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BaiNU

wpów.dżenic

w

zwĘLU z wdrożencm Pr,.z K.hlsj{ N2dżoiu |ijunsó$tgo Zl§d Ładu KolPotioineBo,
Baflk sPó]dri.l.rr., (jórżc ż si.dżibą w Górze ul obrońcóv l.\,ov! 5.żNmy d ej ,,Bxnłren', x
blrrc u§z8Ędnńiąc w'3cżnc l]]R^/ cL/2a1'7/11 z dfli? 2] har.l 20]3 i
v sPliwie żrlzĄdzżnja §c§nęeżnćgo oślndczijża PaPb.aż Plzię.i nini.i§ż.i Doli§k,
\r,Fowrdż, Zxsxd| Lidn KorPoLrcincgo okr!ślo.. q dókmcnci. KNF zgodnie ż żasidą
proporcjonilnoś.i i adckYlhości $,Fikxją.ą,e skil, c\inkt.ro d7ii|alńoś.i ótrż st.cl fi}.i B,nkD

Prł opĘco-iniu

Dinic]sze]

Poli§ki 8mk sPóld,iclcz) v Gnżc j o ń§ryb.jx ildżońvlną
\r,1]vi},ó EB^ i liSNlA w7iĄl lod D[xgę ni*gpuj4cc

podle9jącr Wyhógon ółreślonynw

i,

Svór

lozŃ , i v vż.ajliości,sDńe

bi]xnsówx

B!.kn . $mx ik§wó$ PsiadaN(n Fzcż

sżcżcgólnoici, i' B]nk dzżli rv forhie spóldzi.ldi ni
Podshwi! ush§], o lunkći.nó$iniu bxnków spółdzielcz}.h, ich żuca7aniu się i banlth
Żr,.s?xiących oiiz usb\rf Pnwo spółdżi.lczc oĘ, uśas],Pawo bmkovq
cbankter s*żle i ioPicń żlóron.ściPrówidzoncj dznlilnośc\ w szczcgólności iakt, jż
trykónuje czyf,nościbinkowc obi9ic ,c^vol.niem orgińu nldżot7.go .ixż ókicślonych

s\orą

dsan rcj( w§vneŁżnĄ i §

okolicżność,i'

B,.k lń i.n n.tówm],

nx

8tldzie! ,]e Posńdi piPica vinościow. nx

łnku

ókóLi.znóść, iź ]]i|ł sPółd7iclc4 v Górz. d7ńłi rvIlączn]e N środowiskulokilnrn n{
rcrenie povlifu ilwickiego soj€rvódżŃ? do]noŚląskicgo oftiując Piodukży g]Ówde

konsumcntoh, die,vie]kjh Pżcd5ilbiorcoh oix7 osóbon Prowxdząc]m dzfiLfość
rcLricżą,lub dżiżlxlnośćinncgo i.{]żlju !r §,c,cb]u ]ok nJ-m
olroli.żność,i' Bxnlr rairuic stltegię 2rzcszcnń i sr*.nru ochron,
|.fo4,ów. ó i,7,,71,1 o,, L
a o,o_.,n,,.,, d,n, -.(,,. , J, ,, l,,d- \r|
okolrczność, lż Lczbi

z

zihdnianrcl] pĘ.ownikórv \lnosi 25

m pos,żsże Bżnk sPóldziel.żr, Licfuńc 5i9 avdą PróPórciónxlaości vPsvidzi
?dclNMr Jo PosJ§,l .h c2vnniłó\u zbiór zxśxd określiiącychiehcjc v§vn9b,ńe
uwxgi

n rclac}c z udzń o$cihi l]an I u i I lic hńi, ór!?dżtcię, funkcjónóNanic
nrdżóru wcsófbżn.8ó oĘ2 k]u.żó9ch §l{ćńó§ i lunkcji §.woę&zrych, i rik . oiExfló§
i zN.e Eznc Bxnku w §

l

łlfutovych i7xsłd ich wsPÓl&ixhnl
w t.ścimic]szcBo dokunrenfu §_IszczeŃ]njone zosbłI ziMd| *o§ovlnc Pr,cż ll k oĘz

$sNinh

którycn Bxnk żo|,owiążu,c sig

t

{]ó

i1.

Uryi.

rv nnicj§zcj

Rc|alIji lojtcir o,n!9Ą{

l]!|[

lJanl śtljł{l7ic]!7!\ (nn7(

BmlrZrze9łąc| scBninks,.\

c)

cżłonckltadr Nadżorcż9 cronc( Rid, Nrdżorcżcl Ba.ku s!ó]dżiclcżeBo

d)
e)

t<Nlr _ ]<ońsj. Nadżoru I;ińlósoNcgo

Kwxli6r9cje Nrksztilcenie. wiedz, mie]ębościi doś§iidczmie;
gKicrownit Lońórki [ontoli w§vnctzncj osoLa nl najvPszyh sżcżcblu hiehrchii
odPovicdzi.lix zi sLuteczne zxrząd72nic cód7iennym lDnkcjonósrni.n d.ż cżnyci
kohórk ds,7xlządżinii ł 7vkjcn omz ltomófu ds zgodnoścl
g) Kulfuti 1rżykżobow!ążu,ącc v lrżnku nolń)-, Po*!w) i żcho\vniz odń6żące sig
do śvhdonościry4kr, PodejDosmi. pź9 Bxnk ryzykl offz zżrządzmi. ryzlkien\
! btr. ńeh.niżńów kontoln}th k§żblfująćych d.ćyżi. doty.żĄ.c ryż],k., Wrbav.jąc.
n, dec]zjt podcinówine Pźe, kieroŃnicŃó i Pgcóvnfióv N mkcie bieżąc.j
dżiilalnoś.ioĘz nż'ą.c wpĄav ńx Pode,norvinc Pźeżdich ł zyko]
h) Niez ćrnośćosądD §,orż.c 2xchósrnil' Pi,cjlNiliłcl- §ię w sż.żcŃlności
poda6 &sl sj] onz Podejnowinh dec],zji w rmxch olgmów zlząd,żjłcych,
wrhiBnnI od Liidcgo cronka orgińu a,ądmjĄa8o, lrĘ vzsl9du nr to, ay Uviżi sę
go zł ,,będącego ŃezależĄm", mli]rcr ?lP§vnić rłqlvnc zengrovanic w óbówiążki,
Podcjnosxflc wIisnych, rczsądnr-ch, óbi.k§Nnych i triczłlcżntcl decvżji i oPinn Prży
vf l,ńr, ifu J fu ńk,,,, ooon,J7,o /|onkr o,3in, /n/1d/9,&
"3o:
i)o§oby Pcłniącc nljvłrnicFzc aunk.F - osobr mijĄ.. żni.zą.] Vl,\§ nx kcrunck
dznłlfoż B,ńku, ile nj€będące czlonlilm żxrządn, N §n] ósoby kienią.. kónótĘ,]§
konbóli wc§netżncj, x irkrc innc osobl lcldiĄcc nijviżdi.}sz. funkcje, jeżli zNhly
on. zidcn9likoMnc Pr2.2 nxryfucje s §fnikD 1n]liży ryżyk2;
vyFcl PLlcoMicy Bmku ofrz Ns7Fry cZlonkovi. Z,,ądU i Rid!

'lncownicy
k) lłAv. b,nko!ć
D

Rada

Ni,],orczi

Pclniący lD.k.jt

n) Rrn.k

n).

UŃawi ż d.]r 29 sicęnia 1rr7 r, Pnvo brnkorvc!
ltadi Nxdzorcz. Bmku Spóldziclcżćg. N Góiżc ól8ń żTżąd,qąq

kónb]ną

lololny

bink!, ókrcślony gtinićihi tlłu/

łżYk1łą.zry pozlonr i rodzxie ryz|ki. jlkc Bmk jc*
w nmrh §qoj.i żdoln.ś.ido Pono§żcnix ry7lkĄ żgodn].

slrlonnośćdo lodc,norvinii

sk]om] podejno$xć
ż foodclcm iziihlnolci, rv.clu rexlź,cjl śloich celóŃ sMtegicznJ.h;
o) Wr9cżnc rjRr\ wvqczne EnroPejsłrso Urzędu Ndzofu Bxnłovegó ż.tnii
21 mtr 20r 3 r v §PĘ§ic ża,Ądzxnii vśvn9u.ego
l) zxlżąd - ż,n ąn Brnku sPólJżi.l.żcBo w cóżc oryan zxlządzljąą pe]ąq ńnkcję

q)

Zdoh!]ić do p.n.v.nn ł7rłi mks|ni]ny Pożion (zlL!, Fki insryfuci! jcŃ
rv *lde Pi4iąć. borąc pod uvigc jcj liżę uPiulówł możli§ośd zi,4dzxnia 4żykcm
i ń.Lhdiżń! lrónt.lne óriz ornicz.fl. rcquliclFc

Rozdz lr 2
oĘ:ńżacja B.nkU i ruk.urn o.g..izacyjm

§,

1, oiganizicia rrMku !ńorliwi! .siągxnie dhgotcmo\qch cclóN Plow]dżoncidżi llności,
2 or9nih.jr Biiru obcjnuje z ządznic i sPhwoNinic konlsli, sl .n! spnrvozdivczości
vN,.cbz.cj. P,cPlnvu i ocht ńy ijri'ńrcji .tiŻ obiegu dokunrcnióv, co zoselo fulcrric
uregno§ c * ódPowićdlnch rtsulicirch wsvnconIch
r, o!l aca B/nk,7n,,U,)! .]., !,, ,l',, , r n\a/co,s?ai7i,!.,
4. BlŃ żrP.snii i"Ńność shkfury ors:nizxcyjncj urcglloNanej § rgsulacjlch §.unę!żnych

l
2,

3

4.

F

Brnk posń.li przejĘ],sĘ onż żdcllvłnąJó s[ali i chrnkreru prowxd2on.j dzńlilnoścl on,
podc,ho,rncgo rPlL1 stukfur( óll]xnizic-]ną s któreiPodlcs]ość służbo§!, żldńii.tiż
zxlJes oboNiązków 1 odP o§,cd zialnośd sĄ\r}Ęźnic Pr7yPisanc i.dPówi..lnio lodzielone
stukdu olsanjżi9jna obcjnujc j oil,licrciedln cily obszir dzilla]ności Binku \wlirnic
§,yodĘbnia|ąc kardą k]ucżówą funkcję ( obtębie §Ykonravinrch żadRń, !tżc, co p,),cżynil
się do zżpe§denii oĘz rĘ,każanń skutc.żncgo i O§rożnćgó żriządzrnix Br.łicn, Doryczy
to żióVno PóiIżixl! żrd,ń ixk i odPo§,icd,ixllroścl Poniqdzr członkóN Z żądu Bżnku,
1txkżć pod7ixłu 7xdM i odPowicdzńlaośd Pohjędz) końórk] orgMiżi.),i.. cł]bl|
jcdnos&iorgidizżcljng otiż loszcżcgólnc {f orviskx,
sfu|fuB oi8aniżtyjn, Bxnku zoshli określoni §, tiki sposób, bI nic hchodżilI
łąęlisoś.ico do zżkresu zxdxn l odporvi.dziilności odporvicdn].lr kohórck
or§rnżxcrjn].lr. jedno*ck ortsińi7żc),jnFh i sbd.Nisk, r 2§lrszcz,, bl nić dochódziłó do
na]tlxdżnia sit Dl si.bic oL.siążk&v i ódpósicd7iil.ości konrórck org. zicy].lch,
j.dm*ck ołjxnizic\ inlch i *mowisk
Shkfun Banku nic utfud.ii n żó nxd 47rkiem oriz skutecznelo zxrządzidix łzylicn,
mi hkŻ. skureczneqo mdzorosmix ńsĘdlcil.
§4

Blnk prżc$rż.ga $],ńoŃw srni}.iĄcrch z Pźcpi\ów pnNa o*, urv?8lędnir rckonendicje
nidżór.z. w),dinc !ź.2 ódPówi.dnić órgx v n,d,oru, N sżc,.Ńtnóści Pź.z KNF oriz ER^
l tżkzc zolroŃą7x i lub dek]arcje skhdine §obe. oqinów
€uoFxn Binking
^ud]oliĘ),
nidzon onz uwzględnjx
ind}Viduilne zileceniż \,,rdŃc pżcżoBlny nadżofu oĘż ..l.

1.

§5

}ańk okkih rv|6n. cclc *Ęicglc2Dc PIżt !Ń7jiędni.niu chlriktciu ótiz sk li prowidzonci

2, o1gM]ziqż Bx.ku
3.

um.2liwń osiagxnie zxltlidińrch $ki.Bc?l]rch cclów ? uw,8lędnienien
koniccżnóści .fckłvnego nonitolowmii łłki v) Ń§Pu,ąccg. w jćao .l,ialż]ności
orgxdżrcix Bi|ku uDożn§iż nicżwlocunc P.dcjmosxnie odpovjedfuch dżiał?ń
\! syfuicjxch nxgly.b, grly kon'ccżo. ]c§ od!ąjc.i. lub nic je* nrożlrve E iżormnic

r-,,,ięł"b -t;," łmiqjic7nlch ż powodu .ioczek]§d)ch ,ni?
go§Pdtczrn !ul, pLżwnrń Bi|kn ilbo, gdy dllsż rexlrzacjl t,rięqclr
piosad7ić do nifu§Ze x norń .kreślonlcL rctsllicjahi do6,żą'yn

d."l.'F,,P,,(/ Bl,Ll ,J'.',,,\,,

,1, oiganiżic,i Bxnku

żaPN r.że:

dP,L. \,,;,

zrdrń z 7.ki§u dzilrlnóści B,f,ku jcn Po§,ieIżMc ósobon
nld któłni nxd,ó,sPb\a,jł
|osrdajĄcrm f,lc,Lc{tnł vl.dzc i unicilhoici,
os.by posiżd"iącc tikż. .dpoNlcd nic ,]óśvndcz,nie,
b) Przy oktślxniu zi[tcsu po§lcrmych zndŃ bmi j, lod uviB§ ńó'Livość
.vłaściwe8oi r,ćle]n.8o \9L.nl . rych 2adró n. ddtn *Mo*hku,
.)
lncovdków §ą ażl.życi. chrońion., x i,h infresy nd"tcić

x) w]kolywńic

Pfr§j

u.v,ględnixflc, *sZczegolnóści PoPrżcż*o§Ołx[c PlzcjźysĘch
iobrckn-nlch z,sid żrtfldniinix i§,]ńxgmd,xflli, o"ny. i t,['e
nrFxdżinń l aMnsu zivodovcgo,
§6,

j* teź
l. Zfi,ąd Bink! k§żMlfujc sdktuę olsanrqjnĄ Lrińku, j.i Bvolu.je i osfrniczcnla,
żaPe§di, rb1- h sfukM ]łłruasld ónx 1 caek]]§ni oh, nje ccchormła sią nxdhicn]ą
lub ńi.ódPoNicdnją żlożono!.ą któn nt ńi]łlby jisncgó uz?sadni,ni! ekoaomicżneEo inj
ćclu DiNncgó lub nogliby byó wyltorlstini w celicb ^viążinych 7 FżesęPczoicią
T§oż.nie hlb żnixny sbktri), gdrfyj.ei rranku, b§dą sPójnc w żżcgol1o'ci
,( Lae,n B.,\L. INv tloo, łt ^n /L,.m U,Eo,oa, r do!,7Jcń Jhoj^,L
,1nk9nróV,,,nhB,,,,oź,P "ĄL j o,/h,,i g^oló"ń ,
)0rmóe, o krór!ń mdra ! u$, 1 j.* żic\oNinl róv cż w ódniesieniu d, ńn|cb
dokun.nróv wćNnę@dFh zwlĄ,in)ch ż orsan'xcią i fuńłcpjrowżnicn P'vc,,EóLdrch
kohórck or§rniżrc\inych i sh.osiśk.i hLżc jcdnoict orgmżrcri,]vch l lch koń&ek
organiźaqjnych c,y *łnowisk,

4. Dscovnicv Bi.ku nxią zllcNnio|r- odposieddi d,seP do

o

żatr.sxch uPn§nień, obo§iążkrch 1 odPówEdziilnóści Pos7czcgólnrch

informrcji

łońófk

ząd N pełfl 7 r i ńznnnc *fuLtuĘ Pm.vną órsa zlc)j,]ł l oP,Ę'yjn, B,nLa oĘż
zaPć§ )cj 2gód|ość z żah .rd,onĄ srltcgią biżncsó\!ł 1 N żakJcgc az}la irk też

5, z

skloŃościĄ .lo PodcjmoNania l] z|ki,
ZarzĄd i Rżdi Nldż.rczż zlPc$nix 4nvierdzde Pri,"id]óNych stit+i i PolĄki
unxninńnii novrch se fur, 7xPcgniijĄ. !) ich lr.,]jx, §,ijcnne PoNiąZ]ni, i brnś&c]c
niędzr nińi nie ltrudniily 7arzĄdżinii vervncE7nq]o omz §klrccżnelo 7t7Ąd7xnn
(żłki.n1n.(t7ofu nxd flin.
1

§7

B.nk \.Pfu§adz] .nodifi.Nt
!.NiidaDii.jl żxiządu lub Ridy Nżdżoftze]
onxcu7Yci,ch w Bi.ku, zxpsvnjająll nożlrvośćLftżr*anii ż rcga nxlżęd2i Plz!ż
§s7vśLich Prxcorvników, zl PoG{],ncnven okt.śtoftlo, ni.ż,lcżneao i autononic,jcgł)
sposób

Iłnłlub.z obi*,y ne§]svny.h koffekvc..ii
U|,w.
o

r'q,J.

kiłów cM

tr\,, l,,o! u, d.,,,,,i,,ńnva*,,p.

o Uł.irch nNicfr

2gllszjĄclclr i

2e snony

i inn]rh Pncolnjków

i ,"vro,ni[,

jasnc i.gulr, ziPcNniłjącć n.ktoNanić ńform2cii do§czącyclr o§ób
?,głasziny.h ónz nxnsżcnir jŃo poun]Ich, chJoni tnc,Mików, kló,ł

Polityka!-,d krpomqjn!9

B

tku

sŃldzjclŁego w

aÓ,l

ilsFó

zgiay..ią .s"qł.,"a ,+rsńni ź ljNmnic
Podbgrjący,h zsIosż,niu x hkźe
zaPe§,ni!, ł]r} zBlA7anc Potćncjll.g t"b izec?ł"v§i. nxruszenji PódleBtI oeńic i
nx wyrszY szc,.bet, v łm w nósown ch Pź}Tidkrch o+o$l,dnim

Prżełrz?niu
vliścn9,6oigxnom lub orgmon ści8inia.
3. lłoccdus anonim.vego powiidrnixŃ. ziPcNnix moniton,§,nić v/niku dóchodzc i
§lxścNc Prcwxdzcnie c,"idcn,ji zgIos'o l,h
w sPsvic 7ałośzoflcao

4, zdząd

Prżc.tsdvia Rad7ie Ndzorcżci DNku

npon d.q.żi. I qLdnmmoP Nżżn\.h

§3,

Bant śmsuje plŃ,r ci€lości dzńlxnix nxiącc fli.!1u lł.waj2nic ciq]loś.l dżillrnixi ogrxnicż,nii
st fli !-lldcli żżLlóccń v d,ixhlflości ih.ku,

R€lacja

Różdżiał3
Banku z członkani

§,
Bx.lr dzi{l r N intcrc sic w5ż$kich cz l on [ó§ z I osza no.,ani.D ne rcs u k]ie ntów
]]rn].lrł prcvadz.ni" drxłxlnościbic,. pod u\ugq interesr.,§7l,*kich intcl.M;uvI, o
ilć nic sĄ on. sPrz.c2|e z btcrMńi ]]x.ku,
Bi.k ziPryni. .złonIoh B,nku włd.ir' dó*ęP dó nrlonnxc,i, §

Pźrl,rdLu Podejmo§.ny.h uchwżł Pżcżż.bfrniclłż.dsivrń]i
ofrz
PrZy Ddrelin]u inlonrcii czlonkoń BłnlJ żrPcrvnił lch źcicln.ść

§10.

l

cż]o,}rovic Blnku Povinni vsPóldzilxć P,] fllinci jego cclów ohz żłPcw|iijł
bezPie cż cńsnvó d,il l n]i BintD
cżlo k.Nic Binku ńogą §,P]§!ać nł lulkcjoflosani! Bxnku rwłĄ.Znić PóP'3z dec)żjc
Zcbti . lżc{]nxvicieL fu. dxns,ł]Ąc lomPctcncji Pozo§alych ór!mów. NicuPnwdonc
\9\nenfu. sPł]'m ni ZarŻąd hb Rrd! Nxdżoiczą Bink! będzic zglosżone Koniri
ł

cz]o.]<owi. l1nkD N s!].b deążjth lovinn] kicrosrć §ię intcresgh Rlnl ,
zvołanic ż.brxfli PźedŃi*,ici.lr N Ę,foacii, gdl \-magi icgo dxlsze PnNid]ówc
6J i kc|ón osrnie Banku nl$ęp D je dez\r łocżnic.
człónkoNie L]in[u Pó\linfl .icknNnic kotży*ić z nr'ęd' Md7oru N]icici.lshcgo, ab}
zxPsvnjć Fąsidlow€ nnkcionó*inic Z ządu i tudy Nidzotc?.j Bxflku, olsan) Banku
funkcionDią v bki sPov]ll bY aPsvniać ożdrelm]c funkcii whśclcielskic| i 2łządczych.
oLldnośćudzialólca N ziźądżi€ Nyn.li oAmnićż.nił\,Ridzic Nx&orcz€i Rrnku
podfuótó.v Póviązżn].n ż hkim udzixłoNccfo (V s2c,csó]ności odżindc lub tsósP'darc,o,
i efek§"vn.ści nidzofu rv§vncDnćao,
po,a Ułtżixłcnw}rn]{u),v cell uflikni+cb
"bni?ć
v sllid Rxdv Nxdżotżcj nie mo!Ą rvchodżić ósóby pozosh,ące z czlonk hj 7ai2ądu lub
kicró(nikxru lrLeźąccj d,i"lx]rrości gosPodlc2cj sPółdziclni - żwłkumilrcń§kim ilbo s
lnb PdlinoNa.l§x v lidj Prcścj i w dnsim śoPniu lirii boc,nej,
*o nku

Pokeficńs$x

Po

lnyt! bdu KóĘon.yi,jeAo Bai

k L,

s

7, Konnjk§

Po$ni]Ącc pomild7r ld7nldlc?jnito$inn, hlć n,ż§iażINat
Dj. do.hoJ7ił, Jo nfuvrnix nncrgsu lrxntn L ]cgo cżłonltó\y,

sPnvoNanix

§11

.,ł,nlmi żfląd\ dc
żM?ą{]u, \, tym tńwldzcni. śpnw Pźez Z ząd

1, członkowt Baflkl fli.

bedĄcv

nic7\łl,chic,

y

nogą ńgeorvxć rv sposób

2. c2ł.f,ko§ie amku

nie pNini.] *I].ożr9wxć swojej pożrc| do podcimorvRnii dcc),ji
llovll]żącrh dó Prżcniesi. i xk§Ndv 7 B.flku do inn)clr Podńnlórv, l r]k2. do .xbycil
lD]r zbycix xlbo ziw[nniż in.l.h Mnsik.ri t.woJując}ch ńzporządzenje przez Bink j%o
nljłtkich na wrrunk,ch innych ni' łŃorvc, czr ież , narr.dcn beżIi.cz.ńsŃł lub

!l2
Dccyzjc w

2

icsic !_vP]xq żyslu uzależfuone sąod pótż.b) lirZyniniż.dPówi€dni.go

kiPibłów N]isnych onż riliacji
i tik

c UN,-Alędniaią rekohcń

Ęt+.,n}ch celów ms§fucji

di.jc i indrvidullnc żxl...nii \wdme pizez orgi n|

Poziomu

nldzdowif,.j,

ni dzofu.

Rożdział4
zaiząd

Zirżąd Ponosi o$ii..7ńą

i

§]3,

ogólnl .dPóvi.dzidność 7i ]]lnk oriz określi zl

żrrządżmi] w B,nku, którc zipcsnixią skutccz.c i ostożne

z

ządż rnic ]]an

dv

kich, nadżofujc

\óo/fuc r-,7l,ldoT7Fn /r,o \!,o/€r !, .vv J L'.\
żdżąd]knTni! .n!żruic się ! d?ixlxlność Bmku i podejnuje dcązjc w pn{idlo\w

] Z,r2ąd Ponosi odPowiedż.lnośćzi vdnżxnic sExtcgn oeż rcBllAn]ic oniłi1 vd{ranic

$ii.B! z ltadĄ |'1dżot.21
nują.
ósądu
i Pód.imDjĄc dccPi. konlmk§vnie krvśtiofluje onz kł-9enie
Za!,łd dok
occf,ix p,cdslwixflc nu PoPozycjc, s'Fśflicn]r i inaoma.j.
Rrd9
Zżżądsklada tobPlckso*,c sFraNożdlnl i int nuic Ęgullmić bez zbędnej
^vlołj
Nadżor.żl o clćhćntx.h śr.br.h dlx ocea! syfulcji, r} zlku i rr.ydiżcniich nijącrch ]r?lN
lub mogąc},ch micć rĘ\§,nż nziihn]. Binku.
i odPoviedn]ość tyclr

]

5

§14,

1.

]

Zirząd nri cbxuki.r kolcBa]nl
czlon]ovie Zdądu PosiżdłąkonPłen.j.do ProNadż.nil §!ąN Binlru §Initają.c 7
l) \licdzy (Pósixdxnej z frcjj zdoh|l*o §rkśzhlcef,ii, odbr9ch szkoleń,
użyskińych t}iulóv ż vodowv.h ohż,ibiiciw iiny sPóśób w tołu kari.9l
.
Arvodówq),
b)
doświxdc,cnń (.xbytelo Ń ioku sPriŃ(rwnh określon]rh fun]rcji lulr
ZijnoNmix okJcślonych senowFk),
.)un]eJębości diezbcdnlch do §.rkon]vrnii Powic,on.j fu.kc,i.
Kddy ż cżłonków zaĘądu dqc rękoihię llcr}tcgo qyloniTanu Powie,ontch mD

Poli§ka Ladu
l

(oNEyńqo

B'nltu

cżlonkóvic Zarżądu, po.tleEiją ócenie odpoŃledf,iości pizc7 R.dę Nid,orcżĄ ni ,isrdach
okre;lo|lch w loliNcc occnl.dP.\j(t !(ik jJJ{] lnv na./lonkóN Zl7ądn. cż o.kórv
ł

lndwidM]ne koDpetencie povcżeNólny.h cżłonków ZxiządD doPelnixją sic v hłl sPosólr.
óy możl]wc b}b żiPesdelń ódpovlednie8o Pożiomu kolc8iiln.go żlrrądrlnn BmLi.h
w sklidzie ZxizĄdu ziPcsf,ionY r* udzix] o§ób, ]rlór. v]xdxią ]ęl,łlan Polskjm ohz
Ęk?,uią si! odPovi.dnim dośNhdczenien ] żn2joffo!.i1 P.lsllicg. anku fin,nśóve8D,
niczbędnyd v zeądżrniu Rldki.ń ni Pólskim 4nkn fif,żnso\..m,

Bsnk realizul. Po\tyr§2e z,sidy Pop,c7 *o\owrni. PrrcPisów PĘ{i P.wszechnie
óLówiĄzDjĄcego ofrż §,),ilczńrch, rckohcndr.ji i ,xlćcćń, ołreś]onycbpżeżElroP.jski
ULzad Nxd7ofu ]] ]kowcgo óllż Konisię Nidzon Fńinsowcgo, rcgulljących ą naterł, i
bkrc v},iOnć i rekomendicje Bińku 7-cyając.g. i sFemn ochiofly ż 7icho§ifuch

L

2.

1,

§]5

zAż.ąd dr,h|ąc q inl.§ic

Bmku ni ni rvzaicdrc celc oąż żls2d| Piósrdzenia
.l,ił]alaościPź€z Bż,k okellońc Pr.7 PrżcPhy PfrwĄ rcgu]icic §csfl9ozne on,

Zdżd .llruiąc P,yjęą shk]rię

dznlilności kr.rujc sie b.żPiccżc,j§Ńcm Blnku.
Z,źąd jc* jcdynyn uPra§n]oNm i odPovicdżialn] h żx żx,ądzinie drxłxllośc]ąBinku,
Zarząd7xnt dzi?łalńościąihnLu obćimnj. s szczegóLaoścl fuńk.jc Prowadżcnir s!rN,
Plxn.!x[ij, oigxli2orvxni., de.ydorvinia, kicn^"anir ó 2 konfoolosxnix dzńłalności

oLo

{,/k,, t',ł, fu..

Do obowiążkó§

i /,i-.J,,,,,

żt,ądu nxlcrJ, §

s

§]6,

Ą\r, or.

!'ol

Ńe Di.mnci

zczesolnoścl us hli nic i §,]nrini.:

oJłrnci strtcgii bri§svcj BaikJ|
ogólncj slitga §,łkJtsic a2vki. w Ęm skłonnościins§foc|i do
Pod.ińovłnia ryz*i onz rćj nn ,żrządzmir łzyk]en, ż hkże łodldv
z,lewni,jĄcvch, ibr- zrzĄd Poivięc.ł $_lsbrżijłco d!żo cżdu nr
zigrdnićnii
2 !,7vkien]
^viłzafle
c) odPowic{]ni.h i iLub?nvch lżn 2źąd2rużdź końtoli vśvń§'.cj,
a)

oheinurącrh rxsą sNkfur( orgini7rc)]q i dóbizc funkcjonującc
niczijcż c wcvlct,.c koń&ki ds 7arząd7iflr 4zylicn, ds, zpdności,
któlc dysPonuią tr}§tmzając],N u+iwnjediihi ssb§cn i ż$ob!mi, lbl
hó. *)kon}mć s{ojc aunk.ic
liclkóści, rodżxiów fużz shknr9,L.pihlu w€vóęEżneao i funduszr
d)
§,ł$n]-cL \9,*!rczxiąąclr do onpowicdn]cBo PoĘcii l)4ka

.

Podejno§?nego pizez !.nk
e)cclów żar,ądżanixPłFnościąin§y.ucji
! Polntk] vlnxg!ód2.ń
dproccsu §,},boru i occny l.amlrfiłrii osób p.łn]ąfich ńl|wiżni!|§,c runkcj.

łklliuł"k.r|.ncr]n.] l Ylitoici, któl.
i)

PfumUlą

oło§i(rjlLL ( j dlcżnc

PoL§h Pź.cNdZ2]2ni? konflikloh nftrśów n2 t.7il,hic inn|u.j!,naln)nl

poiryka łjdu KoĘoncyilcgo Banku

k)

Dańc}.h i! cclu z.pMi.nic ,.tclnoG
^sd ii \o,d-,,-,.j,,n,r ..l
, llw\o
r

3,w s[hdżi. Zxlżądl BxflkU jcsi wrc{]rqlrnn,i

funkc]ż

srścmów

liezesa z.rżądu Ilicroiącegó

Pfrciń

-Pkz.s żatżąd, Plżyc4nia sk ao eaek§vncgó !źep\Ml if,folmrc'i v Fn[h Zfządu eź
pomifdzy Zxrządem a RldĄ Nxdz.rczĄ oriz ie* odfovićd2hl.y za ogó]ne slai€żn.
runkcjo n owi nie Z,rządu
1. Prezes ZaI7adU ,ichęó do oŃx ej u kryqodcj dFkus]l, spźrja tkjg dy§ku§ii .il2
żaP.wnia ńożliw.ść§Tnźani2 i onxŃiinii odDic.nr-ch Poglądó! w frm.ch Ploccsu
Po§ildżcń i,xPsvdi. plio§&ose Porovxnie k§cstji
śMregfzn}cb, x hkŹc żłcwniaótżynlavxfue !'cż .żłóŃÓv Zrrządu dokumcnróv
i inforhac]i ż \1*i(7x ąc|ln vFlzcdżcdi.m p'ed PoJcdzcniańi
cżłn]kowicZarz{du L]żńlu Fonosżąkóle! lnĄ odPo§icdr]llność żłdccyzjc żisMeźone

6, ?rcż.s ZDądu Usblż PorĄi.k

7.

do ltoh!.tlnc]i zvądn,

oJ

wllowxdzenń \€rvnc&n.ao !od2i2lu
ód!.Nicd,iilności 7a toszczcgólnc .bs2q, dziahlnościBxnkD ponigdzy czlonkós
niŁz^lażni

3, vĄżF.y cz]o.Iro\ńe dsanu z,4dmjąmgo są m bi.rąco inlómoNini o oóln.i
dzilxlnoś.il]rnku, ie8ó synncji EnRnmvej i Pod $z§lędem §ży!i, a rik ć

qńo§lnrch decvzjich mżjącrch znzcż$ w! ł|w m dziłilnośćl]3ntu
9 w.wnętzn], podział odPorvi€dżi ności a pGZżeg,j|nc obs2xĄ, dzix]x]ności Bxnku
poniqdzy .żłońków zdżądD Bmta dokon)v.n| je* v sposób FżejżFty i
jednożnŃżny on, zo*łłodzrvicrcicdlonl v rcguhcJxch wc\Ynęiżnyćh i u.hNrlich
konpeiencrióycn ż.nvicrdż.qch ptzc7 Ridę Nai]ntrcżł Podzixł ftn nie PIo§Ndżi d.
żbcdncgo nlkhdxnii siq konPcr.nc|i .żlonLas Zxr2ądu ]]inku lul, Nc,"nęt2nych
koafliktów ntcl.sórv
10 wervn9Dny Pod7itrl odpo§,icdzir1,'ości tónięd7t czlof,ków żażądu
Bmku nje Prowid7i do stfulcji, v kióre, olncślonJ oLszir dzili]noścj Binku nie j.Ń
plż}Tisa y.Io 71dncgo cro.]rx orginu nżĄdżają..go,
o pon

§1?.

],

losied7cnir z{żldu Błnku ódbywiją

l,

Pelnienie funkcji cżlonlt{ ż]rżĄd! lownno shnowić a'óvn, oLv! d.§Nności
zNvodoscj c,ło . Zrządu, DoditkoM ik9vnośćżigodo§,i cz|oŃa ztz\d|. Pożż
Bmki.ń ni. po§ńni ProYidzić io bli.go 7xmgx2orvxfl. cż?su i nikhdu tlaą, abt
ncgx!-Nńc sP\Nała M \lkonF, ic lmkcjl czło.łxZrźądu,
cronek Zirżądu Bmku nic posinicn b]. v szcżcgólności.rł!]ki.m ói8,nów in.lch
P9dnidów, l.rcli c2as lośllęcony ni rwkonlvani. funkcj, w fflFh podniobch
uniemor]jvi blnu rzetelne§,ykon}avifuc óbóŃią7k]§ w B ku,
cżlóo.k Zlźądu L]ż.ku P§nli.n PóNst7yInżć się od Po{]cjńórvlni, xkłavnoścl
zaNodorv.j lub ló?r2rrvóJ.§cj, krón nogłilr! Pro.vadżić do PoŃsbvldl konflikfu
int I.5ó\" lub ńia]aL| ..]it} w|l lVp\N fli je§o lcpuhc,ę ialt. c,Iónki Z.źądn ]]anku
Z,sidy ogriniarni konnjib intcrc§óv ż.*xłokieślon. s odPowi.dni., tcgllrcji
ucNnęunej okeśh,ącljńedz} innymi uydy iden§friac]i, ,a,ąilhja ófiż

2,
3.

4

się rv Jcżvku

Pol§kin
lub
innvc]r
istotn)ch PovanóNicń Zftządu
lł.bkół ó$7 tcśćPode]novinrclr u.hvxl
Bxnku sporzĄdzrńe są w
PólsL.jm,

'P*u

§13

PoLi§ka l-idu Ko+oncyj.ego B@Lu

żxrcbi.ginia [onflikkJn ntel.sÓN, x likż. żisB], gy]4czania cżłónki ZxĘądu
rv lz]lxdku ż$tnieni ]r.nnił int0cvn! lub nożliloś.ii!,gó ziisd.Di.

§19

P!żyp.dls ni.Peln€go sk]2du żxi2ądu Binku, Ridż ^"iJzortżx Bż.ku P,d,inuje
odPovleddi.dżi.łinixrv..tu j.g. eżrvłocnl.g. uzuPcłntńil

w

Rozdżi,ł5
Rad. Nidzorcza

Rid? NrdżoĘ2x sPĘ§ljc nrd7ó; nżd §!rł\,!ńi Binl

[i.rJiąc aę PrżI

\akon)vxflu svoici żld,ń dbrloś.iąolli\lidłove 1bezti..?n, d,i,ł,f,ic Brńku
Rxdl NidzoE71 molnronic 1 kon*nk§auie kvcsbónujt sdżt%ie dżj dń BżŃu
Ridi Nrd7orczi rv ranach lołnionych fuń]rc|i 2obowiązxnr F* v sżczegó]ności:
a)nidżoro§!ć i mon to,o1v,ć Pro.cs p.dcjnovania d.L}-żii pizcz
[icr.wnicŃo oĘ, iego dznłinia, jik rcż zipe§nić skDleczny nrdżót n,d
z,źąd.ń, v tyn non]toro,vinie osż k.neolę icgo ind}viduxlnrch i
/bio, \ l, \ ruko.. l?,-qL|J. i?"U,, |o\ jnfu,

,

,o,.nkl ,,, |-\r"oń,ł- , ,|,/nir !(,:, f,o|o,"!o,/,

.1/.l7"d," JL7. fgoJc.,4.,
-,).,Jl?.1-p
c)uvzgkdni.jąc ayd§ PfoP.tjonłlnośclnileĄ.i. \qpełnilć ob.ŃĘki i tolę
konitfu ds, łzrlti, on2 Komitfu Audrfu
d)
zatcwnić i okrcso§o occnńć skutcc2nóść nn zazĄdżlnix
Novne&z|$o Brnku oĘż Pódcjn]oivRć odPówi.da]c koki $ ccl" lsDnięcli
8.Dn

sszclkich s§ic żonYch Uchybrci j
.)nidżorosxć i nofutoloNać koasekNende wdr!żide ce]ów *lit.Bc,nFh
lrmkD, jego sokfury órgni,xcyjn€, i *ercgn v zikcsi. q,yła, w §n jcgo
sldonności do todc]no\-inia ryżykl onz rm ziżądżx,nl iyzykiem i innych
obsżarós PoliNki (nP Polbki §,],nłrrod,cń), a tikżc Zmad qavniid.

nofuiorović k.ns.kwenbc rvdĘżrn kulnr§,łzyki N Bxnku;
dnidżoro.v,ć Ńdllż,n]. i Dtzynlvżnie lodcksu po*qPo§ani. lub
Pod.bn ch skutccznrL 2rs N cclu okcślcnix llkĘczf,r.h i Pótcn.i,lnych
konnłtÓN i,tcrćsóN, Ziźądzani. nGoi otr ich ninihaliżacji;
fudx Nidzolc7i Banku Pósixdtr DożlYoić Pódcjmov,nii ni bicrącó flc7będn],ch
cz].ności nrJ7órc7lch rv s7.żlgólności w ziktsic r.ili,xcji pr4iętrch .clów
shicgicż|]-.h lub istoinr.h żniln Pzomu Ęż)ki llb nłtcnilizlc]i istotnych flz|k
\r d7ia]alności Bxnk!, a hkże v zikrsi. s|nsoz.hwczości t]ianowej, v 9h
§proNadzinii istrtn}ch zmin rV !ólił.. nchunkovości h,jących zniczący wP]|v
ni tcśćinfomxcii finan{^(.j.
lt dx N.dzorcża Binku onż poszaeEóLai jc|c2l.nkowie Prży $tkony§infi rodzofu
ó

5

kierują s9 or,icł§

s.ą ócc.ą l osĄdeń

Pojiiy|a Ladu Ko, pom.yiielo

Rolu

§r1
1,członkovic Radr Nxdżolcżci R]nku posndają komFLtcncjc dó n reżytego §,ykon]\raf,ń
obo§iążtóv n dzorow.ni. lrn]ru §rnilrjącc ż:
a)\uedzy (!osi?da..| 2 ncji ,dob}EEo §'}łs,hł.enii, o,]b}.rch sZkolcó, Uz}:kmFh
tyiułów zNodoł,],cb lub *opni n.uko§r.lr oixz n ytei w try sposób v toLu ltdcĄ

L)

,lośvhddem (nxb],Eso § ioku §Pnrvówilix okEślonŃ funk.ii

luL]

,ajńo§ini]

określonlclr srrnosisk),
c)uhi.lę,nościniezb9day.lr do MkoD]vani! PoNiezonej fu nkcji
2, If,dywidulnc [omPclcn.jc |oszczc8r]nlcl .żlonkóN ko]ćsillncj R.d} Nrdżorcż.,
Br.łu nzupełfuljĄ sic w bli śPosób, xby lmorlnvić żzP§vnjdji. odPówń.Laielo
poziońu }ol.gD]..]qo spfrsowż.n nadżofu nrd lsżys&ini obszłini dziilaóe

3
4,
5,

Kiżdr z czlonkó§ lt'd| N,i1,oroei Banku diie rgkoioie

povieiron),ch ńu óbow4zkórv,
w skhdzic Rr,,ly Nalżótż.i Bxnku

nllcżyregó §,],kon}virui

osobl wladają jyrkicń Polskin orz
$kr7u,ą sif ód!ówiedl]n dośrvixdczcfu€nr i zn1,.ńóścią Polske8o łnku inansowcgo
dezbędnrmi w nfu7olowiniu ll1.ku nx poLknn 9nku fióinsowyn.
Binn rć iżujc Po\,]ższe zasadl Pot,cż śósó§?nić przcPisóN prx§a Powsże.h.ic
ob.wiązujące§o onz §l-t).żnrlj, r.końendicji l ,dc.cń, okcilony.h tźcżEuóPejskr
t]rżąd Nidżo.u Bxnkó§t!ó oliz Konisj( Nidżofu l,inNsówego, Bxnk zźeszajĄcr i
s!óldżj.l.żr s,! .ń ochlofly rcallun v.h tl ń .rię, z za.hovin]gh żisadt

wszFli.

§22

1, sk]id kzebn) R.dI Nidrórcżej Binłu ic§ idckwżinr do ch ikteru
,,., f, . d7 , J|"/7llJ,k07,lijo.,
2, w skłxdzjc R?dY Nld7orcż!| !xn(u §_aodĘbnióni ie* funkcji
Pźcvod czĄ..go, ktÓ§ kicfuj. lncxfu Ridy Nżdżorczei wtból
B.ńiu dóLon],§x.l jesl w
Pż§,Odni.żąć.gó frd],

3.

^".dzorcki
olxrcnl o dośviidczcni. omz uoicjetnóści kicroNiful zcspolcn,

,R { |vxdżórćżr Powo]uj. sPośród si.bie lrez}diub
.v rińxch Ri4 Nxd,orcżej poYollnl żosałKóńil.i

^udyfu

powolinl

a) monitoroNżniż skutccżnoś.i u.wnętz|],ch sysemów ionfuli jrkości
i żrżądżi! ryżyki.n itrryfucji onz, \Y $osownrh PrżyPldklch, j.j
konóiki xudyfu vevnęMneso rv odnicsic iu d. §Pravó7dasczóś.i
MP-,o,,, b.,lcn!, U.,1,,, f, .,,l,a.i rl, 7łn,ó i,
n2d ruo§
nii uś{nowj.]il P,.2 in ł! rDc]l: PoL tyki frchunkón,ośc!
fró.nonNxć Dbccs §pfrłozdi\Yc7oś.l aninso§c] i Prż.d§ivirĆ ż c..nix
inijącc m cclL, ZlPc\Y .nie ]cgo żci.hoŚci]
dokon]Yania Pl'.gląJu i modtorowłdl nezal.żńościbicglt.h fu$id.,tó!
lub fift audy!,sliich w szc,eńlności odpovicdni.ści ($i{dc7orii lJUg nicbędąclch
bidaniem sPmrvoniań ińanlNlclr żgdd.jć 7 M. 5 kAo ro7PorządzeDii
R

hóniiodvini Ladanił !*x§,o§c!o locznelo i

5l4wożdenn fi nxnsó\lcgo, w

skonsolidowin.ao
szczcń]ności Jego przePrcwidzcni., uNżględMiąc

Polr

Ęka l-adu

$sżelkic usbl.nh

l)

twidenti

i

Ko

oon.yiicAo

B

ku§

Nniosk włtrściwego.rBmD zgodnie ż iń 2ó

ó,
7,
3.

6 ożPor,ąd7cnir

Ponoszcnń odPoNicd7;lji,i.i 2i Procedu!ę \}rbofu 7c(nęunego biegle8.
lub rc\yidcróv !ądź funy audYtońkicj lub f'n iDdyto$klch i7ilccłć

zinvi.Idżcnic ich powoliM, \Tnaglodż.nh onz odwolmia

s)

us

lrz., \ł]ści§.or8ml

dókonF!,inic Pr.slądu ? rc i czę*oilivold Lidrni2 u*xvovcgo
rocznych lub sko.soliJoNmych sp §ozdiń finns.s],ch!
4.d,ne 2 ifr. 39 uś6 ]i'. x) dYickqY 20oól'13luE poDforno§jnic
or8anu xdninist!.yjn.go lub nld7olcl.Bo 1r2,]ó.j jcdnosLb o s].j[ach bidxnix
unNvoNcg. i WixŚni. c. rY ńki sPosób Ladx e to Prżrcryni]o się do rzct lnoś.i
sPrxwozdiwczośd 6nin5owcj i jlki b\ h rola kobitcfu dś,xudrfu w tyn Proc.siq osż
ot'rovmie i uwlledniłni. spnNozdżnix 7 badań
5.skłxd l(onriicb ,\udyB ódFó§ndi q,niAaniofi L*!v| ż dflr 1] n.ja 2017 ro]tu
o bi.głlch r.widcntxc\, finx.h 2Ui)- to^ kich on, Mdzoźc PuLlicż.rfr,
icgulLlic RcBulrm]n
sz.zcgoloN. żzsżdllunltc]drolinn Ko.rilłu
^udyfu
Komt.tu Audll" óff7 us§vx o bicgh.h lc\ridcntxcl]. fimi.lr iudrtor§[i.h on7
Do 5[l,,{]" R,dy Nxdzorczcj \Y]-bicrini

u$isy lnvi

§ą

cżłonkoMe |inku, żgódni. z Pź€pisxml

sPóldżiclcżc
cronkorvie Rid| Nxltżoic2cj, w qn cr.iLósic Konit.fo
Pod].gii4
^!a:/b,
ich
ł],boru,
fu
ża§ad7ch
olailónych
occfuc odPowicdni.ści Pzez ol8in do[onującI
§ lrolitNe occny odPorvicdniości [ldyditóN ax cronków lirdy Nx.Lorcze], czlonkó\r

Rid, Ndzoażcj

dź fud,

].

2

3,

Nxdzdźcj,
§2]

Jeś!.łonko\ic Rady Nxdzorc,cj Błnlt! zllos,Ą ,d.nl. odrębnc,
infonniciq oixz Povol]l /głóśż.nix,xŃcs7c7i śęrv F.tokol.
Rxda Nadżo..żi Bmku N frnrich nonitolowrnii v![on],Nl i

c,lnn.(i r.wi,ji fnmsoś.j uzgid.]a 2stdy Przepro\ldz.fol
cżynloŚ.i plzcz PodDioi uPrxwnionl- do bldi . sPnsożdtń

anxnso$ clr. s §fi w zikfsic FmponoMncao llanu cżlnnóści,
Binku Podcz pl7cd*l§ianix try ós czrflności
rQdr
^-xdż.tcn
n\,rji anxn$§€i P,!ż t.dniór uPixvnion| do bidro]1

sPn$ozda,i iDinso§\.h wrnżx śvojĄ oini§ o 5Pn§ożd iD
ln]ifió\,yn,kiórcgodotyczą.ańnoścircqiżiifu]nsovej,
4, vspółpnca Ridv Nrdżorżcj , Pdńióten nPnmonym do bidRi]i
sPrawozd]ń Fnrnso§y.hicsudokumcfltowani Ro^vją,anic ubóŃf
ż Podmi.lcn + §,nonyn |o bidd i §tĘsóZdrń fiflxnso\9ch
P.ddxne ]e* oc€ c Rid| NidżoEzcj, klófy ńlonnlc]9 o

z

vl.rająq,n o.cnq śPra$o2dxli 6nxnso\].lr Binku.
§ 2,1

1,Kxzd], z czlonkóv Rldy

Ndzofiei

poNinien s|kónsvlć §vóią

funk.ję rvslosób !k,l.§n|, §akż.jąc sir
,.,,d,,, \ l,n," c, , , i,,-,., I

ni.,L{dnF Po7n,ń.n

Porj,yk! Ład! Koj poncyin.eo

Bł,ku

pozion zmĘaźowinii Prżelavii 5ię w pośMę.rnlucżlsu v §,yhifżc
unóżli§iiląq n n leżyte Nlkon}avinic zżdxń md]' f,żdżorcż.jRanku,
Po7oshh a(Ę$noić ,ł."",lo,,. cżłl,rL,Md| Nxdzorczci BmLu c odb]Nl się
ż ls7.2crbliićn .th ]ikoŚci l.f.knNnoŚ.l sPrAlorvM%o nidzoro
czlonck Radr- NŃ,orcżcj illdLu Póvseż\ńuje się od podejnosxnix xkłvnoścl
Ni€zbędny

l
]

żxwódo!,ej lub pozxziwodo§ei. łtón moa}iby Prcsadżjć do lov ifui końll'kru
inlcrsórv lub § i.nl sPsób *P\!xć n.g,§vnic .a iego repnbcję iiko źlo.łr

Zisxdy

ogrl

cz?nnr konfljłn]

int.tyjv

Okr.ślone są rv odpowEdnic! tgulacjich

rv§v.eDn.j okrcŚla]ąą.6 mĘd7v nrĄn nstó idcnn6k2cji, ż]rządz,nia orx,
,iPobicganii Lonflikton ńtet.sÓN, 1 tlM. zxsid! \_.łąoxflii czlonkx RidI
Nadzorczei}inku w Prż)lxdku żxishic ż konflikfu inicfuów lub horliw.ściicgó
§25

1. Nxdżór §akonFvan} pzcz ltN,]ę N 7ófzą Bxflku ni chinkter sbly, i
j9lv Zil.żnoi.i o{] Fobcb,
Posied7cnit R^,ll NiLórcż.i Bi|łU odbsviją
nic iz ,iq fljż ó nżr- v roku,

w P!ż]?adk! s§ictdżcnjn w

toku §],koqN3nia nidzofu nidu;yć, Pos,żn],ch bkdów,
ł an ńdących znrczą.:y §p\av ni ticśćinfofticji fnmsowcj lub ńnycb PoNiźflych
niepiiv]dIovoś.i w funkcjonó§iniu Binku Rxdl Nadzorczż Podcjhuj. odPovicdn]g

dźiłidil,w

szczcgólnóści to§inn2 7rżąd,ć ód zaźądu §]'żśni.ń i żilecić fiu
\Pro§ad,cnic skurecznych n,zviązń przcciwdziil.jĄą.h 1r) ąPicniu pódobny.h
nićprlvld]owoścl § Przyszlości,
], Radx Nxdzotza, ieżcli ,es to nj.,bednc dlx sprNovmji PrNidlowcgo i cf.ktyvncgo
nli1,oiu, n.ze §lsltpić do Zuądu o lowołini. Nybaocgó P.dmiofu zcsnętzncgo
v celu Prze!fuvrdżcdb ókcślón|ch r!,liz lDb ,isięsfliqcix jcso oPnn s okeślony.h
§2ó

\ł Pizypxdku flicPcłncBo skladu Rxdr Nidzolczcj, hnic]s,cg. "]
vskżzż.a rv Sbfucie, koĄiccżn. j.( żNołxnic żebfrnix cnPy członkorvsńcj v ..lu
n]e^vlo.zncgo użunllnid . skłxdu R]d| Nld2oiczei,
§27

R

ż Nx&orc,i

B.nkn będzie dokon)nvili raulińej o.eny noso§i.jr żis.d §?towad7on1'.h
ninieFzF dokub.ntch, a *l.iLi lcj .lln, bęą Jdo ępdżne nx sfoonie ńtenetovej Błnhr
onż P!7ckż!§ xoc P.2 os b]|n orlinon B inl .

Ponłka § zakresi€ ouboucin8u

]. rn Binku ftnk.jonu,e

§23

loli§ki

w ziLtcsic ousour.ingu,

Polih,kr uvżglcdni! !,tłw ódtoDrcin8n n, dzdx]nośćB.nku o z
M p.§?c,.Ńl,re ród,x]e 42}kx (np, ł-z}ko oPeiiąjnc, §, qm

Polilyki Ladu l(o@n yilcAo BJ,ku s

!Ęvne i info,ńlry.zn.j !)-ż]rko ukiy r.Pubćjii oĘż łżyko
a 4kF! ,r,iqożdrq!żo-' ,
^ort"n .jj, i ik?r l,,a,rnn,"
ńonirolówlflir, łrórć mlcży w.liiżżćod erlPu bzwiżxnń uno§f
ouBoucinsorvei do zikońcż.ni| jcj obóNiĄż}vania (v 9n Podłm
]ni[2! kosżróv i koiz]ściouśoucm8q zlsicilni umos,

o,,.olr,nd.!.), jriJ/! , lmo,5 . , ,n",L ,c, .93i n!.;.
wdirx.h Plmów iwxryj|ych

i sMregn §.y,ści.)

P.lni odPo-icdżiin, ż wsźys&ic B]UB i ró.l2]]e
dżiałalnóściPódle!.rjłce oŃ$ucnEovl oiź §}Iiłxją€ z nicl]

r]3nk

o,
fue

Pożoiiie

-o,, ,l
.a0szi

.v

"

,d ,i. ,l,Jr.n.g, l,d,oa , id 1.Nar|l oa,

zadnyclr oamniczcli nidzoEzycn doqczącrcn usług i

?rzy qóoizc isrohcgo dosx§,cy uslu8 zćv.ęfoznych lub s

l,,Tidl( oj,olj!.ńB! J]Jg B,n( "ń,en J"/3L€dfo., ./,
Ds]ugódlvm !n .wił .dPówiednie mdxidy etycżne lub kodeLś
Kulfuia ryżyk i §bnd.rdy ety.żn€
§29

],w Bx.łU funkcjonuie zjnte8ro§ani, obeinując. c.łośćdrlłxrdości
Banku k fuĘ rrż},Ig oPińa na P.łnłn żrozunicd]u i cżlolciorr.rm
ó8ląd2ic łż*{ nr j,rjc Baik icn nmrony otaż §Psóbu
zxizĄd,,nir nnn, Ds?gĘ dd,jąc skl.nn ośćdo Pódcjmówrnir ryzykx,
Bink lo^viji kulfuę nZIlQ pop,cz \!riż. c Po]rivli konuflił.cji i szkolcń dlr
PącoNnikó§ lto§cżącrch nhtcgii i Pblilu inlivbcji, ? hkże do osorĘjc
konuniłicię i śżk.lcniłdh ln..Nnikóv N ccl usżględnicni1 oboviążkó§ ryclr
Prxco\lnikóv rv z^]tresic Podeinrorvln. ryzlki j zżźądzżniil]D,
lłxcós,ncy Po§i,]ni ńicć t.ln]r śviłdosość
śvoich.b.wją7ków
^vjązańlch

Kulfuri łż:/kiobejhuje Y szczegóLdoś.i: znajohość 1 zlożUhiedc Pod$iwowycb
wrtoścj inst}fuci Prż.z lM.orvniló§ ni \tżvst!.jch szczebli.lr, ż bkże Ńiidoność
odpo§iedżii]iości żłswójc iI7ilłfil 7!ążf. ż 7xchowxnicn Brnku w ż.Lics]c
Po!.jmo§inii ł zvkR, sk tcczną konunrtxcjt i krytykę Pomiqdz], Pfrcowdłxm| x
lxkżc Mósówinic .dPóvj.dnich Z.c]rqi w do{osowywan]u żachosń rv zikies]e
podejmowłni ryżyki do po6lu ryZyłx Bxnku i jcgo d]ugotcminoB}-ch int.Ęsós
§30

r

, żfąd olŁcowujc i Fżrjhlje llaokie *lndadr etvcżne i zxsodowe, któr.
niią M celu żninińllrowinic ry,rLq na jakic nrbżońy ,cs !rnk, Ń
szczegóLaoici 4zlk. oPe1.ljn.gó ] !h,). icPuhc]i, lrtór. nó!-a 9v]grć
zńscZąc, ni.koq,*nl NPl{v f,l rcntorvność l sibillośćaido w u],nilu
kfr Pi.nicrlv.h,

kó§2tów Po*cPówrń §ądowych, ogmniczcń nilożonlch
Pi2c7 w],ściuc órts,n)-, nnrh konśckv.ncji finan$sycn i karn},clr.2 tiłj.
uEiR rvirtości mxna i Zlufunń konsun.nLó*, ] r żc d.kł ! vśżdkich

*rliń

by bylr

pźesucaxne i uPowszcch mc Przcz }lnc.Mikós.

PoLi'yl!&d! KoĘon.yi|ego Baiktr

2.

§

Bxnlr modroflje zaodność 7 Pżl,ctrńi ł,ndxd.n oiiz zlperv$i ]ch Przestzeaanic
l śrviadohoiaPoPiżćż§prowdzcnie iisnei i udoklhcnowln., PLi§ki przeslzegxnix
\Wsok]ch *xndidów cl_aczdvch i żx§ódóŃ}'ch, ]xL lównie' zlPevnlcnic odPowicltniqh
szkoleń PĘcoNników z rego zikle$

Różd.iłr 8
konflik inrer€sós
§]]1,

oborvią7ulą odPowiednie iegulżcjc. najĄcc n, (lu
id.niyEkłćję i óc.oę tzccz\lvś§ch onż lotcn.ialnych lrónfliktó$
ządzanń niń i ich
ntcrcsów nł Po,iofu. in$|rucjonżLyn,
fu'n l-, i iL / PoDrEa% m Palw\n /, l .Łr wó, ,

1, \0 axnku

z

i zaŃ]ddzaB pżeżz^lżĄ|l

2, Nichlcrni. .d tr,!ę§{h s §m zilaesic lquli.,i, Bańl rv ftńici
§\,oich ż2sid óilini7xcyjf,],ch i,dńlni*hcyjny.h P.d.inD]ć
odPoNledflie krok s ..lu ulkluc2.nh niekoizyshego rĘ\aw
konfLikió* intcrcsów nx ńtees)' ich klicntó-, v sżcżegó]ności

i

.J", f d, " oboab,,o. , D |o\,ą/eni€ !/r-v '
z Prżghviżl i.h txns&c]i lub
będących v kónflikcic N
^viiżku
.\FJ n,,.,, , ]l3
bJd, Do\,e?"fu,
odPowicdżi nośćiżx o zór sPĘ§,ozd §vcżo!ć § o,]ni.sicni! d.

UJP,,.

1

c2Fnoici będąą{\ w konfi]t.ic róż w ó§óLom]
b) u§xno\ricńic l,iricr infómx.]iny.h. nP Pizcż fiz:/c,nc rczdzicledi€
ókreślórych Lnn ]r^csoN],ch lub iednośeb orM
c) n§anoNicnic odPoNieddi.lr Proccdur N odnic§i.niu do Mnsxłcil
dokoĄlvrnY.h zjcdnoś]rxhi PóNiązm],n\ nP, §Tnogu, iby bv\,
on. dokonFvMc nx 71s,d!.h Ąnko§ach,
§ ]]2,

BmkD obovĘuje sLuteczna Poli§tż v cclu i.lcnqfrk2cii i occny rŻccz}avś§ch onz
poteóciż]nrch ]oóniktó§ ńięd,| intćic9ni insryfucil i płnvińyni inieresah] Pri.óvnikó$ i
ich ŃnińlLiżicji lub zxDóbicflflli i,niopnowłni pŁez ZaI7Ąd.

w

Poli9k łfna9adż.ni.
§3]
lk !(NxJ?i Prżcjrł*ąPoli§k9 §]nx8radzanń croakó\,
orFnu RidI Nadzol.ż.j 1 ZarżĄdu, l bk;c O§óL, P.ł,nłcych
klucżNc funLcic Zsxd, qniglrdzx,]i zos,l} okcalonc N
odPowi.dtrich vevf,ęEnycl] 3kticb PnNnyclr B2 łu

B

(polrtyki \,]
2, Pży usilR niu polit} ki Nvn igĘn

'r

nĘr,dzi.ń).

nii u$2glcd

ni. nr

j.n

s}

]

uicjl n..flsóvl

B

xflku,

PoL'ykź Łrdu Koaomcyjnqo

Beku

3,Ridi Na{LOrćż] piz|gotowuje i pa.dśr§ii ZcLri$n lized*iwi.icli, Ęż w roku, nPon
2 ocen, funkcjo.ovxda Poli._d.i §,Fł8frdżinjr v Bdku,
,1 ZŃrnie ?rzed*xwicicli dokonq. o..n],, czy usdoni Polit ti llnrgfrdzmx sPź|ji
rcNojoM 1 l,.,Picc)łńsNu dziilni Bmku

].

3,

§:},1

vvnxglodz.nlc crookó$ Rłdr Nidzorczej uśrlaie

btr.

łdel§vxtfu. do skili
dr.ł.lnościcżłonkóvie Ridy Nid7oEżei Posołżnido
Prxc} w konitehcb, są \rynaśr,lżanixdeh,afu do
dodxtłoDch ż ]rń s}kon}vin},cn v mńach dmego
adckNatnic Jo PcInionej funkc]i, r

komild",
2, wysokość\Wnag!ódżcnix c?lof,kóN RidI Na.lżortżc]
Usrlón. it*p,cz z.bmnic Prld$xwicicli
ZNidy §],nllridzln]a czlońków Rxdt N,dzorczei są tińsp cninc i
za§an.w uchv c żcbriniżPizedsbrvici.li.
§35

1 Radr N2d 70 t.2, . dPowndż ża ŃProw!.lz.ni. §,ewnttun.go ikb ttavn.go okrcślłąccgó
żxsadl q,nagi żinii .żld]kós ZłźąduBinkn. rv §h 57cżcgó]ó§,e k4terń ] r*runki
uzisidnil]Ąc. !2!śłinjćznjcf,nyclr skladnjkóN ŃynĘro.izeM.
2'Rad. Nid2oftz. sPm\Wjc nidż',t ni.I §?oNdźoną poltylq rynagĘ.l2mix, v tyn dokonujc
w6.-6lc.ji sPelnienii kłtl]ów i wm.tów uzrsdnljągch uysk flc zn]..flrct sllrdnłó§
\Wnigodz. a P'.d syPI!ą clośdlub cż{Ści t.gó Ńrmgiodzmń,
3 w odni.sieniu do osób P.łnił}ch llluc,ovc funkcjc odPowicdżizlńośćżi wPow]dknie
odPowjcdnicgo \.{|ttznt!o xkfu Priwf,c8o i nldżót N r|ń óbsz^lz. c\\ż| n^ znl.ĄĄ,i.
Brnku, z \T]ąac cn Nyni8rodżcni oyn,r ki.rującej konrólką ds, zgodnóści, którc

4,

26vied7a Rida N?dżór.ż!,
Zńienne skłxdnik s,nxgrodzcnia czlonkóv Zarądu B!.ku lub osób Pełn]ąq.lr k]u.żosc
fu]kci. są D,łldfuone. v y,cgj]no(d ód .bi.k§§nych łryterió§, ,akości ż!'ąd,,ni,
Bmken onz uvzglcdnirjĄ dlugotćmnowc xsPck9 dżhtrnii i sPósób rci[źxcji celów
setcgi.żnycb Usnliiąc ,mc.flc skhdnik rwniarodż.nitr lszllędnń się Ękżc ńig.o,1I
luL koizyści, §, tyn \r,yfli}żiĄ.e z progĘnó§ not]viqjnFh oliz inn:/ch tńgamós

prc.no\-iclr N]lhconych, nil.rrrch luh Potencj.rnic nil.rnyci. U*,lom politykx
§,]niandzniż n]. Ńlnorvi żxchęt] do Podejmowinii nrdńi.n]ćgó łzyki w dzńł.Lloś.i

5,vF,grodzcnic .Zł)n[a żxrżĄd!Bmku lub osób PcłniĄq.h k]udżoN. funtc]c
finidk\ranc i §_lp]xcmc 7. środkórv Bilku

]e$

Redżiał10
Polity*a inlomacyj..
§3ó

Bmł Pówidzi Pźc].,y*ą lolił1ke inl.micyjną uw,slędni.jącą tot,cby
.Ao LJ/L'l,w. -,, |,' ,'! ,d-,fPruo,i ńi ,i ńir :,,, tr,^\n
Poli§łx

w

i.fornlłn, Ban]o

oprita ics nr u]xŃi.niu do*qPu do ńaofuacji
szczcgólnoś.i P"Llilo(xne przez ]]xfllt nPonl żlMdriącc nrlómxcjć

B

PoliEka Ladu KoĘoracyń€ro

ku

Bdk 7fc§nil uJżino\.oń nlwnl d.śe| d. inf.rnrji,
Poli§Li nloin.c]]nx okicślx$ szcże8óL.ościzasd], l

tMńI

udzelrnń

UdznliNcoń ofu7 ltli.nk,ń,
Poliqrkx lrforn]xq.x 7xPsvnm ochlofl9 infonn.cil olż7 u$7BlldnM od4bf,c
rcguhlF wyni[aj(cc ? l,qlis',w \,.7(|Ą'Jlnych r.3 !]ącvc| lunkcjd]o*xni.
ainku, v §,n y,eŃłovc rcAul"cjc \lvnitająt. Z U§iwy trDwó lint.\.
odPowi!{]Zi

'.

Rożdział1l
Poliryka vpovadzanii novych podul(ów i ułlg
Działżlnośćpfunócyińi i ćlacjc ż klicn.ami
§r7
1, w Bi.łU opscowif,l zoshh |o]r§k. wPiowldztfli now],cb
lrodukrów, któĘ o]]c,nujc to^vó, ńo\Ęch r},Ńów, produktów i
Dś]ug oąż 7nac7ą.. żmLnt do1.!.hcżasowyćh (nków, proiIukró§ i
usłU8, jxk reż \Tją&o§€ Mnykcje, iik idvnież istohe zni.n!
t.Ni]r2ld],ch Póccsó§ (nP. n.N. 2x\xdy óDcóur.ingu) i śs..m&v
(nP PloccsóN żmia rV ,łkcsie infoflnR!,kr.
lroliryM żlŃi.rdżlni2 noĘclr Pbdu|tów ,iPc§.]i, sPqność Pr.dulrtów i żfiiżnż!
sdliea4 v zxkesie łzrki i sklonnośąBłŃu do podejmovinń ł2vłi oiŁ
ż oJPowi.dnihi lińtihi PoPĘcż Nv4lgdnGn]e w jej teści\§ży*}jch cł,nnikdvj kióĘ
n.l.ry łżiąćlod uNagę P,,.,l PódjFi.h drcżji o wcjnŃ na ńowc rynki, obrccic norryni
piodukbmi, wdió,driD noNći ls]Ugi lJlr stńvrd2eni! żnx.2ącrh żńiań
do9-c\c7iso\.l,chproduktóNluL uslDg,
K.źdy nor,.y Produkt lub żnżczĄ.i Zmiżni dolrch.Z6orveso Fodukfu Podlcgi ocen]c
upized ej i s],*enx§czncj lrż., k.hóikę ds, żgodnóści,ż § żrhvicrdżcniu ióĘch
Prcduktów ]ub żniczącr.b znn.n doq.hcz$o\_(ch Produktóvl ProcesóŃ i srsbmóN
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korzy*i,ąc ż Prżcdńiófu rek].nowrncgo ónz okresu,
§ kró4n powsijł,
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konsruk.ii Produkfu lub uslDgi 6nmsow€j, n.iąe
z.xczenie dla podjlcir Fżcz kli.nin d..yżji, są

. lli.nton w bki lPosób, iby v
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5, Rińv ko|noli wśvnętżnćjainku ?aPewnbj4
skutcczną i .fcknavną d7iililnośći
osb.rocproNadrcnic d,ililnościi
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konŁoi vNnęt7n.| rcgurxnrie pizedklżdxja zir{do§i lub fuJ,i. Nxdżoicz.j
spĘBożdmh don{złc. zidcnryfikovin)ch N7rnv.h chyl]icń zż§rrqące rv Prł?idku
łiźdcgono.vcao zidcn§nk.-xn.go wźncgo uclr],bienii óPi§ żwiążm.goz dm ryrykx.
occn9 skut|ów, żxlcccni. onz \.kżidi. środkóN n,pn§.zych, j c ndcży Podjłć.
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z nil.zyĘ,n u]v7Algdnic .D fi]ła zalÓ$no nn.nsovcgó, j i nieEnżnsoweao, v 9n
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