
ocena Rady Nadzorczei Banku Spďdzielczego w Szadku
stoso\ňřania w Banku w 2020 ľoku

,rPolityki Ładw Koľpoľacýnego Banku Spďdzielczego w Szadku''

L. Cel wpľowadzenia,,Polityki Łađu Koľpoľacýnego Banku Spďdzielczego
w Szađku''

obovriązująca w Banku Spółđzielczym v/ Szadku ,,Polityka Ładu I(o1poĺacyjnego Banku
Spółdzielczego v/ Szadku " jest zbioĺem zasad okeślających telacje v/evnętÍune i zewnęftzlle w
Banku Spółđzielczym ui Szadku, \Ă/ tym ĺelacje z człoĺkami Banku Spółdzielczego v/ Szadku
i klientami, otgatizację, funkcjonovĺanie nadzota v/evmętfznego oÎalz kluczowych systemów i
funkcji ţ/e'ümętÍunych, a także otgaĺów statutowych i zasad ich współdziałatrja.

Na pođstawie Uchwały Nt 21'8/2014 I(omisji Nadzoľu Finansolľego z dttita 22 hpca 2074 roku
-\I/ spĺawie wydania ,,Zasad ładu korpoĺacyjnego ďa instytucji nzđzotowanych" została
opÍâco\ň/ana v/ Banku Spółdzielczym 'w' Szadku ,,Polityka Łađu l(o1poĺacyjnego Banku
Spółdzielczego u/ Szadku,,.

2. Ocena stosowania

I. otganizacia i stľuktufa ofganizacýna

1, otgaĺĺzacja Banku umożliwia osiąganie długoteĺminowych celów pĺowadzonej dziaŁalrności.
rAK(x) NrE( )

2. otgaruzacja Banku obejmuje zatządzatie i sptawovranie kontĺoli' systemy spĺawozdawczości
v/ewnętÍŻnej, pĺzepływu i ochĺony infoĺmacji oraz obiegu dokumentó'ţv'' co jest należycie
uľegulowane w ĺegulacjach wewnęazĺych Banku.
TAK(x) NrE( )

3. otganzacja Banku jest odzwieĺciedlona w stľuktuze otganlzacýĺej.
TAK(x) NrE( )

4. Bank zapewnia jawność stfuktury otgaĺĺzacýĺej poqtzez zamjeszczeĺie pnyĺajmniej
podstawowej stľuktury organzacyjnej na stĺonie inteĺnetowej Banku.
TAK(x) NrE( )

5. Bank posiada puejrzystą i adekwatną do skali i chaľakteru pĺovradzonej działalności oraz
podejmowanego ryzyka stľukturę orgalizacyjną w któľej podległość służbowa, zadaĺia oraz
zaktes obowiązków i odpowiedzialności sąwyraźĺie ptzypisane i odpovriednio podzielone.
TAK(x) NrE( )

6. Bank okĺeślił własne cele stĺategiczne uwzględnając skalę pĺowadzonej działa|ności, przy
minimalizowaniu ryzyka v/ystępuiącego ptzy realizacjí tych celów otaz ptzy zapewnieniu
e fektywno ś ci dzjaŁaĺĺa B anku.
rAK(x) NrE( )

7 otgaruzacja Banku umożliwia niezwłoczne podejmo'ľanie odpowiednich
sytuacjach nagłych (niepĺzewidziaĺych) lub w sytuacjach podwyższonego tyzyka.
TAK(X) NrE( )
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B. otganlzacja Banku zapewnia, że :
1) wykonywanie zadań z zaktesu działalności Banku powieľzane jest osobom posiadającym

niezbędną wiedzę i umiejętności, nad którymi ĺadzőt sptawuja osoby posiadaiące także

ođp owiednie doświadc zetie;
TAK(x) NIE( )

2) okĺeślając zakrcs powiezonych zadań' bierze się pod uv/âgę możliwości właściwego
i rzetelnego wykonania tych zadań' na danym stanowisku;
rAK(x ) NIE( )

3) pÎawŻ ptacownfüów są należycie chľonione' â ich intetesy są należycie uwzględđane
w szczególności popĺzez stoso'ü/âĺĺe ptzejrzysţch i obiektywnych zasađ zatrudtiatia
íwynagradzania, oceny, a także nagtadzaĺia i awansu zawodowego.
TAK( x) NIE( )

Ptacownikom Banku zapewniono odpowiedni dostęp do informacji o zakĺesie upĺawnień,
obowiązkówiodpovriedzalnościposzczegőlnychkomóĺekotganlzacyjĺych.
rAK(x) NrE( )

10. ţ7 Banku zape,wĺia się pľacownikom możliwość anonimov/ego (bez obawy wystąpienia
negâtyvnych konsekwencji ze StÍony Zatządu Banku) powiadamiana Zatządu lub Rady
Nadzoĺczej o ĺađużyciach w Banku.
rAK(x) NIE( )

77. Zatząd Banku pľzeđstawił Radzie Nadzoľczej tapotty đoĘczące powiadomień o powaźnych
nađażyciach w Banku.
TAK( ) NrE(x)

Şľ okĺ'esie podlegajłcym oceĺrie nie został pľzedstawiony v/w' fapoÍt _ z urĺĺag1na bĺak
porvażnych nadażyć r.v Banku.

1,2. Baĺk posiada plany ciągłości działanla mające na celu zapewnienie ciągłości dzizłana
i ogľaĺiczenta stÍât na wypadek poważnych zakłőceń'w działalności Banku.
TAK(x) NrE( )

II. Relacia z członkami Banku

1. Bank działa w inteĺesie wszystkich członków Banku z poszanowaniem intetesu klientów
Banku.
rAK(x) NIE( )

2. Bank zapewnia członkom Banku właściwy dostęp do ĺzetelĺrej i kompletnej infotmacji"
TAK(x) NrE( )

3. Bank zapesĺĺrja członkom Banku pÍaţZo do udziału w otganach stanowiących, koĺzystania
z pĺoduktów Banku, a także korzystann z działaĺń zmietzających do tozwoju społeczno-
kultuĺalnego śĺođowiska lokalnego.
TAK(x) NrE( )
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4. Członkowie Banku, nie będący czŁonkami Zatządu lub Rady Nadzoĺczej, wpływali na
funkcjonowanie Banku wyłączrue popÍzez decyzje oĺganów stanowiących nie nafllszając
kompetencj i p oz ostaŁych oľganów.
TÁ'K(x) NIE( )

5. W Banku konflikty inteĺesów rozwiązywane są niezwłocznie w sposób pozsła|ający na
uniknięcie naruszenia inteĺesu Banku i klientów Banku.
rAK(x) NrE( )

6. Tľansakcje pĺzeprowadzat\e z podmiotem powiązanym z Bankiem są uzasadnione inteĺesem
Banku i są dokonywane w sposób tŕânspâÍentny.
Nie dotyczy - Bank nie posiada podĺniotów zależnych

7. Podjęta ptzez Zebtanie Pĺzedstawicieli decyzja w zaktesie wypłaty dyvridendy uwzględniała
konieczność uftzymaĺia odpowiedniego poziomu kapitałów własnych otaz rcaţlzacjÇ
stÍategicznych celólľ Banku, a także uwzględniała ľekomendacje i indywidualne zalecetrja
wydane pruez ot1any ĺadzorufbyŁa zgodĺa z puyjetaprzezBankpolityką dy'lľidendową.
Nie dotyczy _ Bank nie wypłacaŁşĺ 201'9 ĺoku d1widendy

III" oľgan zaruądzaią"y - Zatząd Banku

1 Zanąđ ma charaktet kolęialny.
TAK(X) NrE( )

2. Rada Nadzotcza dokonała oceny kwalifikacji członków Zatządu i Zatządu zgodĺĺe
Ż ,,PfoceduÍą oceny członków ZatząduiZanądu Banku Spółdzielczego'w Szadku''.
TAK(x) NrE( )

ţ7 wyniku tej oceny Rada Nadzoĺcza stwietdziŁa, że członko'wie Zarządu ota;z Zatząd'
jako ciało kolegialne posiadaj ą o dpowiednie kwalifikacj e.

3, W składzie Zaruąda zapewniono udziaŁ osób władających językiem polskim.
rAK(x) NrE( )

4. Zarząd działaŁ w inteĺesie Banku majłc na względzie cele otaz zasady pľowadzenia
dzíaŁalności pruez Baĺk okteślone pĺzepisami pľawa, ľegulacjami v/evmętÍznymi otaz
ľekomenda cjami nadz otczy mi.
rAK(x) NrE( )

5. Zatząd' rcalizowaŁ pruyjetastÍateglę dziaŁa|ności kierujac się bezpieczeństwem Banku.
rAK(x) NrE( )

6. Zatząđ był jedynym uptawnionym i odpowiedzíalnym za zatządzanle działalnością Banku,
któĺa obejmowała w szczególności pľowadzenie sPÍav/' planowanie, decydowanie,
kierowanie i konftolowanie Banku.
TAK(X) NrE( )

W składzie Zatządu zostaŁa wyodĺębniona funkcja Ptezesa Zarządu kieľującego ptacami
Zatządu.
TAK(x) NrE( )
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B. Członkowie Zatządu ponosuą kolegialną odpowiedzialność za decyzje zasftzeżone đo

kompetencji Zaĺząđu, ĺiezależĺie od wewnęţzîe1o podzíału kompetencji pomiędzy
członków Zarząđĺ lub delegowania okĺeślonych upĺawnien na niższe szczeble kieĺouznicze.

TAK(x) NrE( )

9' CzłonkovzieZarząđuwykonuja swoje funkcje zgodĺie z dokonanym pođziaŁem kompetencji
Zatządu p omię dzy p o sz cz e gőlnych cz ł o nk őuł Zatząđa.
rAK(x) NIE( )

1'O. Poďział kompetencji pomięđzy członków Zatząđu został odzwiercieďony v/ ľegulacjach
v/ewnętÍznych Banku'
rAK(x) NIE( )

77. PodziaŁ kompetencji pomiędzy członków Zatządu nie ptowadzi do zbędnego nakładania się

kompetencji członków Zanądu lub do v/euiÍrętÍznych konfliktó'ĺz inteĺesów.
TAK(x) NIE( )

12. Wewnętzny podział odpovriedzialności pomiędzy członków Zatząđu nie pĺowadzi do
sytuacji, w któĺej okĺeślony obszaĺ działalności Banku nie jest pĺzypisany do żadnego
członkaZatządu.
TAK(x) NIE( )

13. PosiedzeĺiaZarządw odbywaja się w języku polskim.
TAK(x) NIE( )

14' Pĺotokół z posieđzeĺĺa Zarządtf oÍaz tĺeść pođejmowanych uchwał lub innych istotnych
postano\ň7ień'Zatządu sporząđzaĺe są v/ jezyku polskim.
rAK(x) NrE( )

15. Pełnienie funkcji pÎzez poszczególnych członków Zatząđu stanowi główny obszat
aktywności zawodowej czŁonka Zatządu.
TAK(x) NrE( )

16. Członkoliĺe Zatząda nie podejmowali aktywności zavrodowej lub pozazawodowej, któĺa
mogłaby ptowadzić do powstania konfliktu intetesów lub wpłynąć negatywnie na jego

teputacjl jako członka Załząđu.
TAK(x) NrE( )

17. ţľ Banku obowiązują ĺegulacje v/ev/nętÍzne okĺeślające zasady ograticzaĺia konfliktu
inteĺesów okĺeślające miedzy innymi zasady identyfikacjĺ, zatządzatia otaz zapobíeganla
konfliktom inteĺesóvr, a także zasady wyŁączatia czŁonka Zarządu w pĺzypadku zaistnienia
konfliktu inteĺesów lub możlivĺości jego zaisttietia.
rAK(x) NrE( )

18' Rada Nađzotcza podejmowaŁa dziaŁaĺĺa w celu tiezwŁocznego uzupełnienia składu Zatządu,
rAK(x) NrE( )
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IV. oľgan nadzotwjący - Rada NadzoľczaBanku

1'. Zebĺz;tlie Pĺzedstawicieli dokonało oceny kwalifikacji R"dy Nadzoĺczej zgodnie
z ,,PĺoceduÍą oceny członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzotczej Banku Spółdzielczego
w Szadku.".

TAK(x) NrE( )
Dokonana ocena była oceną nâStępczą obejmujacł uĺzędujących członków Rndy
Nadzoĺczej. ţ7 wyniku oceny stwieľdzono, że czŁonkowie Rady Nadzoĺczej oľaz Rada
Nadzoĺcza jako ciało kolegialne posiadają odpowiednie kwalifikacje"

2. Rada Nadzotcz^ sptawowała nađzőt nad spľawami Banku kierujac się pĺzy wykonywaniu
swoich zađań dbałością o pĺawidłowe ibezpĺeczne działanle Banku.rAK(x) NrE( )

Rada Nadzotcza posíada zdolność do podejmowania na bieżąco niezbędnych czynności
ĺadzotczych w szczególności şĺ zakĺesie rcaţizacji ptzyjętl1ch celów sttategicznych lub
istotnych zmian poziomu ryzyka lub mateĺializacji istotnych ryzyk w działa|ności Banku,
a także vi zakĺesie spĺawozdawczoścĺ finansowej, w tym wprowadzenia istotnych zmian
w polityce ĺachunkowości mających znaczący wpłyţI/ na treść infoĺmacji finansowej.
rAK(x) NrE( )

4. Skład liczebny Rady Nadzotczej jest adekwatny do chaĺakteľu i skali ptowadzonej przez
Bank đziałalności.
rAK(x) NrE( )

5' \X/ składzie Rady Nađzotczej wyodĺębniono funkcję Pzewodniczącego, który kieľuje
pracami Rady Nadz ot czej.
rAK(x) NrE( )

6. Członkowie Rady Nadzoľczej maja możlivlość zgłaszaĺia zdail, ođľębnych, infoĺmacja o
zgŁoszoĺych zdaĺĺach ođĺębnych członków Rady Nadzotczej 'wtaz z powodami ich
zgŁoszeĺia jest zamieszczalua w pĺotokołach z posiedzeń Rady Nadzotczej.
rAK(x) NrE( )

7. Członkowie Rady Nadzotczej wykonuja swoje funkcje w sposób aktywny, wykazujac sie
niezbędnym poziomem zaangażowania w ptace Rady Nadzot'czej.
rAK(x) NrE( )

8. Członkowie Rady ĺadzorczej po$/stÍzymywali się od podejmowania aktywności zawodowej
Iub pozazawodowej, któta mogłaby ptowadzić do powstania konfliktu inteĺesów lub w inny
sposób wpływać negatywnie na ich teputacje jako czŁonków Rady Nadzoĺczej Banku.
rAK(x) NrE( )

W Banku obowiązują ĺegulacje wev/nętÍzne olĺľeślające zasady ogtaĺiczatia konfliktu
intetesów okĺeślające miedzy innymi zasađy idenţfikacji, zatządzatia onz zapobĺeganta
konfliktom interesów, a także zasady wyłączaria czŁonka Rady Nadzotczej w ptzypadku
zaistlienia konfliktu intetesów lub możliwości jego zaistsietia.
TAK(x) NrE( )
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10. Ptotokół onz tĺeść podejmowanych uchwał Rady Nadzorczej spouądzane są \M jezyku

polskim.
TAK(x) NIE( )

11. Nadzóĺ wykonywany pÍzez Radę Nadzotcłą ma chanktet stały a posiedzenia Rađy
Nadzotczej odbywaja sięw zależności od potÍŻeb' nle rzadziej nż 6 razy w ĺoku'
TAK(x) NrE( )

12. w pĺzypadku stwieĺdzenia w toku wykonywania nađzoru ĺadużyć,, poważnych błędóvl, w
tym mających znaczący wpływ na teść informacji finansowej i innych poważĺych
niepĺawidłourości w funkcjonowania Banku Rada NadzoÎcz^ miaŁa możliwość podjąć
odpowiednie działaĺĺa,'w szczególności mogła zażądać od Zatządu wyjaśnień, i zaIecić
wpĺowadzenie skutecznych rczuĺíęa(l przecĺsĺdzíałających wystąpieniu podobnych
nieprawidłowości w ptzy szŁości'
rAK(x) NIE( )
Nie występovzały sytuacje niepĺawidłowości.

13. Rada Nadzotcza, jeżeli jest to niezbędne ďa spĺawowatia prawidłowego i efektywnego
ĺadzoĺl, może wystąpić do Zanąđu o powołanie wybĺanego podmiotu zevmętťznego w celu
pĺzepĺowadzenia okĺeślonych anaLĺz lub zasięgnięcia jego opinii w okĺeślonych spĺawach.
TAK(x) NrE( )
Nie występowała potlŽeba powołania takiego podmioťu.

14. ţ7 pĺzypadku niepełnego składu Rady Nadzotczej _ skład Rady Nađzotczej zostanie
tiezwło cztie uzup ełniony.
rAK(x) NrE( )
Nie dotyczy _ nie występowały wakaţ

15. Rada Nađzoĺcza dokonuje tegulaĺnei oceny stosowania w Banku ,,Polityki łađu
ko1poĺacyjnego Banku Spółdzielczego v/ Szadku".
rAK(x) NrE( )

16. ocena stosowađa vĺ Banku,,Polityki ładu koĺpoĺacyjnego Banku SpőŁdzietczego v/ Szadku."
jest udostępruanla na stronie inteĺnetowej Banku.
rAK(x) NIE( )
Zamleszczana ocena jest po raz piercĺszy

v. Polityka wîagtadzania

7 Bank pĺowadzi ptzejtzysą politykę wynagľadzaĺia Zatządu i Rady Nađzotczei , a także osőb
pełniących kluczowe funkcje.
rAK(x) NrE( )

2. Zasady wynagtadzanla Zatządu i Rady Nadzotczej zostały okĺeślone w odpowiednich
ĺegulacj ach wewnęft znych.
TAK(x) NrE( )

3. Ptzy ustalaniu polityki wynągtadzania uwzględniana jest sytuacja finansowa Banku.
rAK(x) NrE( )
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4. \Wynagrodzenie członków Rady Nadzoĺczej zostaŁo ustalone adekwatrrie do pełnionej
funkcji, a także adekwatnie do skali działalności Banku.
TAK(x) NrE( )

5. Członkowie Rady Nadzoĺczej powołani do pĺacy w komitetach są wynągtadzaĺi adekwatnie
do dodatkowych zadań' wykonywanych w ramach danego komitetu.

nie dotyczy _ Rada Nadzotcza nie powołała komitetórv

6. Wynagtodzenie członków Rady Nadzotczej ustalane jestptzez Zebtarie Pzedsta'ľicieli'
TAK(x) NrE( )

7. Zasady wyĺagľadzatia członków Rady Nadzotczej są tÍânspaÍentne I zawafie w uchwale
Z eb ratia Pĺz eds tawicieli.
TAK(x) NrE( )

8. Rada Nadzotcza zatliletdziŁa obowiązującą w Banku ,,Politykę wynagtodzeń osób
zajmujących stanowiska kieĺownicze w Banku Spółdzielczym \ľ Szadku", obejmującą zasady
doĘczące zmiennych skłađników wynagtadzania osób zajmujących stanowiska kietowniczerAK(x) NrE( )

9 Rađa Nadz otcza sptawuje nadzőr nad wpĺowa đzonąpolityką wynagradzaĺia.
TAK(x) NrE( )

10. Rada Nadzorcza dokonała weryfikacji spełnienia Ęteriów i waľunków uzasadtiających
uzyskanie zmiennego składnika wynagrodzenla puedwypłatącałości tego składnika.
TAK(x) NrE( )

11. ţľynagtodzenie członków Zatząda i osób pełniących kluczowe funkcje jest finansowane
i wypłacane ze śtodków Banku.
TAK(x) NrE( )

u. Polityka ínfoľmacýna

1 Bank pľowadziprzejruystą politykę infotmacyjną okteśloną w ,,Polityce infotmacyjnej Banku
SpőŁđzieLczego ş/ Szadku", uwzględniajłcapotneby członków Banku i klientów Banku.
TAK(x) NrE( )

2. Bank zamieszcza politykę infoĺmacyjną na stľonie inteĺnetowej Banku.
TÂK( ) NIE(X )

J Polityka infoĺmacyjna Banku opaft^jest na ułatwianiu dostępu do infotmacji.
TAK(x) NrE( )

4, Bank zapewnia członkom Banku ĺówny dostęp do informacji.
rAK(x) NrE( )

5. Polityka infotmacyjna okteśla w szczegőlności zasady i terminy udzielenia odpowiedzi
członkom Banku oĺaz klientom Banku.
TAK(x) NrE( )
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6. Polityka infoľmacji zapesĺtia ochtonę iĺţotmacji otaz uwzględnia odtębne ĺegulacje

wynikajace z przepísőw szczegőłowych ĺeguĘących funkcjonowanie Banku.
TAK(x) NIE( )

vII. Dzi*łalność pľomocyina i ľelacie z klientami

Przekaz teklamowy đoĘczący usługi lub pĺoduktu ofeĺovzafLego pÎzeŻ Bank albo jego

đziałalĺości jest ĺzetelĺry i nie wpĺowadza w bŁąd otaz cechuje się poszanowaniem
powszechnie obovriązujących pĺzepisów ptawa, zasad uczci'wego obĺotu, jak ńwrueż
dobrych obyczajőw.
rAK(x) NIE( )

2. Pnekaz teklamowy w sposób jasny wskazuje, jakiego pĺoduktu lub usługi dotyczy
TAK(x) NIE( )

Pvękaz ĺeklamowy nie eksponuje kozyści w sposób, który powodowałby umniejszenie
znaczenia kosztów i tyzyk zlxĺięanych z nabyciem pľoduktu lub usługi.
rAK(x) NIE( )

4. Pnekaz reklamowy Banku nie wpĺowadzaw błąd, ani nie sßĺłarza możliwości wpĺowadzenia
w błąd w szczególności co đo :
1) chaĺakteru pzedmiotu teklamowanego''ü/ tym pÍav/ i obowiązków klientów,
TAK(X) NIE( )

2) tożsamości Banku jako pođmiotu teklamov/âflego'
rAK(x) NIE( )

3) istotnych cech pĺođuktu lub usługi oferowanej pruezBank,
rAK(x) NrE( )

4) koĺzyści, któte można osiągnąć kotzystajĄc z usługi lub ptodtlktu ofeĺowaîego pÍzez
Bank onz okÎesu, w którym koĺzyści te powstajĄ

rAK(x) NrE( )

5) ponoszenia ptzez klienta całkowitych kosztów zułíęaĺych z usŁuga lub pĺoduktem
ofetowanym pnezBankoĺaz okĺesu, któtego te koszty doţczą

TAK(x) NrE( )

6) cz^slJ, waĺtości i terytoľialnej dostępności usługi lub ptođuktu ofeĺowanego pruezBaĺk,
TAK(x) NrE( )

7) ryzyka zwięaĺego z nabyciem lub koĺzystaniem z ptoduktów i usług ofetowanych przez
Bank.

TAK(x) NrE( )

5. Ptzy tlvotzenill otaz publikacji pruekaza reklamowego Bank w szczególĺości :
1) cDłwa nad charakteÍem i konstukcja pnekazów ľeklamowych pÍuygoto\řýy'ü/anych

i publikowanych w imieniu Banku lub na jego ruecz,
TAK(x) NrE( )
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2) zaPewnla odbioĺcy możlişĺość swobodnego zapozfuania się Że wszystkimi tĺeściami
składającymi się na ptzekaz, w szczegőlności Że v/szelkiego ĺodzaju wskazaniami
i zasÚzeżeniami stanowiącymi integĺalną część. pue|<azu ľeklamov/ego'

TAK(x) NrE( )

3) zapewnia, aby tozwiązania gtaţĺczĺe Żâstosov/âne v/ ptzekazie teklamowym nie
utrudniały odbiotcy zapoznalia się z istotĺrymi informacjami ĺrua tetnat usług lub
produktów oferowanych puez Bank, w szczegőlĺrości z jnfotmaciami wymaganymi
pÍzez pnepisy pĺawa otaz rekomendacjami nadzotczymi,

TAK(x) NrE( )

4) podaje źńdŁo pÍeuentov/ânych infoĺmacji, jeżeh przekaz teklamowy odwołuje się do
wyników sondaży, badan stâtystycznych, ľankingów lub innych danych.

TAK(x) NrE( )

ţť celu zapewnienia ĺzetelności pruekazywanych klientom Banku infoĺmacji otaz udzíelann
klientom ztozumiaŁych wyjaśnień pĺoces ofetowania pľoduktów i usług finansowych przez
Bank jest pĺowadzony przez ođpowiednio pfŻygotov/ane osoby.
TAK(x) NrE( )

Bank dokłada statań', aby oťeľowane pĺoduktu i usługi Íinansowe były adekwatne do potĺzeb
klientów, do któĺych są kieĺowane.
TAK(x) NrE( )

8. Na etapie pzedstawiania chaĺakteľu i konstrukcji ĺekomendowanego pľoduktu lub usługi
finansowej Bank onz podmioty z nlm współpracujące uwzględruają potrzeb}, o których
mo'\I/a v/ ust. 7, w szczególności co do indywidualnej sytuacji klienta, w tľm, wiedzy i
doświadczenja ĺa rynku finansowym, a tam gdzie jest to uzasadnione pożądanego czasu
tľwania inuĺestycji otaz pozíomu akceptowanego tyzyka.
TAK(x) NrE( )

9. Bank otaz współpĺacujące z tim podmioty tzetelne i w sposób pÍŻystępny dla pzeciętnego
odbioĺcy infoĺmują o ofetowanym pĺodukcie lub usłudze, 'u/ tym v/ szczególności
o chatakterze i konstľukcji tego pĺoduktu lub usługĺ, koĺzyściach oÎaz czynnikach
waľunkujących osiągnięcie ewentualnego zysku, a także o wszelkich ryzykach z nĺmi
zuĺtęanych, w tľm o opłatach i kosztach (ĺównież zwtązanycb' z wcześtiejszą rczygnacja
z pĺoduktu lub usługi).
TAK(x) NrE( )

10. Wszelkie niezbędne infotmacje dotyczące chaĺakteľu i konstĺukcji pĺoduktu lub usługi
finansowej, maiące znaczetie dla podjęci^ Pfzez klienta decyzji, są udostępnianie klientom
w taki sposób, aby w odpovriednim czasie pĺzed zawatcĺem umov/y mieli ođ moźliwość
s'ü/obodnego zapoznarĺâ, się Ż ich tľeścią.
rAK(x) NrE( )

11. Postanoşrienia umowy' w tym wzotce umowy otaz istotne informacje na temat umolň/y
zamieszczone w innych dokumentach, są pĺzeđstawione klientowi ptzez Baĺk oraz
podmioty z timwspółpĺacującepue podjęciem pnezt<heĺta đecyzji co do zawatcia umowy.
rAK(x) NrE( )

7

9



12' Jeśll' w ocenie klienta nie jest możliwe zapozĺatie się z przeđstawionymi dokumentami na

miejscu Bank pľzekazuje klientowi na koszt własny kopie odpowiednich đokumentóuz.
rAK(x) NIE( )

13. Bank podejmuje odpowiednie działaĺĺa i đokłađa należytej statanności, aby wzotce umów
ĺie zawlenły postanowień niej edno znaczny ch.
TAK(x) NIE( )

74. Bankudostępnia klientom jasne i ptzejrzyste zasađy rozpatÍyşIania skaĺg i ĺeklamacji.
rAK(x) NIE( )

15. Bank wptowađziŁ zotganzowaną formę Îozp^Ĺwania skatg i reklamacji otaz podejmowania
dziaŁań' zaradczych zmietzających do ogtaĺiczetia sytuacji, powodujacych wystąpienie ich
w pľzyszłości.
TAK(x) NrE( )

16. Ptoces Îozp^ttywania skaĺg i reklamacjíptzez Bank jest pĺzepĺowadzaĺy tĺezsĺłocznie, nie

pőźnej ruż w teffiinie 30 dni, a także cechuje się ĺzetelnością wnikliwością obiektywizmem
otaz poszanowaniem powszechnie obowiązujacych pĺzepisów pÎa'wa, zasađ uczciwego
obĺotu i dobrych obyczajőw.
TAK(x) NIE( )

77, Treść odpowiedzi na skaĺgÇ lub reklamacjÇ zawíera, 'w' szczegő|ności w pĺzypadku
negatywnego tozp^tÎzenia, pełne i wyczetpujące uzasađtienle faktyczne i pĺawne, stosovrnie
đo zatzató,w zamíeszczonych w ĺeklamacji lub skaľdze.
TAK(x) NIE( )

18. Bank đýy đo polubownego toztxĺtązywania spoĺów ze svroimi klientami.
TÁ.K(x) NIE( )

19. Bank dochodząc swoich toszczeil,,w szczegőlności ptowađząc đziaŁaĺia vdndykadne wobec
klientów, działa profesjonalĺrie i dba o feputâcię instytucji zaufatĺa publicznego.
rAK(x) NrE( )

VIII. Kluczowe systemy i funkcie \ľe\ilÍrętľzne

1'. ţ7 Banku dziaŁa adekwatny, efektywny i skuteczny System kontĺoli \řev/nętÍznej mający na
celu zapewnienie:
1) pĺawidłowości ptocedur administĺacyjnych i księgowych, a także spĺawozdaşĺczości

fĺnansowej otaz tzete|nego ÍapoÍtowania'ţvevnętÍznego i zewnętÍŻnego'
rAK(x) NrE( )

2) zgodności đzĺałanla z puepisami pĺz\ila i tegulacjami zewnęttznymi
z uwzględnieniem tekomendacji nadzotczy ch"

TÂK(x) NIE( )

2' Bank dokumentuje pÍoces zapewnienia rca|lzacji celów systemu kontĺoli wewnętĺznej
rAK(x) NrE( )

oraz
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3. System kontroli wewnęüznej vI Banku obejmuje wszystkie poziomy 'w struktuĺze
otganiz,acýĺej Banku.
TAK(x) NrE( )

4. Zarząd Banku opĺacował i wdrożył adekwatny, efektywny i skuteczny system kontĺoli
wewnętťŻnej, a Rada Nadzoľcza Banku dokonuje okĺesowej oceny adekwatności,
efektywności i skuteczności zaĺówno całości systemu kontĺoli we'ň/nętfŻnej' jak i wybĺanych
jego elementów.
TAK(x) NrE( )

5. Pĺacovĺnikom Banku w ľamach obowiązków służbowych pzypisano odpowiednie zadaĺia

rAK(x) NrE( )

6. Bank opľacował i'wdtożył efektyuzną skuteczna iniezależnąfunkcję zapewnienia zgodności
działaĺĺa Banku z ptzepisami pĺzrwa i ĺegulacjami wewnętĺznymi oÎaz z uwzględnieniem
ĺekomenda cji nadz o tczy ctn.

TAK(x) NrE( )

\X/ Banku sposób zotganizowania funkcji zapewnienia zgodności gwaĺantuje niezależność
wykonywania zadań' vi tym zakĺesie.
TAK(x) NrE( )

8. osoba kieľująca komóľką do spĺaw zapewtietia zgodności w Banku ma możliwość :

1 ) bezpośĺeđniego komunikowania się z Zatządem i Radą Nadzoĺczą Banku.
TAK(x) NrE( )

2) bezpośrcdniego i jednoczesnego ŕâpottoşrania do Zatządu i Rady Nadzorczej Banku.
TAK(x) NrE( )

osoba kieľująca komórką do spĺaw zapewtietia zgodności uczestniczy w posiedzeniach
Zatząđu i Rady Nadzoĺczej, jeżeh pzedmiotem posiedzenia są zagadruena z;wiązane z
Systemem kontĺoli v/e]Ă/nętÍznej lub funkcja zapewĺĺenia zgodności.
TAK(x) NrE( )

10. Powoływanie i odwoływanie osoby kieľujacej komótką do spĺaw zapewnienia zgodności
odbywa się za zgodą Rady Nadzoĺczej Banku.
rAK(x) NrE( )

ĺ 'ĺ . Auđyt wev/nętÍŻny Banku ''vykonywany był w 2015 toku pruez Bank Zrzeszający / a od 201'6
na zasadach okĺeślonych w Umowie Systemu ochĺony SGB pĺzez jednostkę zatządza)ĄcĄ
Systemem ochľony SGB-Spółdzielnię đziałającą pod fiĺmą ,,Spółdzielczy System ochĺony
SGB''X.
rAK(x) NrE( )

1,2. Bank skutecznie zatządza ryzykiem występującym w iego đzíałalĺości, w szczegó]ności
popflez opĺacowanie i wđrożenie adekwatnego i skutecznego systemu zatządzatia ryzykiem
uwzględniającym stÍâteg1e zatządzanta ryzy|<lem obejmującątolenncje na ryzyko okĺeślone
przezBank.
rAK(x) NrE( )
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13. Na pÍoces zatządzania ryzylĺem w Banku składa się jego identyfikacja, pomiaq szacowanie,
monitoľowanie otaz stosovzanie mechanizmów konffoĘących i ogtaticzających
zidentyfĺkowaĺy, zmietzony )' oszacowany pozĺom ryzyka.TAK(x) NIE( )

14. ţť Banku system zaruądzatia ryzy|<lem zotgatizowany jest adekwatnie do chaĺakteĺu, skali
i zŁożoĺości pĺowadzonej dział'allności ptzy uwzględnieniu stĺategiczĺych celów Banku, w

Ęm sftategii odnośnie zarządzaĺia ryzykiem uwzględniaiąry^ toleĺancję na tyzyko okĺeśloną
puezBank.
TAK(x) NIE( )

75, Zatząd Banku, ĺieza|eżtie do zadań' pĺzypisanych komóĺkom otgatizacyjnym Banku i innym
jego oĺganom, ponosi odpowiedzialność za skuteczne zatządzatie ĺyzykiem.
TAK(x) NIE( )

1'6. Członkowie Zatządu Banku, uwzględniając chankter, skalę i złożoĺość, ptowadzoĺej
działalności, ni" łączą odpowiedzialności za zatządzatie danym tyzyfuem
z odpowiedzíalnościąza obszat genetujacy to ryzyko.rAK(x) NrE( )

17. Rada Nađzotcza zaśxietdza i nadzoruje rcalizacje stĺategii zatząđzaĺia ryzykiem, spĺawując
nadzőt nad skutecznością zarzadzatia ryzykiem.TAK(x) NrE( )

78. Zatząđ Banku zapewĺia otÍzyrnywzrnie ptzez Radę Nadzorczą Banku ľegulaĺnej i aktualnej
infoĺmacji o tyzyka zidentyfikowanym w obecnej íprzyszłej dziaŁalĺości Banku, chataktetze,
skali i zŁożoĺości ryzyka otaz działaniach podejmowanych w ľamach zarządzatia ţm
ryzykiem, \ň/ rym także infotmacji od komóĺki do spraw zapevznienia zgodności şz Banku i od
komóĺki auđytu u/e'ümętfunego Banku Zneszającego/od' 2016 ĺoku od jednostki
zatząđzającej Systemem ochĺony SGB - Spółdzielni dzíałającej pod fumą ,,SpőłdzieIczy
System ochĺony SGB"*.
rAK(x) NrE( )

19. Bank był poddany lustĺacji i rca|izuje wnioski polustÍâcyjĺe.
T^ĄK(x) NIE( ) R.ĄDY

BAN KU w
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