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Wstêp
W polskich spó³kach publicznych rada nadzorcza pe³ni szereg funkcji, do których nale¿y miêdzy innymi nadzór nad bie¿¹c¹ dzia³alnoœci¹
zarz¹du. Z powodu ograniczonych mo¿liwoœci zwi¹zanych z czêstotliwoœci¹ spotkañ, a tak¿e wielkoœci¹ rady, organ nadzoruj¹cy mo¿e nie
w pe³ni wywi¹zywaæ siê ze swoich obowi¹zków. Aby zwiêkszyæ swoj¹
efektywnoœæ, rada nadzorcza mo¿e powo³aæ sta³e komitety, którym oddeleguje czêœæ zadañ. Dziêki temu, i¿ pracuj¹ one w niewielkich zespo³ach
(najczêœciej 3–5 cz³onków), a osoby w nich zasiadaj¹ce posiadaj¹ specjalistyczn¹ wiedzê w danym zakresie, komitety te s¹ w stanie skutecznie
wywi¹zywaæ siê ze swoich obowi¹zków. W ramach rady nadzorczej najczêœciej powstaje komitet ds. audytu, choæ coraz wiêcej spó³ek decyduje
siê tak¿e na utworzenie komitetu ds. wynagrodzeñ.
Po wybuchu kryzysu finansowego w 2007 r. szczególn¹ uwagê zwrócono na podejmowanie nadmiernego ryzyka przez kadry zarz¹dzaj¹ce,
przede wszystkim w sektorze us³ug finansowych. Zaistnia³a sytuacja
zwróci³a uwagê na dzia³alnoœæ rady nadzorczej, której zadaniem jest monitorowanie poziomu ryzyka wystêpuj¹cego w spó³ce. Zaczêto siê zastanawiaæ, czy obowi¹zki dotycz¹ce nadzoru nad ryzykiem, które do tej
pory nale¿a³y do wszystkich sta³ych komitetów (przede wszystkim do
komitetu ds. audytu), nie powinny zostaæ przeniesione na utworzony
specjalnie do tego celu komitet ds. ryzyka.
Polskie regulacje prawne i œrodowiskowe zobowi¹zuj¹ banki do tworzenia komitetu ds. audytu i komitetu ds. wynagrodzeñ, nie wspominaj¹
jednak nic na temat komitetu ds. ryzyka. Polskie banki publiczne nie s¹
zatem zobligowane do powo³ywania takiego komitetu, nie oznacza to
jednak, ¿e tego nie robi¹. W artykule zostanie zbadane, czy mimo braku
wymogów prawnych banki notowane na Warszawskiej Gie³dzie Papierów Wartoœciowych w latach 2008–2013 posiada³y komitet ds. ryzyka.
Zostanie sprawdzone, na jakich zasadach dzia³aj¹ takie komitety, a tak¿e
czy osoby w nich zasiadaj¹ce posiadaj¹ odpowiednie kompetencje
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i doœwiadczenie zawodowe, niezbêdne do rzetelnego wykonywania powierzonych im obowi¹zków.
Artyku³ powsta³ dziêki finansowemu wsparciu badañ naukowych
przez Narodowe Centrum Nauki na mocy decyzji DEC-2011/03/B/HS4/
04814.

1. Komitet ds. ryzyka jako sta³y komitet rady nadzorczej
Ostatni kryzys finansowy spowodowa³ w spó³kach publicznych,
a tak¿e w niektórych prywatnych przedsiêbiorstwach, wzrost zainteresowania tworzeniem, w ramach dzia³alnoœci rady spó³ki, komitetu ds. ryzyka. Wiêkszoœæ tego typu komitetów wystêpuje w sektorze us³ug finansowych i ubezpieczeniowych, choæ roœnie liczba spó³ek z innych sektorów
gospodarki, która decyduje siê na powo³anie takiego komitetu. Komitet
ten ma na celu pomóc radzie (a nie j¹ zast¹piæ) w wykonywaniu obowi¹zków zwi¹zanych z nadzorem nad systemem zarz¹dzania ryzykiem.
Dlatego te¿ rada spó³ki mo¿e oddelegowaæ czêœæ obowi¹zków na komitet,
powinna jednak zachowaæ pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za monitorowanie
realizacji strategii spó³ki, by sprawdziæ czy zwi¹zane z ni¹ ryzyka s¹
efektywnie zarz¹dzane [Tonello, 2012]. Komitet ds. ryzyka pe³ni bowiem
przede wszystkim funkcjê doradcz¹, rada natomiast podejmuje ostateczne decyzje.
Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e komitet ds. ryzyka nie jest rozwi¹zaniem
uniwersalnym (one-size-fits-all solution). Mo¿e byæ on dobrym pomys³em
w przedsiêbiorstwach, które dzia³aj¹ w specyficznych warunkach. Na
przyk³ad rady instytucji finansowych, firm energetycznych i innych organizacji, ze z³o¿onym ryzykiem kredytowym, rynkowym, p³ynnoœci,
cen surowców, regulacyjnym oraz innymi typami ryzyka, które wymagaj¹ szczególnej uwagi, mog¹ uznaæ komitet ds. ryzyka za u¿yteczny
[Tonello, 2012]. Podobnie mog¹ uwa¿aæ przedsiêbiorstwa prowadz¹ce
swoj¹ dzia³alnoœæ w szybko zmieniaj¹cych siê warunkach biznesowych,
zwi¹zanych z innowacjami technologicznymi czy cyberbezpieczeñstwem.
Tworz¹c komitet ds. ryzyka, rada spó³ki musi zdecydowaæ, czy bêdzie on odpowiedzialny za nadzorowanie wszystkich rodzajów ryzyka
wystêpuj¹cych w spó³ce, czy te¿ inne komitety, takie jak komitet audytu
lub komitet ds. wynagrodzeñ, bêd¹ wspó³odpowiedzialne za niektóre
z nich. Na przyk³ad nadzór nad ryzykiem zwi¹zanym z raportowaniem
mo¿e zostaæ delegowany na komitet audytu, natomiast ryzyko zwi¹zane
z polityk¹ wynagradzania mened¿erów na komitet ds. wynagrodzeñ
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[Deloitte, 2012, s. 3]. Rada spó³ki musi jednak pamiêtaæ, ¿e ryzyko funkcjonalne, do którego nale¿y miêdzy innymi ryzyko zasobów ludzkich
i ryzyko podatkowe, jest czêsto po³¹czone z ryzykiem operacyjnym i strategicznym. W zwi¹zku z tym, decyduj¹c siê na nadzór nad poszczególnymi ryzykami w ró¿nych komitetach, rada powinna wzi¹æ pod uwagê
wzajemne powi¹zania miêdzy nimi. Dlatego dobr¹ praktyk¹ jest, by co
najmniej jeden cz³onek komitetu ds. ryzyka zasiada³ tak¿e w komitecie
audytu oraz jeden w komitecie ds. wynagrodzeñ. Takie posuniêcie mo¿e
pomóc komitetom rozpoznaæ obszary nak³adania siê ich kompetencji,
formu³owaæ plany i politykê z szerszej perspektywy oraz unikaæ powielania obowi¹zków miêdzy komitetami [McAvoy, Partigan, 2010].
Aby komitet ds. ryzyka sprawnie funkcjonowa³ w spó³ce, powinien
odbywaæ siê coroczny przegl¹d regulaminu komitetu ds. ryzyka, co pozwoli uaktualniaæ rolê tego komitetu w nadzorze na ryzykiem. Regulamin nale¿y aktualizowaæ w miarê potrzeby tak, aby zachowaæ strukturê
i praktyki komitetu zgodne z wymaganiami zawartymi w przepisach
oraz z potrzebami spó³ki [Deloitte, 2012, s. 8]. Przedsiêbiorstwo mo¿e tak¿e zatrudniæ zewnêtrznych konsultantów, którzy oceni¹, czy struktura
i zadania na³o¿one na komitet ds. ryzyka odzwierciedlaj¹ politykê zarz¹dzania ryzykiem wystêpuj¹c¹ w danej bran¿y.
Efektywnoœæ funkcjonowania komitetu ds. ryzyka mo¿e byæ tak¿e
zapewniona przez jego odpowiedni sk³ad. Dlatego w sk³ad tego komitetu
powinni wchodziæ niezale¿ni cz³onkowie rady. Za dobr¹ praktykê uwa¿a
siê tak¿e, by co najmniej jedna osoba zasiadaj¹ca w komitecie ds. ryzyka
by³a ekspertem ds. ryzyka. Oznacza to, ¿e powinna posiadaæ [Deloitte,
2012, s. 9]:
1) doœwiadczenie jako dyrektor ds. ryzyka (CRO), prezes (CEO), dyrektor finansowy (CFO), dyrektor ds. zgodnoœci (CCO), który z powodzeniem kierowa³ programem zarz¹dzania ryzykiem w instytucji
o porównywalnej wielkoœci, zakresu i z³o¿onoœci operacji;
2) doœwiadczenie w zarz¹dzaniu istotnym ryzykiem, b¹dŸ poszczególnymi zagro¿eniami, jak ryzyko kredytowe czy te¿ ryzyko rynkowe,
w podobnej organizacji;
3) organizacyjne i przywódcze umiejêtnoœci niezbêdne do pracy, z cz³onkami komitetu, rady i kierownictwa, zwi¹zanej z nale¿ytym zarz¹dzaniem ryzykiem w przedsiêbiorstwie.
Podstawowym zadaniem komitetu ds. ryzyka jest nadzór nad praktykami zarz¹dzania ryzykiem w spó³ce. Bardziej szczegó³owo mo¿na
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powiedzieæ, ¿e komitet ten w g³ównej mierze jest odpowiedzialny za [Tonello, 2012]:
1) okreœlenie, czy istnieje niezawodny proces identyfikacji, zarz¹dzania
i monitorowania krytycznego ryzyka; nadzorowanie realizacji tego
procesu i upewnienie siê, ¿e jest on stale doskonalony w miarê wystêpowania zmian w otoczeniu biznesowym;
2) zapewnienie terminowego nap³ywu informacji dla kierownictwa wykonawczego w sprawach krytycznego ryzyka;
3) anga¿owanie mened¿erów w tocz¹cym siê dialogu na temat sk³onnoœci do ryzyka (risk appetite), jak i warunków i okolicznoœci zmiany oraz
nowych szans powstawania;
4) nadzorowanie przebiegu i przegl¹du wyników, oceny ryzyka ca³ego
przedsiêbiorstwa, w tym identyfikacjê zg³aszania krytycznego ryzyka
korporacyjnego (critical enterprise risks);
5) nadzorowanie zarz¹dzania niektórymi zagro¿eniami o z³o¿onoœci
i znaczeniu uzasadniaj¹cym powo³anie oddzielnego komitetu z³o¿onego z osób posiadaj¹cych niezbêdn¹ wiedzê;
6) pomoc w koordynacji dzia³añ ró¿nych sta³ych komitetów zwi¹zanych
z nadzorem ryzyka;
7) nadzór nad kultur¹ organizacyjn¹ firmy, w tym w szczególnoœci wy³apywanie dysfunkcjonalnych zachowañ, które mog³yby podwa¿yæ
skutecznoœæ procesu zarz¹dzania ryzykiem i doprowadziæ do niew³aœciwego podejmowania ryzyka, takich jak (we wspó³pracy z komitetem ds. wynagrodzeñ) charakter i równowaga struktury wynagrodzeñ i ich potencja³u do zachêcania mened¿erów do podejmowania
nadmiernego ryzyka.
Nie s¹ to jednak jedyne zadania na³o¿one na komitet ds. ryzyka. Ka¿da spó³ka mo¿e stworzyæ w³asn¹ listê kompetencji tego komitetu,
w zwi¹zku z czym obowi¹zki komitetu ds. ryzyka mog¹ siê znacz¹co ró¿niæ w poszczególnych przedsiêbiorstwach. W ostatnich latach wykazuje
siê na rosn¹c¹ potrzebê wdra¿ania w spó³ce polityki zarz¹dzania ryzykiem korupcji i ³apówkarstwa. To w³aœnie komitet ds. ryzyka powinien
zadbaæ, by przedsiêbiorstwo posiada³o politykê maj¹c¹ na celu zapobieganie, wykrywanie i karanie korupcji, a tak¿e, ¿e polityka ta jest aktualna
i odzwierciedla wymagania regulacyjne oraz jest odpowiednio egzekwowana [PricewaterhouseCoopers, 2012, s. 5].
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2. Komitet ds. ryzyka w regulacjach prawnych
i œrodowiskowych
Podejmowanie nadmiernego ryzyka przez kadrê kierownicz¹ najwy¿szego szczebla zosta³o uznane za jedno z podstawowych Ÿróde³
wybuchu ostatniego kryzysu finansowego. Nieumiejêtne zarz¹dzanie ryzykiem, a tak¿e nieskuteczny nadzór nad ryzykiem spowodowa³y zwrócenie uwagi na koncepcjê powo³ania oddzielnego, sta³ego komitetu, w ramach dzia³alnoœci rady spó³ki, który skupi³by siê tylko na tym obszarze.
Takim komitetem jest komitet ds. ryzyka. Niestety, pomys³ ten nie przyj¹³
siê w takiej skali, jak obowi¹zek powo³ywania komitetu audytu czy komitetu ds. wynagrodzeñ, których koniecznoœæ ustanawiania znalaz³a siê
w regulacjach prawnych i œrodowiskowych wielu krajów. Jednak¿e mo¿na znaleŸæ pañstwa i organizacje miêdzynarodowe, które wymagaj¹
utworzenia komitetu ds. ryzyka.
Stany Zjednoczone s¹ krajem, w którym obowi¹zek posiadania komitetu ds. ryzyka przez spó³ki znalaz³ siê w regulacjach prawnych. Pierwsz¹ prób¹ jej wyegzekwowania by³a ustawa Shareholder Bill of Rights Act
of 2009 [2009]. Zak³ada³a ona ustanowienie komitetu ds. ryzyka, z³o¿onego wy³¹cznie z niezale¿nych cz³onków rady. By³by on odpowiedzialny za
ustanawianie i ocenê praktyki zarz¹dzania ryzykiem stosowanym w organizacji.
Rok póŸniej zosta³a przyjêta ustawa Dodd – Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act [2010], w której tak¿e znalaz³y siê
przepisy dotycz¹ce komitetu ds. ryzyka. Zak³ada siê w nim, ¿e ka¿dy holding bankowy, który jest notowany na gie³dzie oraz posiada skonsolidowane aktywa ogó³em nie mniejsze ni¿ 10 mld dolarów, musi ustanowiæ
komitet ds. ryzyka. Bankowe spó³ki kapita³owe, które s¹ spó³kami gie³dowymi, jednak¿e ich skonsolidowane aktywa ogó³em s¹ mniejsze od 10 mld
dolarów, tak¿e s¹ zobowi¹zane do powo³ania takiego komitetu, w przypadku gdy zostanie to uznane za konieczn¹ i odpowiedni¹ praktykê
zarz¹dzania ryzykiem przez Radê Gubernatorów (the Board of Governors). Ustawa mówi równie¿ o tym, ¿e komitet ds. ryzyka powinien
[Dodd – Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, 2010,
pkt 3]:
1) byæ odpowiedzialny za nadzorowanie praktyki zarz¹dzania ryzykiem
w holdingu bankowym;
2) posiadaæ w swoim sk³adzie tak¹ liczbê niezale¿nych dyrektorów, jak¹
Rada Gubernatorów mo¿e okreœliæ w oparciu o rodzaj dzia³alnoœci,

64

Agata Wieczorek

wielkoœæ aktywów oraz innych odpowiednich kryteriów odnosz¹cych
siê do holdingu bankowego;
3) posiadaæ w swoim sk³adzie co najmniej jednego eksperta ds. zarz¹dzania ryzykiem, maj¹cego doœwiadczenie w identyfikacji, ocenie i zarz¹dzaniu ryzykiem w du¿ych, z³o¿onych spó³kach.
Bank Rezerwy Federalnej (Federal Reserve Bank – FRB) tak¿e zwróci³
uwagê na funkcjonowanie w ramach rady dyrektorów komitetu ds. ryzyka. W opublikowanym dokumencie The Notice of Proposed Rule Making
(NPR) [Enhanced Prudential Standards: The Federal Reserve’s Proposal,
2012] FRB uzna³ koniecznoœæ powo³ania takiego komitetu w holdingach
bankowych, których kapita³ wynosi co najmniej 50 mld dolarów. Komitet
ds. ryzyka musi oddawaæ sprawozdanie ze swojej dzia³alnoœci radzie dyrektorów. Raport taki nie mo¿e jednak zostaæ umieszczony jako podrozdzia³ sprawozdania innego komitetu. Bank Rezerwy Federalnej zaleci³, by
przewodnicz¹cy komitetu ds. ryzyka by³ niezale¿nym cz³onkiem rady.
Dla spó³ek publicznych kategoriê niezale¿noœci reguluje rozporz¹dzenie
SEC1 S-K. Wymagania te obejmuj¹ przede wszystkim ograniczenia wynagrodzeñ wyp³acanych dyrektorom lub cz³onkom ich rodzin, zakazy
istotnych powi¹zañ biznesowych miêdzy dyrektorem i spó³k¹. Dyrektor
nie mo¿e tak¿e byæ obecnie (lub w ostatnim czasie) zatrudniony przez
spó³kê, a cz³onkowie jego najbli¿szej rodziny nie mog¹ byæ (lub byli w niedalekiej przesz³oœci) dyrektorem generalnym przedsiêbiorstwa. W The
Notice of Proposed Rule Making znalaz³ siê tak¿e przepis, który mówi, ¿e
co najmniej jeden cz³onek komitetu powinien mieæ doœwiadczenie w zarz¹dzaniu ryzykiem. Niemniej jednak wszystkie osoby zasiadaj¹ce w komitecie ds. ryzyka powinny posiadaæ wiedzê na temat zasad i praktyk
zarz¹dzania ryzykiem stosowanych w przedsiêbiorstwach, a tak¿e mieæ
doœwiadczenie w tworzeniu i identyfikacji zagro¿eñ oraz monitorowaniu
i kontroli ryzyka, w szczególnoœci w odniesieniu do instytucji bankowych. Dodatkowo zgodnie z wymaganiami FRB [Enhanced Prudential
Standards: The Federal Reserve’s Proposal, 2012, 12 CFR 252. 126 (c)]:
1) komitet musi udokumentowaæ politykê i procedury istniej¹ce w spó³ce i nadzorowaæ je;
2) komitet powinien dokonywaæ przegl¹du i zatwierdzaæ odpowiednie
ramy zarz¹dzania ryzykiem. Ramy te musz¹ zawieraæ:
– ograniczenie ryzyka dla ka¿dej linii biznesowej;
1

Securities and Exchange Commission – polski odpowiednik Komisji Nadzoru Finansowego.

Komitet ds. ryzyka w polskim sektorze bankowym

65

–

odpowiednie zasady i procedury odnosz¹ce siê do ³adu zarz¹dzania ryzykiem (risk management governance), praktyk zarz¹dzania
ryzykiem, a tak¿e infrastruktury kontroli ryzyka (risk control infrastructure);
– procesy i systemy identyfikacji i raportowania zagro¿eñ, w tym
pojawiaj¹cych siê zagro¿eñ;
– monitorowanie zgodnoœci z ryzykiem limitu struktury i polityki
spó³ki (the company’s risk limit structure and policies) i procedur dotycz¹cych ³adu zarz¹dzania ryzykiem, praktyk i kontroli ryzyka;
– skuteczn¹ i terminow¹ realizacjê dzia³añ koryguj¹cych;
– okreœlenie organu zarz¹dzaj¹cego oraz kryteriów niezale¿noœci do
przeprowadzenia obowi¹zków zarz¹dzania ryzykiem;
– integracjê celów zarz¹dzania ryzykiem i kontroli w zarz¹dzaniu
celami i struktury wynagrodzenia w spó³ce;
3) regularny przegl¹d raportów od dyrektora ds. ryzyka (CRO).
Jedn¹ z organizacji miêdzynarodowych, która wymaga tworzenie
komitetu ds. ryzyka, jest Komitet Europejskich Organów Nadzoru Bankowego (Basel Committee on Banking Supervision – BCBS). W opublikowanym dokumencie Principles for enhancing corporate governance
[BCBS, 2010] znalaz³ siê przepis dotycz¹cy tego komitetu. W punkcie 50
mo¿na znaleŸæ informacjê, i¿ „w³aœciwe jest dla wielu banków, szczególnie du¿ych banków i banków prowadz¹cych dzia³alnoœæ miêdzynarodow¹, aby mieæ komitet ds. ryzyka na szczeblu rady lub jej odpowiednika, odpowiedzialny za doradzanie radzie w zakresie ogólnej bie¿¹cej
i przysz³ej tolerancji / sk³onnoœci do ryzyko (risk tolerance / appetite) i strategii oraz za nadzorowanie realizacji tej strategii przez naczelne kierownictwo. Powinno to obejmowaæ strategiê dla kapita³u i zarz¹dzania
p³ynnoœci¹, a tak¿e dla ryzyka kredytowego, rynkowego, operacyjnego,
zgodnoœci2, reputacji oraz innego ryzyka banku. Aby zwiêkszyæ skutecznoœæ, komitet ds. ryzyka powinien otrzymaæ formalny i nieformalny
kontakt z funkcj¹ zarz¹dzania ryzykiem banku (bank’s risk management
function) i dyrektorem ds. ryzyka oraz powinien w stosownych przypadkach mieæ dostêp do zewnêtrznego doradztwa ekspertów, w szczególnoœci w odniesieniu do planowanych strategicznych transakcji, takich jak
fuzje i przejêcia” [BCBS, 2010, pkt 50].
2

Black Sea Trade and Development Bank (BSTDB) zdefiniowa³ ryzyko zgodnoœci jako ryzyko poniesienia sankcji prawnych, strat finansowych, materialnych lub utraty reputacji,
jakie bank mo¿e ponieœæ w wyniku nieprzestrzegania przepisów prawa, regulacji, w³asnych kodeksów postêpowania oraz standardów dobrych praktyk.

66

Agata Wieczorek

Rada Stabilnoœci Finansowej (Financial Stability Board – FSB) tak¿e
wskazuje na potrzebê tworzenia komitetu ds. ryzyka. Nie stworzy³a jednak ¿adnego dokumentu, w którym zajê³aby siê tym problemem. Jednak¿e w Thematic Review on Compensation [FSB, 2010; 2011] zwraca
uwagê na fakt, ¿e coraz wiêcej przedsiêbiorstw sformalizowa³a wzajemne
oddzia³ywania miêdzy komitetem ds. wynagrodzeñ i komitetem ds. ryzyka.
W Polsce zarówno w regulacjach prawnych, jak i œrodowiskowych
nie pojawiaj¹ siê przepisy dotycz¹ce koniecznoœci powo³ywania komitetu
ds. ryzyka. W zwi¹zku z tym ¿adne regulacje nie zostan¹ tu opisane.

3. Komitet ds. ryzyka w bankach publicznych w Polsce
Kryzys finansowy, zapocz¹tkowany w sektorze bankowym, spowodowa³ szereg dyskusji o efektywnoœci nadzoru nad ryzykiem. Zwrócono
uwagê, i¿ podobnie jak w przypadku polityki wynagradzania kadry kierowniczej rady spó³ek nie w pe³ni wywi¹zywa³y siê ze swoich obowi¹zków. Dlatego te¿ jednym z pojawiaj¹cych siê postulatów by³o utworzenie oddzielnego komitetu ds. ryzyka, który zaj¹³by siê nadzorem nad
ryzykiem wystêpuj¹cym w przedsiêbiorstwie.
W Polsce koncepcja ta nie zosta³a przejêta ani w regulacjach prawnych, ani œrodowiskowych. Niemniej jednak polski sektor bankowy jest
sektorem specyficznym. Wiêkszoœæ banków notowanych na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie nale¿y do grup kapita³owych,
w których spó³ki dominuj¹ce prowadz¹ dzia³alnoœæ w innym kraju. Co
wiêcej, organizacje miêdzynarodowe, jak BCBS czy FSB, popieraj¹ utworzenie komitetu ds. ryzyka. W zwi¹zku z czym polskie banki publiczne,
pod¹¿aj¹c za trendami miêdzynarodowymi w sektorze us³ug finansowych, mog³y zdecydowaæ siê na powo³anie takiego komitetu.
Badanie zosta³o przeprowadzone na podstawie 16 spó³ek z sektora
bankowego notowanych na Warszawskiej Gie³dzie Papierów Wartoœciowych. Analizê przeprowadzono na danych z okresu 2008–2013. Informacje dotycz¹ce komitetu ds. ryzyka zosta³y opracowane na podstawie raportów rocznych i wewnêtrznych dokumentów dostêpnych na
stronach internetowych banków.
W Polsce istnieje dualistyczny model nadzoru korporacyjnego, gdzie
funkcje zarz¹dcze realizuje zarz¹d spó³ki, zaœ za monitoring odpowiedzialna jest rada nadzorcza. Jednym z przywilejów, jakie posiada rada
nadzorcza, jest powo³ywanie sta³ych komitetów. Ich zadaniem jest odci¹¿enie organu nadzoruj¹cego z czêœci obowi¹zków. Zgodnie z obo-
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wi¹zuj¹cym prawem w Polsce spó³ki z sektora bankowego zobowi¹zane
s¹ do tworzenia dwóch komitetów: komitetu audytu [ustawa, 2009] i komitetu ds. wynagrodzeñ [KNF, 2011]. Banki mog¹ jednak powo³ywaæ
jeszcze inne komitety. Tablica 1 przedstawia rodzaje komitetów, jakie
funkcjonowa³y w spó³kach z sektora bankowego w latach 2008–2013.
Tablica 1. Rodzaje dzia³aj¹cych w ramach rady nadzorczej komitetów
Bank

2008

2009

2010

2011

Alior Bank

2012

2013

KW

KA, KW

Bank BPH

KA, KW, KA, KW, KA, KW, KA, KW, KA, KW, KA, KW,
KI, KR
KI, KR KI, KR, KI, KR
KI, KR
KI, KR
KN

Bank Handlowy

KA, KW, KA, KW, KA, KW, KA, KW, KA, KW, KA, KW,
KS, KR KS, KR KS, KR KS, KR KS, KR KS, KR
KA, KW KA, KW KA, KW

BG¯
BOŒ
BZ WBK
DZ Polska

KA

KA

KA

KA

KA, KW KA, KW,
KE

KA, KW, KA, KW, KA, KW, KA, KW, KA, KW, KA, KW,
KS
KS
KS, KR
KR
KR
KR
KKR,
KKR,
KKR,
KK
KK
KK

ING

KA, KW KA, KW KA, KW KA, KW KA, KW KA, KW

Kredyt Bank

KA, KW KA, KW KA, KW KA, KW KA, KW

Millennium

KA, KP

mBank

KA,
KA,
KA,
KA,
KPR, KR KPR, KR KPR, KR KPR, KR

Noble Bank

KA

KA, KP

KA

KA, KP

-

KA, KP

-

KA, KP

KA, KP,
KS

KA,
KA,
KPR,
KPR,
KR, KW KR, KW
KA, KW KA, KW

Nordea Bank

KA, KW KA, KW KA, KW KA, KW KA, KW KA, KW

Paribas Fortis
Pekao S.A.

KA, KW KA, KW KA, KW KA, KW KA, KW KA, KW
KA, KW, KA, KW, KA, KW, KA, KW, KA, KW, KA, KW,
KF
KF
KF
KF
KF
KF

PKO BP

KA, KIB, KA, KIB,
KS
KS

KA

KA, KW KA, KW KA, KW

KA – komitet ds. audytu, KW – komitet ds. wynagrodzeñ, KS – komitet ds. strategii
i zarz¹dzania, KR – komitet ds. ryzyka, KKR – komitet kredytowo-rewizyjny, KK – komitet ds. kadrowych, KF – komitet ds. finansów, KI – komitet ds. inwestycji, KN – komitet nominacyjny, KE – komitet ds. ekologii, KP – komitet personalny, KPR – komisja prezydialna, KIB – komitet informatyzacji banku.
ród³o: Opracowanie w³asne.
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Wszystkie banki notowane na Warszawskiej Gie³dzie Papierów Wartoœciowych przestrzegaj¹ prawa i posiadaj¹ komitet audytu i komitet ds.
wynagrodzeñ3. W oœmiu bankach, w ca³ym badanym okresie, istnia³y tylko te dwa komitety. W pozosta³ych spó³kach z sektora bankowego wystêpowa³ co najmniej jeden dodatkowy komitet. Wœród nich mo¿na wymieniæ: komitet ds. inwestycji, komitet ds. ryzyka, komitet nominacyjny,
komitet ds. strategii i zarz¹dzania, komitet prezydialny, komitet ds. strategii i komunikacji marki, komitet ds. ekologii, komitet ds. finansów, komitet ds. informatyzacji i komitet ds. wdra¿ania strategii.
W ostatnich latach coraz wiêcej mówi siê o koniecznoœci powo³ania
komitetu ds. ryzyka, który zajmowa³by siê nadzorem nad ryzykiem
w spó³ce. Poniewa¿ czêœæ banków posiada wiêcej ni¿ dwa obowi¹zkowe
komitety, warto sprawdziæ, ile z nich zdecydowa³o siê na utworzenie takiego komitetu. Tablica 2 pokazuje, które banki publiczne w Polsce posiadaj¹ komitet ds. ryzyka w badanym okresie.
Tablica 2. Powo³anie komitetu ds. ryzyka
Bank

2008

2009

2010

2011

Alior Bank

2012

2013

nie

nie

Bank BPH

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Bank Handlowy

tak

tak

tak

tak

tak

tak

nie

nie

nie

BG¯
BOŒ

nie

nie

nie

nie

nie

nie

BZ WBK

nie

nie

tak

tak

tak

tak

DZ Polska

nie

nie

nie

ING

nie

nie

nie

nie

nie

nie

Kredyt Bank

nie

nie

nie

nie

nie

mBank

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Millennium

nie

nie

nie

nie

nie

nie

Noble Bank

nie

nie

nie

nie

nie

nie

Nordea Bank

nie

nie

nie

nie

nie

nie

Paribas Fortis

nie

nie

nie

nie

nie

nie

Pekao S.A.

nie

nie

nie

nie

nie

nie

PKO BP

nie

nie

nie

nie

nie

nie

ród³o: Opracowanie w³asne.
3

W latach 2010–2011 ze wzglêdu na liczbê cz³onków ca³a rada nadzorcza Noble Bank
pe³ni³a rolê komitetu audytu, podobna sytuacja wyst¹pi³a w Alior Banku w roku 2012.
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W polskim sektorze bankowym jedynie kilka spó³ek zdecydowa³o
siê na posiadanie komitetu ds. ryzyka. Trzy banki (Bank BPH, Bank
Handlowy i mBank) mia³y taki komitet w ca³ym badanym okresie, bank
BZ WBK zaœ utworzy³ komitet ds. ryzyka w 2010 roku. Mo¿na zatem
wnioskowaæ, i¿ polskie banki publiczne nie uwa¿aj¹ za niezbêdne powo³anie komitetu ds. ryzyka, zaœ nadzór nad ryzykiem najprawdopodobniej
jest roz³o¿ony na istniej¹ce komitety i ca³¹ radê nadzorcz¹. Ze wzglêdu na
to, i¿ tylko cztery banki posiadaj¹ komitet ds. ryzyka w latach 2008–2013,
w dalszej czêœci badania tylko te spó³ki bêd¹ brane pod uwagê.
Tak niewielkie zainteresowanie rad nadzorczych utworzeniem komitetu ds. ryzyka mo¿e mieæ ró¿ne przyczyny. Jedn¹ z mo¿liwoœci jest to,
i¿ rady same efektywnie nadzoruj¹ ryzyko wystêpuj¹ce w banku i taki komitet uwa¿any jest za zbêdny. Innym wyjaœnieniem jest to, i¿ w zarz¹dzie
banku jeden z jego cz³onków jest odpowiedzialny za zarz¹dzanie ryzykiem i tworzenie dodatkowo komitetu ds. ryzyka w ramach dzia³alnoœci
rady nadzorczej jest niepotrzebne. Warto zatem sprawdziæ, czy faktycznie tak siê dzieje. Tablica 3 pokazuje, czy banki notowane na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie posiadaj¹ osobê odpowiadaj¹c¹ za
ryzyko w sk³adzie zarz¹du.
Jak widaæ, wiêkszoœæ banków w swoich zarz¹dach wydzieli³a osobê
odpowiedzialn¹ za nadzór nad pionem zarz¹dzania ryzykiem. Trzy banki w swoich raportach rocznych nie wyszczególni³y, za jakie obszary odpowiadaj¹ poszczególni cz³onkowie zarz¹du. W tych przypadkach nie
mo¿na zatem stwierdziæ, czy nie ma w ogóle takiej osoby, czy te¿ banki po
prostu nie chcia³y podzieliæ siê tak¹ informacj¹. Wyniki te jasno wskazuj¹,
¿e posiadanie w sk³adzie zarz¹du cz³onka zajmuj¹cego siê pionem zarz¹dzania ryzykiem nie ma nic wspólnego z powo³ywaniem przez radê nadzorcz¹ komitetu ds. ryzyka, poniewa¿ wszystkie banki, które utworzy³y
taki komitet, jednoczeœnie posiadaj¹ w zarz¹dzie osobê odpowiedzialn¹
za nadzór nad pionem zarz¹dzania ryzykiem.
Zarówno polskie regulacje prawne, jak i œrodowiskowe nie nakazuj¹
powo³ania komitetu ds. ryzyka. W zwi¹zku z tym nie okreœlaj¹ one tak¿e
wytycznych dotycz¹cych sk³adów, zadañ czy czêstotliwoœci spotkañ tego
komitetu. Dlatego te¿ banki, które zdecydowa³y siê na powo³anie komitetu ds. ryzyka, mog¹ zamieœciæ takie informacje w swoich regulacjach
wewnêtrznych (statucie, regulaminie rady nadzorczej, regulaminie komitetu ds. ryzyka b¹dŸ ³adzie korporacyjnym). Tablica 4 przedstawia, jakie zapisy dotycz¹ce komitetu ds. ryzyka badane banki zamieszczaj¹
w swoich wewnêtrznych dokumentach.
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Tablica 3. Cz³onek zarz¹du odpowiedzialny za obszar zarz¹dzania ryzykiem
w polskich bankach publicznych w latach 2008–2013
Bank

Cz³onek zarz¹du odpowiedzialny za nadzór nad pionem
zarz¹dzania ryzykiem

Alior Bank
Bank BPH
Bank Handlowy
BG¯
BOŒ
BZ WBK
DZ Polska
ING
Kredyt Bank
mBank
Millennium
Noble Bank
Nordea Bank
Paribas Fortis
Pekao S.A.
PKO BP

brak informacji
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
brak informacji
brak informacji
tak
tak
tak

ród³o: Opracowanie w³asne.

Tablica 4. Komitet ds. ryzyka w regulacjach wewnêtrznych spó³ek z sektora
bankowego

Bank

Miejsce
zamieszczenia
danych

Wymienione
zadania

Minimalna liczba
cz³onków
niezaw
le¿nych
komitecie cz³onków

spotkañ

Bank BPH

regulamin KR/
regulamin RN

tak

3

–

–

Bank
Handlowy

regulamin KR/
regulamin RN

tak

4

–

2

BZ WBK

oœwiadczenie o
stosowaniu ³adu
korporacyjnego

tak

–

–*

4

mBank

regulamin RN/
statut

tak

–

–

4

* W oœwiadczeniu o stosowaniu ³adu korporacyjnego znajduje siê informacja: „Sk³ad Komitetu ds. Nadzoru nad Ryzykiem tworz¹ niezale¿ni Cz³onkowie Rady”.
ród³o: Opracowanie w³asne.
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Wszystkie banki umieœci³y wytyczne dotycz¹ce komitetu ds. ryzyka
w swoich dokumentach wewnêtrznych. Dwa banki zamieœci³y takie informacje zarówno w regulaminie komitetu ds. ryzyka, jak i regulaminie
rady nadzorczej. Natomiast mBank zdecydowa³ siê na ich umieszczenie
w statucie i regulaminie rady nadzorczej, zaœ BZ WBK wytyczne dotycz¹ce komitetu ds. ryzyka zamieœci³ w oœwiadczeniu o stosowaniu ³adu
korporacyjnego. Wszystkie badane banki w regulacjach wewnêtrznych
zawar³y informacje na temat zadañ, jakie ma do wykonania komitet. Bank
BPH i Bank Handlowy wyznaczy³y minimaln¹ liczbê osób, które musz¹
zasiadaæ w komitecie ds. ryzyka (odpowiednio 3 i 4). Trzy spó³ki z sektora
bankowego poda³y, ile razy w ci¹gu roku komitet powinien siê spotykaæ
(Bank Handlowy – minimum 2 razy, BZ WBK i mBank – minimum
4 razy). ¯aden z podanych banków nie okreœli³, ilu niezale¿nych cz³onków nale¿y zaanga¿owaæ w dzia³alnoœæ komitetu ds. ryzyka. Jedynie
BZ WBK podkreœli³, ¿e w sk³adzie tego komitetu zasiadaj¹ osoby spe³niaj¹ce kryteria niezale¿noœci.
Ka¿dy komitet ma wyznaczony szereg obowi¹zków, których realizacja powinna zwiêkszyæ efektywnoœæ funkcjonowania ca³ej rady nadzorczej. Niezale¿nie jednak od spó³ki zadania nak³adane na komitet ds.
ryzyka powinny byæ podobne. Tablica 5 przedstawia zestawienie zadañ
znajduj¹cych siê w regulaminach wewnêtrznych spó³ek z sektora bankowego.
Tablica 5. Zadania komitetu ds. ryzyka badanych banków
Zadania

Bank

sprawowanie sta³ego nadzoru nad ryzykiem
kredytowym, ryzykiem rynkowym, ryzykiem
operacyjnym oraz ryzykiem p³ynnoœci

mBank, Bank BPH,
BZ WBK

ocenianie adekwatnoœci i dostosowanie strategii
biznesowej do ponoszonego ryzyka oraz celów
i planów finansowych organizacji

BZ WBK,
Bank Handlowy

rekomendowanie zatwierdzenia albo odmowy
zatwierdzenia przez Radê Nadzorcz¹ transakcji
miêdzy bankiem a cz³onkami organów banku,
przewidzianych w Prawie bankowym

mBank

rekomendowanie zatwierdzenia albo odmowy
zatwierdzenia przez Radê Nadzorcz¹ zasad
polityki informacyjnej banku dotycz¹cej
zarz¹dzania ryzykiem

mBank, Bank Handlowy,
Bank BPH
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Zadania

Bank

rekomendowanie zatwierdzenia albo odmowy
mBank, Bank Handlowy
zatwierdzenia przez Radê Nadzorcza tworzonych
przez Zarz¹d strategii oraz polityk, w
szczególnoœci dotycz¹cych procesu szacowania
kapita³u wewnêtrznego, wskazanych w uchwa³ach
Rady Nadzorczej
ród³o: Opracowanie w³asne.

Wiêkszoœæ badanych banków (3 na 4) wœród zadañ komitetu ds. ryzyka w wewnêtrznych dokumentach wymienia sprawowanie sta³ego
nadzoru nad ryzykiem kredytowym, ryzykiem rynkowym, ryzykiem
operacyjnym i ryzykiem p³ynnoœci oraz rekomendowanie zatwierdzenia
lub odmowy zatwierdzenia przez radê nadzorcz¹ zasad polityki informacyjnej banku dotycz¹cej zarz¹dzania ryzykiem. Przeprowadzona analiza wskazuje, ¿e pojawiaj¹ siê tak¿e zadania komitetu ds. ryzyka, które
znalaz³y siê w dokumentach pojedynczych banków. I tak na przyk³ad
w banku BZ WBK komitet ds. ryzyka dokonuje przegl¹du „Deklaracji
w zakresie akceptowalnego poziomu ryzyka”, a tak¿e weryfikuje profil
ryzyka i kluczowe wskaŸniki efektywnoœci oraz monitoruje wewnêtrzne
mechanizmy kontrolne. W Banku BPH komitet wydaje opinie odnoœnie
do decyzji kredytowych obejmuj¹cych: a) ekspozycjê okreœlonych w regulacjach wewnêtrznych banku dotycz¹cych zasad ustalania kompetencji
i podejmowania decyzji kredytowych wobec klientów korporacyjnych,
ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw i klientów detalicznych oraz dotycz¹cych restrukturyzacji i windykacji wierzytelnoœci, oraz b) tworzenie
rezerw w kwotach okreœlonych w regulacjach wewnêtrznych dotycz¹cych restrukturyzacji i windykacji wierzytelnoœci. W Banku Handlowym
komitetowi powierza siê zaœ nadzór nad wprowadzeniem przez zarz¹d
w banku systemu zarz¹dzania ryzykiem oraz ocenê adekwatnoœci i skutecznoœci systemu zarz¹dzania ryzykiem.
Znaj¹c zawartoœæ regulaminów wewnêtrznych badanych banków na
temat komitetu ds. ryzyka, nale¿y przyjrzeæ siê bli¿ej samym komitetom
(tablica 6).
W sk³ad ka¿dego komitetu ds. ryzyka wchodzi³o co najmniej
3 cz³onków w ca³ym badanym okresie. Dodatkowo w wiêkszoœci spó³ek
w komitecie ds. ryzyka zasiada³o co najmniej 2 niezale¿nych cz³onków
rady nadzorczej. Wyj¹tkiem jest Bank BPH, w którym w latach 2008–2010
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¿adna osoba zasiadaj¹ca w komitecie ds. ryzyka nie spe³nia³a kryteria dotycz¹ce niezale¿noœci. W pozosta³ych latach w komitecie pracowa³ jeden
niezale¿ny cz³onek. Co siê zaœ tyczy przewodnicz¹cego komitetu, to jedynie w banku BZ WBK spe³nia³ on kryteria niezale¿noœci. W pozosta³ych
bankach by³y to przede wszystkim osoby zwi¹zane z akcjonariuszem dominuj¹cym.
Tablica 6. Sk³ad komitetu ds. ryzyka w spó³kach z sektora bankowego
w latach 2008–2013
Liczba osób
zasiadaj¹cych
w komitecie

Liczba cz³onków
niezale¿nych

Niezale¿ny
przewodnicz¹cy

Bank BPH

3 do 4

0 do 1

nie

Bank Handlowy

4 do 6

2 do 3

nie

BZ WBK

4 do 5

3 do 4

tak

4

2

nie

Bank

mBank
ród³o: Opracowanie w³asne.

Podstawowym zadaniem komitetu ds. ryzyka jest wspieranie rady
nadzorczej w prowadzeniu bie¿¹cej dzia³alnoœci. Odbywa siê to poprzez
oddelegowanie czêœci zadañ rady nadzorczej komitetowi, który realizuje
je w trakcie odbywanych spotkañ. Wa¿ne jest zatem, by osoby zasiadaj¹ce
w komitecie ds. ryzyka posiada³y odpowiednie wykszta³cenie, które pozwoli im w pe³ni wywi¹zywaæ siê z powierzonych obowi¹zków. Tablica 7
przedstawia wykszta³cenie cz³onków komitetu ds. ryzyka. Poniewa¿ niektóre osoby legitymuj¹ siê wykszta³ceniem wielokierunkowym, suma
osób z poszczególnych kierunków bêdzie czasem wy¿sza od liczby cz³onków poszczególnych komitetów.
Najwiêcej osób zasiadaj¹cych w komitecie ds. ryzyka posiada wykszta³cenie ekonomiczne (15 osób). W dalszej kolejnoœci znajduj¹ siê tam
osoby, które skoñczy³y kierunki finanse i zarz¹dzanie (11 osób) oraz
prawo (10 osób). Osiem osób legitymuje siê wykszta³ceniem, które zalicza
siê do kategorii „pozosta³e”, to znaczy psychologiê, literaturê francusk¹,
informatykê, energoelektronikê przemys³ow¹, in¿ynieriê mechaniczn¹,
geografiê ekonomiczn¹, filozofiê i nauki polityczne. Bank Handlowy
nie poda³ informacji o wykszta³ceniu dwóch osób, zaœ BZ WBK trzech
cz³onków komitetu ds. ryzyka. Bior¹c pod uwagê wykszta³cenie osób
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zasiadaj¹cych w tym komitecie, mo¿na powiedzieæ, ¿e posiadaj¹ oni solidne podstawy, by efektywnie realizowaæ powierzone im zadania.
Tablica 7. Wykszta³cenie cz³onków komitetu ds. ryzyka w spó³kach z sektora
bankowego

Bank

Liczba
cz³onków
w komitecie
w latach
2008–2013

Wykszta³cenie
ekonomia

prawo

handel
zagraniczny

finanse
i zarz¹dzanie

pozosta³e

Bank BPH

11

2

4

2

5

1

Bank
Handlowy

14

4

4

3

3

4

BZ WBK

9

3

2

1

1

mBank

9

6

2

2

Razem

43

15

11

8

10

5

ród³o: Opracowanie w³asne.

Oprócz odpowiedniego wykszta³cenia, niezbêdnego do skutecznego
wype³niania obowi¹zków, cz³onkowie komitetu ds. ryzyka powinni posiadaæ tak¿e doœwiadczenie zawodowe. Szczególnie pomocne jest ono
w przypadku sektora bankowego, który funkcjonuje w specyficznych warunkach. Istotne jest zatem pytanie, czy osoby zasiadaj¹ce w komitecie
ds. ryzyka posiadaj¹ odpowiednie zaplecze, które pomo¿e im w pracy.
Tablica 8 przedstawia doœwiadczenie zawodowe osób zasiadaj¹cych
w komitecie ds. ryzyka. Poniewa¿ wiele osób ma doœwiadczenie zawodowe w kilku dziedzinach, suma osób z tym doœwiadczeniem mo¿e byæ
wy¿sza od liczby cz³onków poszczególnych komitetów.
Najwiêcej osób zasiadaj¹cych w komitecie ds. ryzyka pracowa³o
wczeœniej w sektorze finansowym (37 osób). Nale¿y przy tym podkreœliæ,
¿e wiêkszoœæ z nich w tym czasie mia³a do czynienia z zarz¹dzaniem ryzykiem. Dodatkowo a¿ 31 osób by³o cz³onkami rady nadzorczej b¹dŸ
zarz¹du w innej spó³ce. Warto tak¿e zwróciæ uwagê na fakt, i¿ a¿ 9 osób
by³o lub jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na wy¿szej uczelni.
Bior¹c pod uwagê ró¿norodne doœwiadczenie zawodowe, jakie posiadaj¹
cz³onkowie komitetu ds. ryzyka, mo¿na powiedzieæ, ¿e mo¿e ono pomóc
w efektywnym funkcjonowaniu zarówno komitetu ds. ryzyka, jak i samej
rady nadzorczej.
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1

10

1

6

1

1

Bank
Handlowy

14

3

1

12

2

10

3

1

BZ WBK

9

3

1

6

2

8

2

1

mBank

9

1

7

1

Razem

43

9

31

7

radca prawny

9
3

37

5

bieg³y rewident

2

w³aœciciel/partner spó³ki

11

pracowa³ w sektorze
finansowym

Bank BPH

Bank

pracownik naukowo-dydaktyczny

konsultant/doradca
finansowy

Doœwiadczenie zawodowe
cz³onek rady nadzorczej
zarz¹du w innej spó³ce

Liczba cz³onków w komitecie
w latach 2008–2013

Tablica 8. Doœwiadczenie zawodowe cz³onków komitetu ds. ryzyka
w spó³kach z sektora bankowego

3

ród³o: Opracowanie w³asne.

Zakoñczenie
Rada nadzorcza powinna w pe³ni zaanga¿owaæ siê w realizacjê powierzonych zadañ, do których nale¿y nadzór nad ryzykiem. Kryzys finansowy pokaza³, ¿e rady spó³ek nie zawsze dzia³a³y tak efektywnie jak
powinny. Jednym z obszarów, który wzbudza³ najwiêksze zastrze¿enia
by³o zarz¹dzanie ryzykiem. W zwi¹zku z tym w niektórych krajach w regulacjach prawnych i œrodowiskowych zwrócono uwagê na koniecznoœæ
powo³ania w sk³ad rady oddzielnego komitetu, który zaj¹³by siê nadzorem nad procesem zarz¹dzania ryzykiem.
Przeprowadzona analiza mia³a na celu zbadanie, czy polskie banki
publiczne, mimo braku wymogów prawnych, powo³uj¹ komitet ds. ryzyka. Okaza³o siê, i¿ jedynie cztery banki posiada³y taki komitet w latach
2008–2013, przy czym jeden z nich powo³a³ komitet ds. ryzyka dopiero
w roku 2010. Podstawowe wytyczne dotycz¹ce tego komitetu banki zawar³y w swoich regulacjach wewnêtrznych. Dwie spó³ki (Bank BPH
i Bank Handlowy) utworzy³y osobny regulamin komitetu ds. ryzyka. Wyznaczy³y z nim takie kryteria, jak: minimalna liczba osób w komitecie, minimalna liczba spotkañ czy zadania powierzone komitetowi ds. ryzyka.
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Badanie mia³o tak¿e na celu sprawdzenie, jaki jest poziom transparentnoœci w zakresie informacji ujawnianych o komitecie. Analiza wykaza³a, ¿e banki posiadaj¹ce komitet ds. ryzyka ujawniaj¹ wszystkie
niezbêdne informacje dotycz¹ce komitetu, to znaczy jego sk³ad, powierzone zadania i liczbê spotkañ.
Celem przeprowadzonego badania by³a równie¿ ocena, czy osoby
zasiadaj¹ce w komitecie ds. ryzyka posiadaj¹ odpowiednie wykszta³cenie
i doœwiadczenie zawodowe. Okaza³o siê, ¿e cz³onkowie tego komitetu legitymuj¹ siê zarówno wykszta³ceniem (g³ównie ekonomicznym, finansowym i prawnym) i zró¿nicowanym doœwiadczeniem (praca w sektorze
us³ug finansowych, cz³onek rady nadzorczej / zarz¹du w innej spó³ce,
pracownik naukowo-dydaktyczny), które daje im podstawy do skutecznego wywi¹zywania siê z na³o¿onych na nich zadañ.
Podsumowuj¹c, mo¿na powiedzieæ, ¿e polskie banki publiczne nie
dostrzegaj¹ potrzeby powo³ywania sta³ego komitetu, który obj¹³by nadzór nad wszystkimi ryzykami. Jednak¿e te spó³ki, które decyduj¹ siê na
utworzenie komitetu ds. ryzyka, dobieraj¹ do niego takie osoby, które s¹
w stanie poprawiæ efektywnoœæ zarz¹dzania ryzykiem w banku. Œwiadczy o tym bogate doœwiadczenie zawodowe i odpowiednie wykszta³cenie
osób zasiadaj¹cych w tym komitecie.
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Streszczenie
Kryzys finansowy z 2008 roku ukaza³ braki w odpowiednim nadzorze nad
ryzykiem, w szczególnoœci w sektorze bankowym. Kadry zarz¹dzaj¹ce za pomoc¹ nieodpowiedniej polityki wynagradzania by³y zachêcane do podejmowania nadmiernego ryzyka, które mia³o przynieœæ wysokie zyski w krótkim okresie,
kosztem wyników spó³ki w d³u¿szej perspektywie czasowej. Taka sytuacja zrodzi³a wiele pytañ dotycz¹cych skutecznoœci dzia³añ rad nadzorczych i ich komitetów, do których nale¿a³ nadzór nad ryzykiem. Zaczêto zastanawiaæ siê nad
koniecznoœci¹ powo³ania odrêbnego komitetu, komitetu ds. ryzyka, który zaj¹³by
siê tym obszarem dzia³alnoœci rady nadzorczej. Celem artyku³u jest zbadanie, czy
banki notowane na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie posiadaj¹
taki komitet. Analizie zostanie tak¿e objêty poziom transparentnoœci w zakresie
komitetów ds. ryzyka i ich cz³onków. W analizie zostanie sprawdzone, jakie
przepisy dotycz¹ce komitetu ds. ryzyka znajduj¹ siê w regulacjach wewnêtrznych spó³ek z sektora bankowego.
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Risk Committee in the Polish Banking (Summary)
The financial crisis of 2008 revealed deficiencies in the appropriate supervision of risk, particularly in the banking sector. Management, through inadequate remuneration policy, was encouraged to excessive risk-taking, which was
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to bring high returns in a short period of time, at the expense of the company’s
performance in the long run. Such a situation arose many questions about the
effectiveness of the supervisory boards and their committees, which were to supervise risk. The need to appoint a separate committee was considered, a risk
committee which would deal with this area of activity of the supervisory board.
The aim of this article is to examine whether the banks listed on the Warsaw Stock
Exchange have such committees and which rules on the risk committee are reflected in their internal regulations. The analysis will also cover the level of transparency of risk committees and their members.

Keywords
banking sector, risk committee, corporate governance

