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Polityka w Zakresie Zarządzania Ryzykiem Konfliktu Interesów w Banku Spółdzielczym w Niedrzwicy Dużej

I. WSTĘP
§ 1.

1. Polityka zarządzania ryzykiem konfliktu intereso� w w Banku Spo� łdzielczym w Niedrzwicy Duz�ej, zwana dalej  „Polityką”,
okres� la  zasady  identyfikacji,  zarządzania  oraz  zapobiegania  ryzyku  wynikającego  z  rzeczywistych  oraz  potencjalnych
konflikto� w intereso� w, a takz�e zasady wyłączania z procesu decyzyjnego członka organu zarządzającego/ nadzorującego
Banku, w przypadku zaistnienia konfliktu intereso� w lub moz� liwos�ci jego zaistnienia.

2. Celem  Polityki  jest  identyfikacja  i  ocena  rzeczywistych  oraz  potencjalnych  konflikto� w  między  interesami  Banku,  a
prywatnymi interesami pracowniko� w i ich minimalizacji lub zapobiegania im; obejmuje to takz�e konflikty z interesami
członko� w organo� w Banku.

§ 2.
Polityka stanowi wykonanie postanowien� :

1) Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie zarządzania wewnętrznego. 
2) Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych – wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego;

§ 3.
Uz�yte w Polityce okres� lenia oznaczają:

1) Bank –Bank Spo� łdzielczy w Niedrzwicy Duz�ej;
2) podmiot zależny – jednostka kontrolowana przez Bank;
3) Członek organu – członek Zarządu albo Rady Nadzorczej, bez względu na podstawę prawną pełnienia funkcji (np.

stosunek pracy, umowa zlecenia itp.);
4) organ Banku – Zarząd Banku i Rada Nadzorcza Banku;
5) interes Banku  – zespo� ł  okolicznos�ci  prawnych lub faktycznych korzystnie  oddziałujących na sytuację  finansową

Banku lub jego pozytywny wizerunek na rynku; wynika z realizowania przez Bank zadan�  i  funkcji  okres� lonych w
Ustawie Prawo bankowe oraz z zasad prawidłowej gospodarki majątkiem Banku;

6) konflikt interesów – zbio� r okolicznos�ci prawnych lub faktycznych znanych w Banku, kto� re mogą doprowadzic�  do
powstania sprzecznos�ci między interesem Banku a osobami powiązanymi z Bankiem w tym Członkiem organu Banku,
jak  ro� wniez�  występowanie  postaw  lub  zachowan� ,  dla  kto� rych  intencją  jest  realizacja  ich  prywatnych  celo� w
majątkowych lub celo� w oso� b trzecich, pozostających w sprzecznos�ci z interesem Banku;

7) osoba powiązana z Bankiem – osoba związana z Bankiem stosunkiem pracy, zlecenia lub innym stosunkiem pracy o
podobnym charakterze; osoby wchodzące w skład statutowych organo� w Banku; osoby wchodzące w skład organu,
kierującą działalnos�cią lub pozostającą w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku o podobnym charakterze z
podmiotem, kto� remu Bank przekazał do wykonania czynnos�ci zgodnie z umową outsourcingową;

8) osoba bliska  – osoba powiązana personalnie z Członkiem organu Banku, tj.  jego małz�onek, wstępny, zstępny lub
powinowaty w linii prostej lub bocznej do drugiego stopnia a takz�e osoba, kto� ra z jakiegokolwiek powodu moz�e liczyc�
na szczego� lne względy u Członka organu Banku;

9) powiązania  personalne -  związki,  stosunki,  relacje  personalne  o  ro� z�nym  charakterze,  kto� re  występują  między
osobami  fizycznymi  w  warunkach  gospodarczych,  dotyczą  relacji  między  podmiotami  o  charakterze  rodzinnym,
majątkowym  oraz  wynikającym  ze  stosunku  pracy,  powiązanie,  kto� re  moz�e  rodzic�  ryzyko  konfliktu  intereso� w
pracownika/członka  organu  Banku  z  racji  posiadania  relacji  pozasłuz�bowych  z  innym  pracownikiem/członkiem
organu Banku; 

10) podmiot zależny - podmiot, w kto� rym Bank posiada ponad 50%. akcji/udziało� w uprawniających do wykonywania
ponad 50% głoso� w na walnym zgromadzeniu, zgromadzeniu wspo� lniko� w etc.;

11) proces decyzyjny  – zbio� r czynnos�ci prowadzących do merytorycznego rozpoznania przez organ Banku konkretnej
sprawy; wyłączenie Członka organu z procesu decyzyjnego odnosi się tylko do tej sprawy, kto� rej konflikt intereso� w
dotyczy;

12) zachęta –  opłata, prowizja, korzys�c�  pienięz�na lub s�wiadczenie niepienięz�ne, kto� rej przyjęcie przez pracownika lub
Członka organu Banku moz�e przyczynic�  się do powstania sytuacji konfliktu intereso� w. Za zachętę traktuje się takz�e
powierzenie pracy lub pełnienia funkcji za wynagrodzeniem. 

II. ZASADY IDENTYFIKACJI KONFLIKTU INTERESÓW  
§ 4.

1 ZC ro� dłem konfliktu intereso� w mogą byc� w szczego� lnos�ci:
1) wzajemne niespo� jnos�ci  regulacji  wewnętrznych Banku, skutkujące zachwianiem procesu podejmowania decyzji,  w

tym poprzez nakładanie się kompetencji lub zadan�  przyporządkowanych do poszczego� lnych piono� w zarządzania;
2) prowadzenie dodatkowej działalnos�ci, np. na podstawie  umo� w cywilnych z Bankiem albo innymi instytucjami przez

Członka  organu  Banku  lub  jego  osobę  bliską,  skutkujące  wyłączeniem  lub  zachwianiem  u  niego  swobody
podejmowania decyzji  lub składania os�wiadczen�  woli w imieniu Banku,  kto� rych celem nadrzędnym powinien byc�
interes Banku;

3) powstanie  stosunku  organizacyjnego  pomiędzy  Członkiem  organu  Banku  lub  jego  osobą  bliską  a  podmiotem
zalez�nym, w szczego� lnos�ci na skutek stania się Członkiem organu podmiotu zalez�nego;

4) przyjęcie  przez  pracownika  lub  Członka  organu  Banku  zachęty,  w  tym  ze  skutkiem  wyłączenia  lub  zachwiania
swobodą  podejmowania  decyzji  lub  składania  os�wiadczen�  woli  w  imieniu  Banku,  kto� rych  celem  nadrzędnym
powinien byc� interes Banku.

2 W kaz�dym przypadku nalez�y miec�  na uwadze, z�e z� ro� dłem konflikto� w moz�e byc�  zdarzenie mające wpływ na niezalez�nos�c�
osądu członko� w organu Banku, o kto� rym mowa w art. 22 ust 7 Prawo bankowe.
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§ 5.
1. Z uwagi na charakter działalnos�ci Banku, podstawowe obszary ryzyka konfliktu intereso� w w Banku obejmują:

1) konflikt dotyczący relacji i transakcji Banku z członkami organo� w, osobami na stanowiskach kierowniczych, w tym
pełniącymi  kluczowe  funkcje,  a  takz�e  transakcji  z  podmiotami  powiązanymi  z  członkami  organo� w,  osobami  na
stanowiskach kierowniczych, w tym pełniącymi kluczowe funkcje, 

2) konflikt  dotyczący  transakcji  Banku z  pracownikami,  a  takz�e  z  podmiotami  powiązanymi  (w  tym personalnie)  z
pracownikami,

3) konflikt dotyczący powiązan�  personalnych w strukturze organizacyjnej Banku,
4) konflikt dotyczący zawierania transakcji z podmiotami powiązanymi z Bankiem,
5) konflikt dotyczący zawierania transakcji z ro� z�nymi klientami w sytuacji konfliktu intereso� w.

2. Konflikt intereso� w moz�e dotyczyc� relacji i transakcji między:
1) ro� z�nymi klientami Banku;
2) między Bankiem, a:

a) klientami (w rezultacie modelu handlowego lub ro� z�nych usług oferowanych przez bank i prowadzonej przez 
niego działalnos�ci),

b) udziałowcami,
c) członkami Rady Nadzorczej i Zarządu,
d) pracownikami,
e) istotnymi dostawcami lub partnerami biznesowymi,
f) innymi powiązanymi stronami niz�  wymienione powyz�ej (np. podmiotami zalez�nymi).

III. ZASADY ZAPOBIEGANIA KONFLIKTOWI INTERESÓW  
§ 6.

1. Bank ustala następujące zasady w zakresie zapobiegania konfliktowi intereso� w:
1) osoby powiązane, w tym członkowie organo� w Banku, zobowiązani są do unikania działan� , kto� re mogą spowodowac�

lub powodują moz� liwos�c�  wystąpienia konfliktu intereso� w;
2) członkowie  Zarządu  Banku  mogą  zasiadac�  w  organach  innych  podmioto� w  po  uzyskaniu  zgody  Rady  Nadzorczej

Banku;
3) obowiązkiem osoby powiązanej,  w tym członka organu Banku oraz pracownika jest  ujawnienie wszelkich spraw,

kto� re  spowodowały  lub  mogą  powodowac�  konflikt  interesu;  dotyczy  to  tez�  intereso� w ich  najbliz�szych  członko� w
rodziny;  powinno się odpowiednio uwzględniac�  fakt, z�e konflikty intereso� w mogą wynikac�  nie tylko z obecnych, ale
takz�e z przeszłych relacji osobistych lub zawodowych;

4) obowiązkiem  członka  organu  Banku  lub  pracownika  jest  wyłączenie  się  odpowiednio  od  głosowania  lub
podejmowania decyzji w sprawach, gdzie występuje konflikt interesu lub występuje inna moz� liwos�c�  niekorzystnego
wpływu na poziom obiektywizmu podejmowanej decyzji, albo włas�ciwej realizacji obowiązko� w wobec Banku;

5) w Banku stosowane są odpowiednie procedury zawierania transakcji z podmiotami zalez�nymi lub członkami organo� w
Banku;

6) w Banku stosowany jest podział zadan�  oraz procedury zapewniające zapobieganie konfliktowi intereso� w oraz ryzyku,
wynikających z powiązan�  personalnych, o kto� rych mowa w § 9.

2. Bank ustala odpowiednie zasady zawierania przez Bank transakcji z:
1) podmiotami  zalez�nymi  lub  powiązanymi  z  Bankiem lub  członkami  organo� w,  a  takz�e  podmiotami  powiązanymi  z

członkami organo� w i osobami na stanowiskach kierowniczych, 
2) pracownikami, w tym pełniących kluczowe funkcje, a takz�e podmiotami powiązanymi z tymi pracownikami;
3) członkami Banku.

3. Stosowany  jest  podział  zadan� ,  decyzyjnos�ci  i  procedury  zapewniające  zapobieganie  konfliktowi  intereso� w  oraz
konfliktowi personalnemu, w szczego� lnos�ci  w zakresie podejmowania decyzji  i  zawierania transakcji  mogących rodzic�
konflikt intereso� w.

4. Szczego� łowe zasady dokonywania czynnos�ci bankowych przez Bank z członkiem organo� w Banku i osobami zajmującymi
stanowisko kierownicze w Banku w zakresie udzielania  kredytu,  poz�yczek,  gwarancji  lub poręczenia,  okres� lone są w
odrębnych regulacjach.

IV. RADA NADZORCZA BANKU  
§ 7.

1. Nadzo� r nad przestrzeganiem zasad Polityki w Banku sprawuje Rada Nadzorcza.
2. Rada  Nadzorcza  powinna  w  szczego� lny  sposo� b  uwzględniac�  zasady  zapobiegania  konfliktowi  intereso� w  w  zakresie

działan�  Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego, jak ro� wniez�  jej poszczego� lnych członko� w.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powinni powstrzymywac� się od podejmowania aktywnos�ci zawodowej lub pozazawodowej,

kto� ra mogłaby prowadzic�  do powstania konfliktu intereso� w lub w inny sposo� b wpływac� negatywnie na reputację Banku,
przy  czym  powyz�sze  nie  dotyczy  wykonywania  funkcji  w  organach  Banko� w  Spo� łdzielczych  zrzeszonych  lub
wspo� łpracujących z Bankiem na zasadach okres� lonych przepisami prawa, Statutem Banku lub Umową Zrzeszenia.

4. Wprowadza się zasadę wyłączania członka Rady Nadzorczej z procesu decyzyjnego w przypadku zaistnienia konfliktu
intereso� w lub moz� liwos�ci jego zaistnienia, na czas procedowania sprawy, kto� rej konflikt intereso� w dotyczy.

5. Rada Nadzorcza wyraz�a zgodę na prowadzenie dodatkowej działalnos�ci przez Członka organu Banku, o czym  mowa w § 4
ust. 1 pkt 2.
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6. Rada Nadzorcza, korzystając z wyniko� w sprawozdawczos�ci z przeglądo� w zarządczych struktury organizacyjnej, wyniko� w
audytu  wewnętrznego,  wyniko� w  analizy  ryzyka  braku  zgodnos�ci,  tres�ci  ewentualnych  opinii  prawnych,  a  takz�e
odpowiedniej  dokumentacji  kadrowej,  tres�ci  protokoło� w z posiedzen�  Zarządu,  sprawuje nadzo� r  nad wprowadzonymi
przez Zarząd rozwiązaniami organizacyjnymi oraz procedurami, mającymi na celu ograniczenie występowania konfliktu
intereso� w, zapewniających w szczego� lnos�ci: 
1) rozdzielenie funkcji kierowania i zwierzchnos�ci organizacyjnej nad jednostkami i komo� rkami operacyjnymi w Banku

(w tym uwzględniające podejmowanie decyzji w okresie zastępstw Członko� w Zarządu);
2) niezalez�nos�c� i obiektywizm sprawowanej kontroli wewnętrznej;
3) przestrzeganie okres� lonych w Banku zasad podejmowania decyzji.

7. Członek Rady Nadzorczej Banku powstrzymuje się od podejmowania aktywnos�ci zawodowej lub pozazawodowej, kto� ra
mogłaby prowadzic�  do powstania konfliktu intereso� w lub w inny sposo� b wpływac�  negatywnie na jego reputację jako
członka Rady Nadzorczej Banku.

V. ZARZĄD BANKU  
§ 8.

1 Przydzielenie zadan�  poszczego� lnym Członkom Zarządu Banku lub wskazanie obszaro� w odpowiedzialnos�ci  następuje z
uwzględnieniem zasady minimalizowania ryzyka wystąpienia konfliktu intereso� w.

2 Członkowie Zarządu aktywnie angaz�ują  się w działalnos�c�  Banku,  podejmują własne prawidłowe decyzje,  kierując się
zasadami obiektywizmu, autonomii i dos�wiadczenia z�yciowego.

3 Skład Zarządu ustala się w taki  sposo� b,  aby indywidualne kompetencje poszczego� lnych jego Członko� w dopełniały się
umoz� liwiając  zapewnienie  odpowiedniego  poziomu  przygotowania  merytorycznego  do  kolegialnego  zarządzania
Bankiem.  Doboru  składu  Zarządu  w  celu  zapewnienia  moz� liwie  najlepszego  wsparcia  Zarządu  pod  względem
merytorycznym i organizacyjnym, dokonuje się zgodnie z Procedurą dokonywania ocen odpowiednios�ci kandydato� w na
członko� w Zarządu Banku, a takz�e oceny Zarządu Banku oraz jego członko� w w trakcie kadencji.

4 Wprowadza się formalne zasady wyłączania członka Zarządu z procesu decyzyjnego w przypadku zaistnienia konfliktu
intereso� w lub moz� liwos�ci jego zaistnienia.

5 Członek Zarządu Banku powinien powstrzymac�  się od podejmowania aktywnos�ci zawodowej lub pozazawodowej, kto� ra
mogłaby prowadzic�  do powstawania konfliktu intereso� w lub miałaby negatywny wpływ na jego reputację, jako członka
Zarządu Banku.

VI. POWIĄZANIA PERSONALNE  
§ 9.

1 Powiązania personalne to związki, stosunki, relacje personalne o ro� z�nym charakterze, kto� re występują między osobami
fizycznymi  w  warunkach  gospodarczych.  Powiązania  personalne   dotyczą  relacji  między  podmiotami  o  charakterze
rodzinnym, majątkowym oraz wynikającym ze stosunku pracy.

2 Bank  dąz�y  do  wyeliminowania  ryzyka  operacyjnego,  wynikającego  z  powiązan�  personalnych  oso� b,  kto� rych  zakres
obowiązko� w jest kluczowy z punktu widzenia występującego w Banku ryzyka.

3 W Banku są okres� lone akceptowalne zalez�nos�ci słuz�bowe w związku z występowaniem powiązan�  personalnych, w tym
powiązania personalne pomiędzy pracownikami w przypadku, gdy nie zachodzi pomiędzy nimi bezpos�rednia podległos�c�
słuz�bowa, lub nie mają wzajemnego wpływu na zakres i realizację swoich obowiązko� w. 

4 W  Banku  za  powiązania  personalne  uznaje  się  powiązania  o  charakterze  rodzinnym  wynikające  z  małz�en� stwa,
pokrewien� stwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

5 Weryfikacja powiązan�  personalnych oso� b zatrudnionych w Banku na wszystkich stanowiskach pracy, ze szczego� lnym
uwzględnieniem stanowisk kluczowych i kierowniczych, ma na celu zapewnienie ciągłos�ci realizacji funkcji istotnych dla
Banku.

6 W przypadku zaistnienia powiązan�  personalnych pomiędzy pracownikami, Bank podejmuje stosowne działania mające na
celu wyeliminowanie ryzyka operacyjnego, kto� re mogłoby prowadzic� do naduz�yc� ze strony pracowniko� w.

7 Kandydat  ubiegający  się  o  zatrudnienie  składa  os�wiadczenie  dotyczące  powiązan�  personalnych  z  pracownikami  i
członkami organo� w banku, kto� re stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Polityki.

8 Pracownik zobowiązany jest  powiadomic�  Bank (pracodawcę) o zaistnieniu powiązan�  personalnych w trakcie trwania
stosunku pracy.

9 Osoba  pełniąca  funkcje  działu  kadr  na  biez�ąco  dokonuje  analizy  powiązan�  personalnych  na  podstawie  złoz�onych
os�wiadczen� .

10 W przypadku wystąpienia  powiązan�  personalnych Osoba pełniąca funkcje  działu  kadr  informuje  Zarząd o  zaistniałej
sytuacji.

VII. ZAWIERANIE TRANSAKCJI ISTOTNYCH DLA BANKU LUB DOTYCZĄCYCH CZŁONKA ORGANU  
§ 10.

1. W przypadku transakcji z podmiotami powiązanymi z Bankiem, w tym z podmiotami zalez�nymi od  Banku, wpływającymi
w  istotny  sposo� b  na  sytuację  finansową  lub  prawną  Banku  lub  prowadzącymi  do  nabycia  lub  zbycia  albo  innego
rozporządzenia  znacznym  majątkiem  Banku,  wprowadza  się  zasadę  uzyskania  zgody  Rady  Nadzorczej  lub  Zebrania
Przedstawicieli  Banku dla takiej transakcji zgodnie ze Statutem Banku.

2. Wprowadza się zasadę: 
1) uzyskania  zgody  Rady Nadzorczej oraz Zarządu na transakcję z podmiotami powiązanymi z Członkiem organu lub

osobą zajmującą stanowisko kierownicze w Banku, zgodnie z art. 79a ust. 3 Prawa bankowego; 
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2) stosowania odrębnych procedur zawierania transakcji (np. regulaminy wewnętrzne) z podmiotami powiązanymi z
Członkiem organu;

3) decyzje  dotyczące  Członko� w  organo� w  Banku  lub  podmioto� w  powiązanych  z  Członkiem  organu,  zapadają  w
głosowaniu tajnym, bez obecnos�ci tej osoby.

VIII. REJESTR  
§ 11.

1. W celu ewidencji zdarzen�  wypełniających znamiona konfliktu intereso� w w Banku prowadzony jest Rejestr.
2. Wpisowi do Rejestru podlegają:

1) os�wiadczenia pracowniko� w lub członko� w organo� w Banku co do moz� liwos�ci wystąpienia konfliktu intereso� w;
2) informacje  o  zdarzeniach  lub  okolicznos�ciach  wskazujących  występowanie  konfliktu  intereso� w  lub  ryzyko  jego

wystąpienia,
3) zgody Rady Nadzorczej na podejmowanie dodatkowej działalnos�ci przez członko� w Zarządu,
4) os�wiadczenia, informacje i zgody, o kto� rych mowa w pkt 1 i 3, prowadzone są w Rejestrze w odrębnej ewidencji.

3. Ujawnieniu w os�wiadczeniach wymienionych w ust. 2 pkt. 1 podlegają:  
1) interesy gospodarcze mogące stanowic�  z� ro� dło konfliktu intereso� w w tym: posiadane akcje lub udziały w spo� łkach

prawa handlowego,  inne prawa własnos�ci  i  udziały  oraz  inne interesy gospodarcze  związane z  klientami,  prawa
własnos�ci intelektualnej, kredyty udzielone przez bank spo� łce nalez�ącej do pracowniko� w;

2) członkostwo  w  organie,  bądz�  prawo  własnos�ci  organu  lub  podmiotu  mającego  sprzeczne  interesy,  w  tym  fakt
zatrudnienia w takim podmiocie w okresie ostatnich 5 lat;

3) prowadzenie działalnos�ci gospodarczej w imieniu własnym;
4) inne zatrudnienie  oraz poprzednie  zatrudnienie  w niedawnej przeszłos�ci  (np.  w ostatnich pięciu latach),  mogące

rodzic� konflikt intereso� w, np. zatrudnienie w podmiocie klienta, kto� ry podlega decyzyjnos�ci danej osoby;
5) relacje osobiste lub zawodowe z odpowiednimi zewnętrznymi zainteresowanymi stronami (np. związki z istotnymi

dostawcami, firmami doradczymi lub innymi dostawcami usług) skutkujące wyłączeniem obiektywizmu lub swobody
w procesie podejmowania decyzji w związku z pełnieniem obowiązko� w słuz�bowych w Banku;

6) wpływy lub relacje polityczne;
7) inne okolicznos�ci, kto� re mają lub mogą miec� w przyszłos�ci wpływ na powstanie konfliktu intereso� w.

4. Zobowiązuje  się  członko� w  organo� w  Banku  a  takz�e  pracowniko� w  do  niezwłocznego  przedstawienia  zdarzen� ,  a  w
szczego� lnos�ci czynnos�ci bankowych, kto� re mogą byc� powiązane z konfliktem intereso� w, w formie pisemnej bezpos�rednio
do osoby kierującej komo� rką ds. zgodnos�ci w trybie okres� lonym w §13.

§ 12.
1.  Stanowisko ds. zgodnos�ci prowadzi rejestr konfliktu intereso� w w zakresie  opisanym w §11.
2. Rejestr prowadzony jest w Banku w formie elektronicznej.
3. Stanowisko ds. zgodnos�ci w okresach kwartalnych w ramach identyfikacji ryzyka braku zgodnos�ci przedstawia organom

Banku informację na temat zidentyfikowanych konflikto� w intereso� w.
4. Wpisy w Rejestrze nie podlegają usuwaniu / modyfikacji.
5. Os�wiadczenia Członko� w Zarządu/ Rady są elementem procesu pierwotnej oraz wto� rej oceny odpowiednios�ci..

§ 13.
1. Pracownicy lub Członkowie organo� w Banku zobowiązani są do bezzwłocznego informowania Banku, o występowaniu

zdarzen�  lub  okolicznos�ci  ich  dotyczących,  powodujących  występowanie  konfliktu  intereso� w.  Oryginały  złoz�onych
os�wiadczen�  gromadzone są przez stanowisko ds. zgodnos�ci, niezalez�nie od dokonanego wpisu w Rejestrze, na podstawie
przedstawionej informacji.

2. Zgłoszenia wystąpienia lub moz� liwos�ci wystąpienia zdarzenia lub okolicznos�ci, niosącego znamiona konfliktu intereso� w,
moz�e dokonac�  kaz�dy pracownik Banku, kto� ry posiada w tym zakresie wiedzę.

3. O zdarzeniach wypełniających znamiona konfliktu intereso� w, dotyczących pracownika lub Członka Zarządu Banku, kto� re
mogą dodatkowo uprawdopodabniac� ryzyko zaistnienia przestępstwa albo działan� , kto� re wywołały lub mogą wywołac�  w
przyszłos�ci szkodę majątkową w Banku lub wpłynęły / mogą wpłynąc� negatywnie na wizerunek Banku, odpowiednio:
1) w przypadku Członka Zarządu  -  Prezes Zarządu  Banku powiadamia Radę  Nadzorczą  niezwłocznie,  najpo� z�niej  na

najbliz�szym posiedzeniu Rady Nadzorczej;
2) w przypadku pracownika - Prezes Zarządu powiadamia Zarząd;

4. Pracownika  lub  Członka  Zarządu,  kto� rego  konflikt  intereso� w  dotyczy,  wyłącza  się  od  uczestniczenia  w  procesie
decyzyjnym, w sprawie kto� rej konflikt intereso� w dotyczy lub na kto� rą wywiera wpływ, do czasu zakon� czenia się procesu
decyzyjnego. Pracownik lub Członek Zarządu nie moz�e reprezentowac� Banku na etapie wykonywania podjętych decyzji, w
sprawach w kto� rych uprzednio podlegał wyłączeniu.

5. Jes� li zdarzenia lub okolicznos�ci wskazujące na istnienie konfliktu intereso� w dotyczą członka Rady Nadzorczej Banku, to
przewodniczący  Rady  zobowiązany  jest  zastosowac�  dostępne  w  Banku  instrumenty  prawne  w  celu  wyłączenia  od
działania w pracach tego Członka Rady, kto� rego okolicznos�ci lub zdarzenia dotyczą. 

IX. ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM INTERESÓW  
§ 14.

Mechanizmy kontrolne w zakresie ryzyka konfliktu interesów
1. Mechanizmy kontrolne w zakresie zarządzania ryzykiem konfliktu intereso� w obejmują
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1) rozwiązania  organizacyjne  zmniejszające  prawdopodobien� stwo  wystąpienie  sytuacji  powodujących  konflikt
intereso� w oraz 

2) system  zbierania,  przekazywania  i  wykorzystania  informacji  w  zakresie  ryzyka  wystąpienia  konfliktu  intereso� w
zapewniający moz� liwos�c� reakcji kierownictwa Banku na zaistniałe zagroz�enia.

2. W zakresie rozwiązan�  organizacyjnych w Banku stosuje się:
1) tworzenie i dokumentowanie zadan�  i schemato� w podległos�ci słuz�bowej zapewniające jednoznaczne okres� lanie tych

kompetencji  oraz  podległos�ci  w  obszarze  zarządzania  operacjami  i  decyzyjnos�ci  na  ro� z�nych  szczeblach
organizacyjnych,  zapobiegające przyporządkowaniu zakresu odpowiedzialnos�ci  mogącemu prowadzic�  do konfliktu
intereso� w, w tym ukrywania szko� d, błędo� w lub niewłas�ciwych działan� , 

2) aktualizacja i  dokonywanie  przeglądo� w zarządczych regulacji  wewnętrznych w zakresie struktury  organizacyjnej,
podziału  zadan� ,  systemu  decyzyjnego,  zapewniające  identyfikację  i  wyeliminowanie  potencjalnych  konflikty
intereso� w, 

3) przyjęcie odpowiednich regulacji wewnętrznych dotyczących zawierania transakcji zapewniające unikanie konfliktu
intereso� w i nadzo� r nad ich stosowaniem.

3. W zakresie systemu zbierania, przekazywania i wykorzystania informacji Bank wdraz�a:
1) obowiązek  zgłaszania  ryzyka  konfliktu  intereso� w  przez  członko� w  organo� w  Banku  i  pracowniko� w,  a  takz�e

odpowiednio  obowiązek  powstrzymania  się  od  decydowania  lub  zabierania  głosu  w  danej  sprawie  (dotyczy  to
ro� wniez�  sytuacji konfliktu intereso� w między Bankiem i klientem lub członkiem organu/pracownikiem i klientem),

2) prowadzenie  ewidencji  dotyczącej  przypadko� w  zgłoszenia  ryzyka  konfliktu  intereso� w,  uzyskanych  od  członko� w
organo� w  lub  pracowniko� w  lub  tez�  będące  skutkiem  przeglądu  zarządczego  przekazywanych  do  stanowiska  ds.
zgodnos�ci.

3) Działania, kto� re pozwolą na wyeliminowanie stwierdzonego konfliktu intereso� w.
§ 15.

Monitorowanie i raportowanie w zakresie ryzyka konfliktu interesów
1. Zgłoszone przypadki  ryzyka konfliktu intereso� w są  monitorowane przez  stanowisko ds.  zgodnos�ci,  obejmuje  to testy

zgodnos�ci (przeglądy, kontrolę wewnętrzną) w zakresie przestrzegania zasad związanego ze zgłoszonymi przypadkami
ryzyka konfliktu intereso� w.

2. Stanowisko ds.  zgodnos�ci  dokonuje ro� wniez� ,  poprzez odpowiednie testy zgodnos�ci  (przeglądy,  kontrolę  wewnętrzną)
monitorowania mechanizmo� w kontroli wewnętrznej (kontroli ryzyka). 

3. Stanowisko ds. zgodnos�ci  raportuje do Zarządu oraz Rady Nadzorczej wyniki testo� w zgodnos�ci w zakresie zgłoszonych
przypadko� w ryzyka konfliktu intereso� w oraz testo� w dotyczących mechanizmo� w kontroli  wewnętrznej.  Uwzględniając
zgłoszenie zdarzen�  mających wpływ na ryzyko konfliktu intereso� w, w kwartalnym raporcie, przedstawianym w zakresie
zarządzania ryzykiem braku zgodnos�ci.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
§ 16.

Przestrzeganie zasad Polityki jest realizowane poprzez:
1) włas�ciwą organizację i prawidłowe funkcjonowanie organo� w Banku;
2) odpowiednie  działania  organizacyjne,  zmierzające  do  wprowadzenia  podziału  zadan�  i  odpowiedzialnos�ci,

zapobiegające konfliktowi intereso� w;
3) wprowadzenie zasad zawierania transakcji z podmiotami zalez�nymi, a takz�e podmiotami powiązanymi z Członkami

organo� w Banku oraz osobami zajmującymi inne stanowiska kierownicze w Banku;
4) dbałos�c� o zapisy w regulacjach wewnętrznych, zapewniające zgodnos�c� z zasadami Polityki;
5) nadzo� r organo� w Banku nad ich przestrzeganiem.

§ 17.
1. Polityka  zarządzania  konfliktami  intereso� w  w  Banku  Spo� łdzielczym  w  Niedrzwicy  Duz�ej  podlega  corocznemu

przeglądowi.
2. Niniejsza Polityka wchodzi w z�ycie po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.
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