 2005-2010 pełnił funkcję członka zarządu First Data Polska, odpowiedzialnego za obszary
IT i Operacji obsługujące akceptację kart oraz usługi dla instytucji finansowych.
W latach 2010-2016 pełnił funkcję członka zarządu spółek z grupy AXA w Polsce, odpowiedzialnego
za IT i Operacje.
Od 2016 do 2018 roku pełnił funkcję wiceprezesa w Polskich ePłatnościach, agencie rozliczeniowym
transakcji płatniczych.
Od dnia 1 sierpnia 2018 roku Członek Zarządu Banku Millennium S.A., a od dnia 3 czerwca 2019 roku
do dnia połączenia z Bankiem Millennium S.A. (tj. do dnia 1 października 2019 roku), również
Wiceprezes Zarządu Euro Banku S.A.
Nadzoruje informatykę, operacje w obszarze produktów, rozliczeń i zarzadzania gotówką,
ewidencję, kontrolę i rozliczanie transakcji skarbowych oraz bezpieczeństwo i ciągłość działania.
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Struktura organizacyjna Banku odpowiada strategii i nowoczesnemu podejściu do biznesu oraz jest
zgodna z zasadami ładu korporacyjnego dla instytucji finansowych. Podział zadań pomiędzy
członków Zarządu Banku został przedstawiony na poniższym schemacie:

Joao Bras Jorge
Prezes Zarządu
·
·
·
·
·
·
·

Prace Zarządu
Audyt wewnętrzny
Zapewnienie zgodności
Wsparcie prawne
Komunikacja marketingowa i PR
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Ochrona danych osobowych

Fernando Bicho

Wojciech Rybak

Wojciech Haase

Andrzej Gliński

Wiceprezes Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

· Skarb
· Rachunkowość
· Sprawozdawczość i
kontrola finansowa
· Podatki
· Inwestycje kapitałowe
· Relacje z inwestorami i
instytucjami
finansowymi
· Informacja zarządcza
· Zakupy centralne
· Koordynacja podmiotów
Grupy innych niż
leasingowy, maklerski i
w zakresie funduszy
inwest.
· Projekt banku
hipotecznego

· Bankowość prywatna
· Sieć sprzedaży
detalicznej, jej
optymalizacja i wsparcie
· Bankowość bezpośrednia

Wyodrębnione stanowisko
nadzorującego zarządzanie
ryzykiem istotnym
· Zarządzanie ryzykiem
· Modele ryzyka
· Procesy kredytowe i
ratingowe
· Dochodzenie należności
· Kontrola skarbu

· Bankowość
przedsiębiorstw i jej
wsparcie (z
wyłączeniem marketingu
bankowości
przedsiębiorstw)
· Faktoring i finansowanie
handlu
· Finansowanie
strukturyzowane
· Działalność powiernicza
· Koordynacja podmiotów
Grupy – leasingowego i
maklerskiego

Antonio Pinto
Junior
Członek Zarządu
· Bankowość
Elektroniczna
· Kampanie sprzedażowe
· Marketing detaliczny i
bankowości
przedsiębiorstw
· Wsparcie zarządzania
procesami
· Administracja i
infrastruktura
· Reklamacje i jakość
usług
· Koordynacja podmiotów
Grupy z obszaru
funduszy
inwestycyjnych oraz
startupów

Jarosław
Hermann
Członek Zarządu
· Informatyka
· Operacje w obszarze
produktów, rozliczeń i
zarządzania gotówką
· Bezpieczeństwo i
ciągłość działania
· Ewidencja, kontrola i
rozliczanie transakcji
skarbowych

Zasady wynagradzania Członków Zarządu, wraz z wysokością otrzymanych w 2020 roku
wynagrodzeń, nagród i innych korzyści, znajdują się w „Sprawozdaniu Zarządu z działalności Banku
Millennium i Grupy Kapitałowej Banku Millennium za 2020 rok”, Rozdział 8, Część 3 pt.: „Polityka
wynagrodzeń”.
Zgodnie z wyżej wspomnianymi zasadami wynagradzania, w 2020 roku Członkom Zarządu Banku
zostały przyznane akcje Banku w ramach realizacji programu motywacyjnego. W związku z tym,
stan posiadania akcji Banku przez Członków Zarządu, pełniących swoje funkcje w dniu 31 grudnia
2020 roku, przedstawiał się następująco:
Liczba akcji
31.12.2020

W tym otrzymane w
ramach programu
motywacyjnego(*)

Liczba akcji
31.12.2019

247 021

96 021

111 000

Wiceprezes Zarządu

76 252

76 252

0

Wojciech Haase

Członek Zarządu

69 625

62 131

7 494

Andrzej Gliński

Członek Zarządu

62 131

62 131

0

António Pinto Júnior

Członek Zarządu

62 131

62 131

0

Wojciech Rybak

Członek Zarządu

62 131

62 131

0

Jarosław Hermann

Członek Zarządu

62 131

62 131

0

Imię i nazwisko

Funkcja

Joao Bras Jorge

Prezes Zarządu

Fernando Bicho

(*) akcje zablokowane na rachunkach inwestycyjnych do dnia 3 lipca 2021 r.
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1.5. AUDYT WEWNĘTRZNY I ZEWNĘTRZNY ORAZ POLITYKA ZAPEWNIENIA
ZGODNOŚCI
System kontroli wewnętrznej
Funkcjonujący w Banku system kontroli wewnętrznej zorganizowany jest w ramach tzw. trzech
niezależnych linii obrony, na które składają się:
 I linia – jednostki operacyjne Banku nienależące do II i III linii obrony,
 II linia – Departament Zapewnienia Zgodności oraz pozostałe jednostki zarządzające
poszczególnymi rodzajami ryzyk,
 III linia – Departament Audytu Wewnętrznego.
System kontroli wewnętrznej swym zakresem obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne Banku
oraz spółki zależne należące do grupy kapitałowej.
Głównymi celami systemu kontroli wewnętrznej są zapewnienie:
 skuteczności i efektywności działania Banku,
 wiarygodności sprawozdawczości finansowej (w tym: kompletności, prawidłowości
i kompleksowości procedur administracyjnych i księgowych oraz prawidłowego i rzetelnego
raportowania wewnętrznego i zewnętrznego),
 przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku,
 zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami
rynkowymi.
Na podstawie opracowanych kryteriów wyboru, Bank wyselekcjonował procesy istotne, a następnie
powiązał je z celami ogólnymi i szczegółowymi systemu kontroli wewnętrznej. Dla procesów
istotnych Bank wyodrębnił mechanizmy kontrolne funkcjonujące w ramach tych procesów oraz
wyselekcjonował z nich mechanizmy kontrolne o kluczowym znaczeniu dla osiągnięcia celów
systemu kontroli wewnętrznej przypisanych do danego procesu. Kluczowe mechanizmy kontrolne
zostały objęte monitorowaniem ich przestrzegania, wykonywanym niezależnie przez jednostki
organizacyjne należące do I i II linii obrony systemu kontroli wewnętrznej.
Powiązanie celów ogólnych systemu kontroli wewnętrznej oraz wyodrębnionych w ich ramach celów
szczegółowych z procesami istotnymi funkcjonującymi w Banku oraz kluczowymi mechanizmami
kontrolnymi i zasadami niezależnego monitorowania ich przestrzegania, dokumentowane jest w
formie Matrycy Funkcji Kontroli. Bank w Matrycy określił także odpowiedzialność poszczególnych
jednostek organizacyjnych za stosowanie mechanizmów kontrolnych, jak i ich niezależne
monitorowanie.
W Banku funkcjonuje sformalizowana ścieżka raportowania o wynikach monitorowań mechanizmów
kontrolnych, stwierdzonych nieprawidłowościach oraz statusie realizacji środków naprawczych
i dyscyplinujących. Okresowo informacje te przekazywane są także Departamentowi Audytu
Wewnętrznego, Zarządowi Banku oraz Komitetowi Audytu Rady Nadzorczej.
Za zapewnienie wdrożenia i funkcjonowania adekwatnego, efektywnego i skutecznego systemu
kontroli wewnętrznej odpowiada Zarząd Banku.
Rada Nadzorcza Banku sprawuje nadzór i dokonuje corocznej oceny wprowadzenia i zapewnienia
adekwatnego, i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej, w całości jak i jego części (w tym
funkcji kontroli, Departamentu Zapewnienia Zgodności, Departamentu Audytu Wewnętrznego).

Audyt wewnętrzny (III linia obrony)
Departament Audytu Wewnętrznego jest w ramach systemu kontroli wewnętrznej,
wyspecjalizowaną jednostką III linii obrony, która dokonuje niezależnego przeglądu procesów i
kontroli wewnętrznej w Banku oraz grupie kapitałowej, weryfikując realizację zadań przypisanych
do I oraz II linii obrony.
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Celem prowadzonych działań jest dostarczenie kierownictwu Banku oceny skuteczności i
adekwatności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz przysporzenie
wartości i usprawnienie procesów w Banku i grupie kapitałowej. W realizacji swej misji, Audyt
Wewnętrzny uwzględnia strategiczne cele i zadania organizacji określone przez Zarząd i Radę
Nadzorczą Banku. Proces audytu wykonywany jest według Karty Audytu oraz Metodyki Audytu
Wewnętrznego, promujących międzynarodowe standardy audytu wewnętrznego i dobre praktyki
sztuki bankowej.
Departament Audytu Wewnętrznego jest jednostką niezależną, podlegającą bezpośrednio Prezesowi
Zarządu Banku, a wyniki swych działań raportuje Zarządowi, Komitetowi Audytu Rady Nadzorczej
oraz Radzie Nadzorczej Banku.
Działalność Audytu Wewnętrznego jest działalnością planową, ciągłą, wynikającą z realizacji misji i
celów oraz przyjętej Strategii Departamentu, opartą na rocznym planie audytu. Podstawę procesu
planowania stanowi ocena ryzyka poszczególnych obszarów i procesów Banku, służąca identyfikacji
podwyższonego ryzyka i wspomagająca określanie priorytetów oraz zasobów do realizacji zadań.
Proces planowania uwzględnia konsultacje z kierownictwem wyższego szczebla oraz właścicielami
kluczowych procesów. Roczny plan audytu, zatwierdzany przez Radę Nadzorczą Banku, jest
realizowany w podziale kwartalnym przez doświadczonych i wykwalifikowanych profesjonalistów.
Audyt wewnętrzny wykonuje niezależną i obiektywną działalność zapewniającą i doradczą.
Działalność zapewniająca jest realizowana w ramach audytów procesu, funkcji niezależnego
przeglądu, audytów placówek, audytów prewencyjnych oraz postępowań wyjaśniających.
Działalność zapewniająca obejmuje dokonywanie oceny adekwatności i skuteczności systemu
zarządzania ryzykiem oraz systemu kontroli wewnętrznej we wszystkich obszarach aktywności
bankowej. Usługi doradcze mają na celu wspieranie organizacji w realizacji jej celów i świadczone
są, o ile ich charakter nie zagraża niezależności, efektywności i obiektywizmowi działalności
zapewniającej audytu wewnętrznego, ani też nie jest związany z projektowaniem mechanizmów
kontrolnych i systemu zarządzania ryzykiem.
W 2020 roku Departament Audytu Wewnętrznego realizował zadania audytowe w Banku, spółkach
zależnych Banku oraz podmiotach zewnętrznych, którym Bank, w zakresie dopuszczonym przepisami
prawa, powierzył wykonywanie czynności bankowych i związanych z działalnością bankową, a także
w ramach Grupy Kapitałowej BCP. Planowa działalność Departamentu obejmowała m.in.
wykonywanie audytów kluczowych procesów biznesowych i procesów wsparcia, a także audytów
finansowych, placówek oraz zgodności z zewnętrznymi wymogami regulacyjnymi. Wśród zadań
wykonywanych przez Departament Audytu Wewnętrznego znalazły się również postępowania
wyjaśniające i audyty prewencyjne.
Wyniki prowadzonego przez Departament Audytu Wewnętrznego we współpracy z Audytorem
Zewnętrznym Grupy BCP, przeglądu funkcjonowania całego systemu kontroli wewnętrznej, jak i
wybranych jego elementów, są prezentowane cyklicznie i podlegają ocenie Komitetu Audytu Rady
Nadzorczej Banku oraz raz do roku Radzie Nadzorczej Banku.

System kontroli wewnętrznej w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych
Wdrożone rozwiązania dotyczące systemu kontroli wewnętrznej w istotnym stopniu zabezpieczają
Bank przed błędami w sprawozdawczości finansowej oraz dostarczają kierownictwu Banku
informacji umożliwiających ocenę prawidłowości, wydajności i bezpieczeństwa funkcjonowania
procesu sporządzania sprawozdań finansowych, mając również na celu jak najwyższą skuteczność
zarządzania identyfikowanymi rodzajami ryzyka towarzyszącymi temu procesowi.
Wprowadzony przez Zarząd Banku system kontroli wewnętrznej, obejmujący swoim zakresem proces
sporządzania sprawozdań finansowych, został tak przygotowany, by umożliwiał kontrolę ryzyka
procesu, przy zachowaniu odpowiedniego nadzoru nad prawidłowością gromadzenia, przetwarzania i
prezentowania danych niezbędnych do sporządzania sprawozdań finansowych, w zgodzie z
obowiązującymi przepisami prawa.
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Istotnym elementem systemu kontroli wewnętrznej w procesie sporządzania sprawozdań
finansowych, jest współpraca Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Banku z firmą audytorską
realizującą usługi rewizji finansowej. Bank opracował politykę wyboru firmy audytorskiej do
przeprowadzania badania oraz politykę świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą
badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy
audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem. Wyżej wymienione polityki zostały ujęte w
dokumencie „Polityka wyboru i współpracy z firmami audytorskimi”, który został zatwierdzony
przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej w dniu 26 października 2017 roku a zaktualizowany 21 lutego
2019 r. Polityka określa:
1. zasady wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania:
a) badania ustawowego tj. badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Banku lub badania rocznego sprawozdania finansowego Banku, którego
obowiązek przeprowadzania wynika z art. 64 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o
rachunkowości (dalej także „Ustawa o rachunkowości”), przepisów innych ustaw lub
przepisów prawa Unii Europejskiej,
b) badania dobrowolnego, tj. badania rocznego sprawozdania finansowego, które jest
przeprowadzane na podstawie decyzji Banku, a nie na podstawie art. 64 Ustawy o
rachunkowości, przepisów innych ustaw lub przepisów prawa Unii Europejskiej,
przeprowadzane zgodnie z krajowymi lub innymi standardami badania, a także badanie
rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku,
przeprowadzane zgodnie ze standardami innymi, niż krajowe standardy badania;
2. zasady świadczenia usług dozwolonych niebędących badaniem ustawowym lub badaniem
dobrowolnym przez:
a) firmę audytorską przeprowadzającą badanie ustawowe lub badanie dobrowolne w Banku
lub w Millennium BCP,
b) podmioty powiązane z firmą audytorską przeprowadzającą badanie ustawowe lub badanie
dobrowolne w Banku lub w Millennium BCP, oraz
c) członka sieci firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie ustawowe lub badanie
dobrowolne w Banku lub w Millennium BCP.
3. zasady współpracy Banku z firmami audytorskimi, podmiotami powiązanymi z firmą audytorską
lub członkami sieci firmy audytorskiej w zakresie przeprowadzania badań ustawowych lub badań
dobrowolnych oraz świadczenia usług dozwolonych.
Wyboru audytora zewnętrznego dokonuje Rada Nadzorcza, na podstawie rekomendacji Komitetu
Audytu Rady Nadzorczej. Dodatkowo, mając na uwadze jakość danych finansowych prezentowanych
w pozostałych publikowanych kwartalnych raportach okresowych, Bank wspólnie z audytorem
zewnętrznym wdrożył procedury współpracy zapewniające konsultowanie na bieżąco istotnych
kwestii związanych z ujmowaniem zdarzeń ekonomicznych w księgach i sprawozdaniach
finansowych. Na posiedzeniach Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, audytor zewnętrzny prezentuje
kluczowe ustalenia dotyczące zagadnień raportowania finansowego, konsultuje z Komitetem Audytu
Rady Nadzorczej drafty raportów oraz proponuje podejście do badania rocznego sprawozdania
finansowego.
Bank objęty jest skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej Millennium BCP. W
związku z tym, realizowany corocznie w Banku przegląd systemu kontroli wewnętrznej,
wspierającego proces przygotowania i publikowania informacji finansowych, podlega także
warunkom i wymogom nadzoru skonsolidowanego, sprawowanego przez Bank Portugalii i Europejski
Bank Centralny. Audytor zewnętrzny grupy kapitałowej Millennium BCP uczestniczył w 2019 roku w
przeglądzie adekwatności i efektywności części systemu kontroli wewnętrznej Banku, wspierającego
proces przygotowania i publikowania informacji finansowych (sprawozdawczość finansowa) oraz
wydał stosowną opinię w tym zakresie.
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Informacja o umowach z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych
W dniu 26 października 2018 roku, Rada Nadzorcza Banku zatwierdziła wybór firmy Deloitte Audyt
Sp. z o.o. sp. k. jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Banku Millennium
S.A. oraz grupy kapitałowej Banku za lata 2019 i 2020. Umowa o badanie została zawarta w dniu 23
kwietnia 2019 roku.
Wynagrodzenie audytora z tytułu świadczonych usług na rzecz Grupy kapitałowej Banku Millennium
S.A.
Wynagrodzenie audytora

2020

2019

Bank

Spółki

Bank

Spółki

Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2
pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach

928

464

910

464

Inne usługi atestacyjne

880

208

1 215

220

Usługi doradztwa podatkowego

-

-

-

-

Pozostałe usługi

-

-

-

-

(w tys. zł)

Usługi inne niż badanie ustawowe:


przegląd jednostkowego oraz skonsolidowanego śródrocznego skróconego sprawozdania
finansowego Banku Millennium S.A., sporządzonych na dzień 30 czerwca 2020 roku,



przegląd śródrocznych skróconych sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych
Millennium TFI S.A., sporządzonych na dzień 30 czerwca 2020 roku,



badanie dokumentacji konsolidacyjnej oraz pakietu sprawozdawczego grupy kapitałowej
Banku Millennium S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2020 roku, oraz za
okres 12 miesięcy, zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, sporządzonego zgodnie z
instrukcjami i zasadami grupowymi grupy kapitałowej BCP,



procedury weryfikacji dokumentacji konsolidacyjnej oraz pakietu sprawozdawczego grupy
kapitałowej Banku Millennium S.A. za okres 3 miesięcy, zakończony dnia 31 marca 2020
roku, sporządzonego zgodnie z zasadami grupowymi,



procedury weryfikacji dokumentacji konsolidacyjnej oraz pakietu sprawozdawczego grupy
kapitałowej Banku Millennium S.A. za okres 9 miesięcy, zakończony dnia 30 września 2020
roku, sporządzonego zgodnie z zasadami grupowymi,



usługa atestacyjna dotycząca wymogów w zakresie przechowywania aktywów klientów za
rok 2020 dla Banku Millennium S.A. oraz Domu Maklerskiego Banku,



usługa atestacyjna dotycząca oceny adekwatności systemu zarządzania ryzykiem w roku
2020 w Millennium TFI S.A.,



usługa atestacyjna zgodna z MSUA 3000, dotycząca weryfikacji systemu kontroli
wewnętrznych Banku Millennium S.A. oraz Millennium Leasing, zgodnie z instrukcjami
audytora grupowego za okres od dnia 1 czerwca 2019 roku do dnia 31 maja 2020 roku,



usługa atestacyjna zgodna z MSUA 3000: Oświadczenie niezależnego biegłego rewidenta
wydane w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności
metod i zasad wyceny aktywów Funduszu opisanych w prospekcie informacyjnym z
przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i
kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką inwestycyjną,



usługa atestacyjna zgodna z MSUA 3000: niezależna weryfikacja danych niefinansowych
prezentowanych w ramach Raportu CSR,
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Deloitte Audyt Sp. z o.o. sp. k. świadczył również usługę atestacyjną zgodną z MSUA 3000,
dotyczącą weryfikacji systemów kontroli wewnętrznych Banku Millennium S.A. oraz
Millennium Leasing S.A., zgodnie z instrukcjami audytora grupowego za okres od dnia 1
czerwca 2020 roku do dnia 31 stycznia 2021 roku. Kwota wynagrodzenia netto w wysokości
119 tys. zł za realizację tej usługi zostanie zaprezentowania w sprawozdaniu finansowym za
okres 12 miesięcy, zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, ponieważ okres którego usługa
dotyczy kończy się w dniu 31 stycznia 2021 roku.
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