
Załącznik do Uchwały nr 152/2021 

Zarządu Banku Spółdzielczego w Kałuszynie 
z dnia 22.12.2021 r. 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 30/2021 

Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kałuszynie 
z dnia 22.12.2021 r. 

 

Rozdział 4 Polityki zgodności Banku Spółdzielczego w Kałuszynie 

Polityka przeciwdziałania i zarządzania konfliktem interesów 

Oddział 1. Postanowienia ogólne 

§ 1.  

1. Bank unika konfliktu interesów stosując rozwiązania organizacyjne oraz zasady 

postępowania określone w regulacjach wewnętrznych. 

2. Bank dokłada wszelkich starań, aby w przypadkach powstania konfliktu interesów nie 

doszło do naruszenia interesów klienta. 

3. Bank z dochowaniem najwyższej staranności, podejmuje wszelkie możliwe kroki w celu 

minimalizacji zaistniałego konfliktu interesów. 

4. Konflikt interesów wygasa, jeżeli ustaną okoliczności go powodujące. 

§ 2.  

1. Celem niniejszego rozdziału jest: 

1) wskazanie okoliczności, które stanowią konflikt interesów lub mogą powodować jego 

powstanie; 

2) ustalenie zasad przeciwdziałania i zarządzania konfliktem interesów w przejrzysty 

i zrozumiały sposób; 

3) wskazanie środków i procedur stosowanych przez Bank w celu zarządzania 

konfliktem interesów. 

2. W Banku zarządzanie konfliktem interesów realizowane jest przez: 

1) właściwą organizację i prawidłowe funkcjonowanie organów Banku; 

2) odpowiednie działania organizacyjne, podział zadań i odpowiedzialności oraz 

tworzenie barier informacyjnych zapobiegających konfliktowi interesów; 

3) stosowanie szczególnych zasad zawierania transakcji z podmiotami zależnymi, 

a także podmiotami powiązanymi kapitałowo lub organizacyjnie z członkami organów 

Banku oraz osobami zajmującymi stanowiska kierownicze w Banku; 

4) dbałość o zapisy w regulacjach wewnętrznych, zapewniające zgodność z zasadami 

niniejszej Polityki; 

5) nadzór organów Banku nad przestrzeganiem zasad określonych w niniejszej Polityce; 

6) promowanie zasad transparentności, odpowiedzialności i uczciwości oraz aktywnej 

postawy w promowaniu biznesu opartego na przestrzeganiu wartości etycznych 
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przez osoby kierujące w Banku pracą innych osób, na wszystkich szczeblach 

zarządzania; 

7) zapewnienie anonimowych kanałów przekazywania informacji o naruszeniach 

oraz szkolenia dla pracowników m.in. z zakresu zasad przeciwdziałania i zarządzania 

konfliktem interesów.  

§ 3.  

Bank stosuje następujące rozwiązania i mechanizmy kontrolne służące zapobieganiu 

konfliktowi interesów i minimalizowaniu ryzyka jego występowania: 

1) odpowiednia struktura organizacyjna oraz podział obowiązków służące 

przeciwdziałaniu ryzyku powstania konfliktu interesów; 

2) bariery informacyjne zapewniające ochronę przepływu informacji; 

3) procedury: 

a) określające zasady dokonywania transakcji własnych przez pracowników Banku, 

b) ograniczające ryzyko konfliktu interesów wynikającego z powiązań personalnych, 

c) określające zasady monitorowania i oceny konfliktów interesów, 

d) określające zasady raportowania o konfliktach interesów. 

Oddział 2. Identyfikacja konfliktu interesów 

§ 4.  

Konflikt interesów może powstawać w szczególności w relacjach pomiędzy: 

1) Bankiem a klientem Banku lub grupą klientów; 

2) Bankiem a jego pracownikiem; 

3) pracownikiem Banku a klientem Banku; 

4) Bankiem a członkiem jego organu; 

5) członkami organów Banku. 

§ 5.  

1. W Banku szczególnemu monitoringowi podlegają powiązania personalne osób 

pozostających w relacjach służbowych. 

2. Powiązania personalne mogą wystąpić w relacjach pomiędzy: 

1) członkami organów Banku; 

2) członkami organów Banku a klientami Banku; 

3) członkami organów Banku a innymi pracownikami Banku; 

4) pracownikami Banku; 

5) pracownikami Banku a klientami Banku. 

3. Członkowie organu Banku oraz inni pracownicy Banku, na potrzeby zarządzania 

konfliktem interesów, zobowiązani są do ujawniania swoich powiązań personalnych z 
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osobami, z którymi pozostają w relacjach służbowych. 

4. Kierownicy jednostek / komórek organizacyjnych oraz członkowie organu Banku 

zobowiązani są do nadzoru nad relacjami pomiędzy osobami powiązanymi personalnie 

pozostającymi w relacjach służbowych tak, aby zwierzchnictwo i podległość tych osób 

nie skutkowały narażeniem na uszczerbek interesów Banku. 

Oddział 3. Zapobieganie wystąpieniu konfliktu interesów 

§ 6.  

Obowiązujące w Banku zasady zapobiegania konfliktowi interesów i zarządzania nim, zostały 

określone w szczególności w regulacjach wewnętrznych dotyczących: 

1) zapewnienia odpowiedniości członków organu Banku oraz pracowników, których 

działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku; 

2) zasad etyki; 

3) dokonywania transakcji własnych przez pracowników Banku; 

4) zawierania transakcji kredytowych z członkami Zarządu albo Rady Nadzorczej Banku, 

osobami zajmującymi stanowiska kierownicze w Banku oraz podmiotami 

powiązanymi z nimi kapitałowo lub organizacyjnie; 

5) anonimowego zgłaszania przez pracowników naruszeń prawa oraz obowiązujących w 

Banku procedur i standardów etycznych. 

§ 7.  

1. Każdy pracownik Banku, niezależnie od zajmowanego stanowiska i zakresu 

odpowiedzialności, zobowiązany jest do ujawniania wszelkich okoliczności mogących 

skutkować lub skutkujących konfliktem interesów, a także do przeciwdziałania konfliktom 

interesów 

2. Członkowie organu Banku oraz kierownicy jednostek / komórek organizacyjnych 

zobowiązani są do wskazywania swoim podwładnym właściwego sposobu postępowania 

w przypadku możliwości lub powstania konfliktu interesów. 

Oddział 4. Rejestr konfliktów interesów 

§ 8.  

1. W zakresie dokumentowania zdarzeń/okoliczności mogących skutkować lub skutkujących 

konfliktem interesów w Banku prowadzony jest rejestr konfliktu interesów. 

2. Stanowisko ds. zgodności, po przyjęciu zgłoszenia wystąpienia lub możliwości 

wystąpienia zdarzenia lub okoliczności, niosącego znamiona konfliktu interesów 

otrzymanego od pracownika Banku posiadającego wiedzę w tym zakresie, dokonuje oceny 

jego istotności oraz wpisu do rejestru, a także informuje Zarząd Banku w celu dalszego 

zarządzania konfliktem.  

3. Wpisy w rejestrze konfliktu interesów nie podlegają usuwaniu. 
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Rozdział 5. Postanowienia końcowe 

§ 9.  

Niniejsza Polityka podlega corocznej weryfikacji dokonywanej przez stanowisko ds. 

zgodności w celu jej dostosowania do zmian przepisów prawa, profilu ryzyka Banku i skali 

działalności Banku.  

§ 10.  

Każdorazowa zmiana niniejszej Polityki wymaga akceptacji Zarządu Banku i zatwierdzenia 

przez Radę Nadzorczą Banku 

§ 11.  

Nieprzestrzeganie zasad zawartych w niniejszej Polityce stanowi naruszenie obowiązków 

pracowniczych i może spowodować pociągnięcie pracownika do odpowiedzialności 

dyscyplinarnej. 


