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Ocena Rady Nadzorczei stosowaniaptzyiętej w Banku Spółdzielczyrn
w Ko ście ruynie,,Polityki Ładu Korpo racyi ne go B anku Spółdziel cze go

w Kościetzynie" w roku 2019

C el wpro w adz eńa,,Polityki Ładl Ko rp oracyj n e go B anku Sp ołdziel cz e go
w Kościetzynie"

Obowiązująca w Banku Spółdzielczym w l(ościerzyńe,,Polityka Ładu I{orpotacyjnego
Banku SpóŁdzielczego v/ I(ościetzynie" iest zbiorem zasad określalacych relacle §/ewfiętfzne
1zewnętrzfle w Banku Spółdztelczym w l(ośctetzyńe §/ tym telacje z czŁonkamj Banku
SpółdzieLczego §/ I{ościezynie i klientami, ich organizaclę, funkcionowanie nadzoru
wev/nętfzn ego oIaz kluczowych systemów i funkcji v/e§/nętfzny c|t, a takze organów statutowych
t zasad ich współdziałańa.
,,Po)itykę ładu korpotacyjnego Banku Spółdzielczego w I(ościerzynie" ptzyjęto;

1,, Uchwałą nr8/201,9 Zarząda Banku z dnta25.03.201,9 roku,
2. Uchwałą nt 14/2019 Rady Nadzorcze1 Banku z dńa 27 .03.201,9 toku,
3. Uchwałą m 1, /201,9 Zebrartta Przedstawicieli Banku z dńa 10.04.2019 toku.

I. Otgatizacja i struktufa ofganizacyina

1,. Organlzacla Banku umozliwia osiąganie długoterminowych celów prowadzonej działalnoŚci.
TAK( x ) NIE(- )

2. OtgantzaclaBanku obejmuje zarządzatlle i sprawowanie konttoli, systemy sprawozdawczoŚct
wev/nętfznej, ptzepływu i ochrony infotmacji oraz obiegu dokumentóu/, co jest należycie

utegulowane w tegulacjach wewnętznych Banku.
TAK(X ) NIE(- )

3. Otgarltzacja Banku jest odzwietciedlona w strukturz e organaacylnej.
TAK( x ) NIE(_ )

4. Bank zapewnia iawność str-uktury otgatizacylne1 poptzęz zamięszczerie ptzynaimniei
podstawowej stnłktury otgańzacylnej na stronie intetnetowej Banku.
TAK(x ) NIE(- )

5. Bank posiada przejrzystą i adekwatną do skali i charakteru ptowadzonej dziaŁaLnoŚci otaz
podejmowanego ryzyka strukturę orgańzacylną w której podległość słuzbowa, zadańa oraz

zaktes obowiązków i odpowiedzialności sąwryraźnte przlpisane i odpowiednio Podzieione.
TAK( x ) NIE(- )

6. Bank określił własne cele strategiczne uwzględniając skalę prowadzone1 działalnoŚct, przy
minimalizowaniu ryzyka występującego ptzy realizacji tych celów oraz przy zapewnieniu
efektywnoś cl działańa Banku.
TAK( x ) NIE(_ )

7 . OrgańzacjaBanku umoz]iwia rllezwłoczne podejmowanie odpowiednich działańw sytuacjach

nagłych (nieptzewidzianych) lub w sytuacjach podwyższonego ryzyka.
TAK(x ) NIE(- )



B. Orgańzacja Banku zapelvnla, że:
1) wykonpvanię zadań z zaktesu działalności Banku powierzane jest osobom posiadaiącym

niezbędną wiedzę i urrrićjętności, nad którymi nadzót sprawujĄ osoby posndające także
o dp owiednie doświadc z etie;
TAK( x ) NIE( - )

2) określając zaktes powietzonych zadań bterze się pod uwagę możliwości właściwego
i tzeteLrego wykonania tych zadań na danym stanowisku;
TAK( x ) NIE( - )

3) pr^w^ pracowników są należycie chroniofle, a ich intetesy są należycie uwzględniane
w szczególności poprzez stosowańe ptzejrzystych i obiektywnych zasad zatrudńańa
t wrynagradzania, oceny, a takze nagradzartta i awansu zawodowego.
TAK( x ) NIE( - )

9. Ptacownikom Banku zapewniono odpowiedni dostęp do informacJi o zaktesie uptawnień,
obowiązków i odpowied ztalnośct poszczegllnych komótek orgańzacyjny ch.
TAK(x) NIE(- )

10. §7 Banku wprowadzono anonimowy sposób powiadamiana Zarządu lub Rady Nadzorczej
o nadażyciach w Banku.
TAK(X ) NIE( )

1,1,. Zarząd Banku przedstawił Radzie Nadzorczej laporLy doĘczące powiadomień o powaznych
nadużyciach w Banku.
TAK(_ ) NIE(x)-

*w okresie podlegającym ocenie nie został przedstawiony w/w raport z uwagi na brak poważnych ladwżyĆ
w Banku. Rada Nadzorcza jest informowana cyklicznie o zdatzeltach operacyjnych w nrr'ach ryzyka
operacyjnego (- t}.- ew. naduźyciach).

12. Bank posiada plany ciągłości działanta rrraj1ce na celu zapewnienie ciągłości dziaŁann
l, ogtantczenta stfat na wypadek powaznych zakłocęnw działalności Banku.
TAK(x ) NIE(-)

II. Relacja z cńonkami Banku

1. Bank działa w intetesie wszystkich członków Banku z poszanowaniem intetesu klientów
Banku.
TAK(x ) NIE(- )

2. Bank zapewńa członkom Banku właściwy dostęp do tzetelnej i kompletnej informacji.
TAK(x ) NIE(- )

3, Bank zapewnia członkom Banku pfav/o do udziału w otganach stanowiących, kotzystańa
z ptoduktów Banku, a także kotzystańa z działań zmterzających do rozwoju społeczno-
kulturalnego środowiska lokalnego.
TAK(x ) NIE(- )

4. Członkowie Banku, nie będący członkamt Zarządu lub Rady Nadzotczej, wpływali na

funkcjonowanie Banku wryłączńe popflez decyzje otganów stanowiących nie natuszaląc
komp etenc 1i p o z o staŁych otganów.
TAK(x ) NIE(_ )



5. \x/ Banku konflikty interesów tozwlązywane są ńezwłoczńe w sposób pozwalający na
uniknięcie l7afll.szefia interes\r Banku i klientów Banku.
TAK( x ) NIE(- )

6. Ttansakcje ptzeprowadzal7e z podmiotem powiązanym z Bankiem są uzasadnione interesem
Banku i są dokonywane w sposób tfanspafentny.
TAK( x ) NIE( _ )

*transakcje pueprovładzane w Banku w okresie podlegającym ocenie nie wymagały zgody Rady
Nadzorczej lub Zebrańa Przedstawicieli.

7. Podjęta przez Zebtanie Przedstawicie]i decyzja w zaktesie wlpłaty dywidendy uwzględniała
konieczność at:zyrr'ann odpowiedniego poziomu kapitałów własnych oraz reallzacjQ
sttategicznych celów Banku, uwzględniała rekomendacje i indrvidualne zaleceńa wydane
ptzez otgany nadzoru orazbyŁa zgodna z przyętąptzezBankpolityką dyvidendową.
TAK(x) NIE(- )

III. Organ zaruądzający - Zaruąd Banku

1,. Zarząd ma charakter kolegialrry.
TAK(x ) NIE(_)

2. Rada Nadzorcza dokonała oceny kwalifikacji członków Zanąda t Zarząda zgodnie
z ,,Procedurą oceny członków ZatządaiZarząda Banku Społdzielczego w I(ościerzynie".
TAK(x ) NIE(_ )

*we wszystłich przlpadkach ocena była pozyqwla

3. §7 składzie Zarząda zapewniono udztał osób władajacych jezykiem polskim.
TAK(x ) NIE(- )

4. Zarząd działałw interesie Banku majac nawzględzie cęIę otaz zasady prowadzenia działalności
przez Bank okteślone pzepisami pt^w^, tegulacjami v/ev/nętfznymi oraz rekomendacjami
nadzorczymi.
TAK(x ) NIE(_)

5. Zarząd realtzował przyjętąsttategię działalnoścl kietuiac się bezpieczeństwem Banku.
TAK(x ) NIE(- )

6. Zarząd był jedynym uprawnionym i odpowiedzialnym za zarządzante działaLnością Banku,
która obejmowaŁa w szczególności prowadzenie sptaw, planowanie, decydowanie, kierowanie
i kontrolowanie Banku.
TAK(x ) NIE(- )

7. §7 składzie Zatządu została wyodrębniona funkcla Ptezesa Zarząda kietującego pracami
Zatządu.
TAK(x ) NIE(-)

8. Członkowie Zarządu ponosuą kolegialrrą odpowiedzialność za decyzje zasttzezone do
kompetencji Zarządw, ńęzależńe od wewnęftzflego podziału kompetencji pomiędzy
członków Zarząda lub delegowania określonych uprawnień na ńższę szczeble kietownicze.
TAK(x ) NIE(- )



9. Członkowie Zarząda wykonuią swoje funkcje zgodnie z dokonanym podztałem kompetencji
Zarząda p omiędzy p o sz czó$ólnych cz łonk ów Zauądu.
TAK(x ) NIE(- )

1,0. Podział komPetencji pomiędzy członków Zarządu został odzwierciedlony w tegulacjach
v/ev/nętfżnych Banku.
TAK(x ) NIE(- )

11. Podztał komPetencji pomiędzy członków Zatządu nie prowadzi do zbędnego nakładania się
komPetencji członków Zaruądu lub do v/ev/nętfżnych konfliktów interesów.
TAK(x ) NIE(- )

12. §fewnętrzny podział odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu nie prowadzi do
sYtuacji, w której okteŚlony obszat działalności Banku nie jest przypisany do żadnego czŁonka
Zarządu.
TAK(x ) NIE(-)

13. PosiedzeniaZarządu odbyrvaja się w języku polskim.
TAK(x ) NIE(- )

14. Ptotokół z postedzeńa Zarządv otaz treść podejmowanych uchwał lub innych istotnych
postanowień Zatządu spotządzane są v/ jezyku polskim.
TAK(x ) NIE(- )

15. Pełnienie funkcji przezposzczegoktycbczłonków Zatządustanowigłówny obszaraktywności
zawodowej członka Zarządu.
TAK(x ) NIE(_ )

1,6. CzŁonkowte Zarządu nie podejmowali aktywności zawodowej \ub pozazalvodowej, która
mogłaby prowadztĆ do powstania konfliktu interesów lub wpłynąć negatywnie na jego
reputacje jako członka Zarządu.
TAK(x) NIE(- )

17. §7 Banku obowiązują tegulacje v/e§/nętfżfle określające zasady ogl:anlczan7a konfliktu
ńtetesów okteślające miedzy innymi zasady idenĘfikacji, zatządzan7a oraz zapobiegańa
konfliktom interesów, a takżę zasady wryłączańa członka Zarządu w przypadku zaistrieńa
konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia.
TAK(x ) NIE(- )

18. Rada Nadzotcza podejmowaŁa dziaŁańaw celu ńęzuilocznego uzupełnienia składu Zauądu.
TAK(_ ) NIE(x)

xw okresie oceny nie było takiej sytuacii

IY. Organ nadzotuiący - Rada NadzorczaBanl<tl

1. Zebrańe Przedstawicieli dokonało oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej i Rady
Nadzotczej zgodnie z ,,Pfocedutą oceny członków Rady Nadzo rczej iRady Nadzo rczelBanku
Spółdzielczego w I(ościezynie".
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10, Ptotokół otaz
polskim,
TAK( x )

TAK(x )NIE(-)
*Zebtal:te Ptzedstawicieli dokonało oceny następcze|'we wszystkich przypadkach była ona pożyfywna

Rada Nadzofcza spfa§/owała nadzór nad sprawami Banku kierujac się przy wykon},waniu
swoich zadań dbałością o prawidłowe tbezpieczne dziaŁarlte Banku.
TAK(x ) NIE(- )

Rada Nadz otcza posiada zdolność do podejmowania na bieżąco niezbędnych czynnoŚci
nadzorczych w szczęsólności w zaktesie rcahzacjt przylętych celów sftategscznych lub
istotnych zmian poziomu tyzyka lub materializacji istotnych ryzyk w ÓziałaLnoŚci Banku,
a także w zakresie sptawozdawczośct finansowej, v/ tym wprowadzenia istotnych zmian
w polityce tachunkowości mających znaczący -płry na teść infotmacii finansowej.
TAK(x ) NIE(- )

Skład liczebny Rady Nadz otczel jest adekwatny do chatakteru i skali prowadzon ej przez Bank
działalnośct.
TAK(x ) NIE(-)

W składzie Rady Nadz orczel wyodrębniono funkcję Przewodniczącego, który kieruje pracami
Rady Nadzotczej.
TAK(x ) NIE(- )

Informacja o zgłoszonych zdanlach odrębnych członków Rady Nadz otczej-wtaz z Powodami
tch zgłoszenla zostały zamieszczone w protokołach z posiedzeń Rady Nadzorcze).
TAK(- ) NIE(x)

xw okresie oceny nie wystąpił taki przl,padek

Członkowie Rady Nadzorczej wykonuja swoje funkcje w sposób akty,wny, wykazując sie

niezbędnym poziomem zaangażowania w ptace Rady Nadzorczej.
TAK(x ) NIE(- )

Członkowie Rady nadzorczel pov/stfżym}.\I/ali się od podejmowania aktywnoŚci zawodowej

Iub pozaza:wodowej, któta mogłaby prowadztc do powstania konfliktu interesów lub w inny

sposób wpły,wać negafinie na ich reputacje jako członków Rady Nadzotczej Banku.
TAK(x ) NIE(- )

\w Banku obowiązują regulacie we§/nętfzne określajace zasady ograntczatn konfliktu
intetesów okteślające miedzy innymi zasady identyfikacji, zatządzańa oraz zaPobiegańa

konfliktom intetesów, a także zasady wyłączanla czŁonka Rady Nadzorczej w ptzlPadku
zaistrltenta konfliktu intetesów lub możliwości jego z^lstńęnia.
TAK(x ) NIE( _)

tteść podejmowanych uchwał Rady Nadzorczej sporządzane są w jezyku

NIE( - )

Nadzót wykonywany pfiez Radę Nadzotczą ma charuktet stały a Posiedzenia RadY

Nadzotczej odblnvaja sięw zależności od potrzeb, ńe rzadziej ńż 6 razy w roku.

TAK(x ) NIE(- )

§7 ptzypadku stwietdzenia w toku wykonyw ańa nadzoru nadużyĆ, poważnych błędów, v/ tym

mĄących znaczący *płl* fl^ treść infotmacji finansowej i innych PowaznYch
12.



nieprawidłowości w funkcjonowania Banku, Rada Nadzorcza mjała mozliwość podjąć
odpowiednie dztaŁann, w szczęgólności mogła zażądac od Zatządu wyjaśnień t zalectć
wprowadzenie skutecznyć}i rcz:więań przecisvdztałających wystąpieniu podobnych
nieprawidłowości w ptzyszłoś ci.
TAK(x) NIE( )

*takie sytuacje nie miały miejsca; Rada Nadzorcza jest informowana labieżąco o sytuacji Banku we
wszystkich jej aspektach i ma możliwość reakcji w w/w sposób

13. Rada Nadzorcza, jeżeli jest to niezbędne dla spmwowania ptawidłowego i efektywnego
nadzoru, moze u7ystąpiĆ do Zarządu o powołanie wybranego podmiotu zewnętrznęEo w celu
przeprowadzenia okteślonych analtz lub zasięgnięcia jego opiniiw określonych sprawach.
TAK(x ) NIE(- )

*takie sytuacje nie miały miejsca

14. §7 ptzlpadku niepełnego składu Rady Nadzorczej - skład Rady Nadzorczej zostanie
ńezwłocztie uzup ełniony,
TAK(x ) NIE(-)

*w okresie oceny nie było takich sytuacji

15, Rada Nadzorcza dokonuje regulamej oceny stosowania w Banku ,,Polityki ładu
kotporacyjnego B anku Spółdzielczego §/ I(oś cierzynie".
TAK( x ) NIE( -)

V. Politykawynagfadzafiia

1,. Bank prowadziprzelrzysą politykę wynagradzańa Zatządu i Rady Nadzorczej, a takze osób
pełniących kluczowe funkcj e.

TAK(x ) NIE(- )

2. Zasady wynagradzann Zatządu i Rady Nadzotczej zostały określone w odpowiednich
regulacjach wewnęftznych.
TAK(x) NIE(- )

3. Ptzy ustalaniu polityki wynagradzania uwzględniana jest sytuacja finansowa Banku.
TAK(x ) NIE(- )

4. Rada Nadzotcza przygotowuje ptzedstawia Zebrantu Ptzedstawicieli ocenę funkcjonowania
w Banku polityki wynagradzania w cotocznym sprawozdantu Rady Nadzotcze1.
TAK(x ) NIE(-)

5. Zebrańe Przedstawicieli dokonuje oceny, czy ustalona polityki wrynagtadzańa sptzyla
tozwo j owi l, b ezplecz eńs twu B anku ptzyjmuj+c s ptawo zdanie Rady Nadz orcz ej.

TAK(x ) NIE(- )

6. Wynagtodzenie członków Rady Nadzotczej zostało ustalone adekwatnie do pełnionej funkcji,
a takżę adelovatnie do skali działalności Banku.
TAK(x ) NIE(- )

7. Członkowie Rady Nadzorczej powołani do pracy w komitetach są wynagradzań adekwatnie
do dodatko,wych zadanwykonywanych w ramach danego komitetu.
TAK(- ) NIE( -)



xczłonkowie Rady Nadzorczej de biorą udziału w pracach komitetóq w Banku funkcjonuje vłyłączrie
I(omitet Kredytowy z txtkcjaopiniodawczą w którym ńe zasiadajączłonkowie Rady Nadzorczej.
W okresie od październlka 20|7 do kwietnia 2018 toku w Banku funkcjonował Komitet Audytu, Jego
członkowie nie pobierali dodatkowego wynagtodzenia.

8. \X/ynagtodzenie członków Rady Nadzotczej ustżlane )est ptzez Zębtante Ptzedstawicieli.
TAK(x ) NIE(- )

9. Zasady wynagr^dzańa czŁonk1w Rady Nadzotczej są tfanspafentne i zawaIte vi uchwale
z ebrańa ptz eds tawicieli.
TAK( x ) NIE(_)

10. Rada Nadzorcza zatlvierdziła obowiązującą w Banku ,,Politykę zmiennych składników
wynagradzania w Banku SpóŁdzielczym w I{ościetzyńe".
TAK(x) NIE(_ )

11. Rada Nadzotcza sptawuje nadzór nad wprowadzonąpolityką wynagtadzańa.
TAK(x ) NIE(- )

1,2. Rada Nadzotcza dokonała weryfrkacji spełnienia krTteriów i warunków azasadńających
uzyskanie zmiennego składnika wynagtodzeńa pued wrypłatą całości lub części tego
składnika.
TAK(x ) NIE(- )

13. \X/ynagodzenie członków Zarządu i osób pełniących kluczowe funkcje jest finansowane
i wlpłacane ze śtodków Banku.
TAK(x ) NIE(-)

VI. Politykainformacyina

1 . Bank ptow adzt ptzejtzystą politykę informacyjną okteśloną w regulacji ,,Polityka informacyjna
w zaktesie ptofilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w I{ościerzynie",
uwzględniaj+capotneby członków Banku i klientów Banku.
TAK(x ) NIE( _)

2. B ank zamieszcza pollqkę infotmacyjną na stronie intemetowej Banku.
TAK(-) NIE(x )

*,regliacja jest do dyspozycji (elektroniczde i papierowo) w miejscach ptovładzelta działalnośct

3. Polityka infor:rnacyjna Banku opaIta jest na ułatwianiu dostępu do infor:rnacji.
TAK(x ) NIE(_)

4. Bank zapewnn członkom Banku równy dostęp do infotmacji.
TAK( x ) NIE(_ )

5. Poiityka informacyjna określa w szczegó]ności zasady i terminy udzielenia odpowiedzi
członkom Banku otaz klientom Banku.
TAK(x ) NIE(-)



6. Polityka infotmacji z^pewnl^ ochronę informacji otaz uwzględnia odtębne regulacje
wl,nikaiace z przepis ów szczegóło,wych teguĘ acych funkci onowanie B anku.
TAK(x ) NIE(_ )

VII. DziŃalność ptomocyjna i relacje z klientami

1,. Przekaz reklamowy doĘczący usługi lub ptoduktu oferowanego przęz Bank albo jego

działalności jest fzetelny i nie wptowadza w bŁąd oraz cechuje się poszanowaniem
powszechnie obowiązu ją.y.l, ptzepisów ptaw^, zasad aczcl,wego obtotu, )ak równleż dobrych
obyczalów.
TAK(x ) NIE(-)

2. Przekaz reklamowy w sposób iasny wskazuie, jakiego produktu lub usługi dotyczy.
TAK( x ) NIE(- )

3. Ptzekaz reklamowy nie eksponuie korzyści w sposób, który powodowałby umniejszenie
znaczeńa kosztów t ryzyk zwtązanych z nabyciem produktu lub usługi.
TAK(x ) NIE(-)

4. Przekaz teklamowy Banku nie wprowadzaw błąd, ani ńe stwatza możliwoŚci wptowadzenia
w błąd w szczególrrości co do :

1) charakteru pzedmiotu teklamowanego, w tym pfaw i obowiązków klientów,
TAK(x ) NIE(- )

2) tożsamości Banku jako podmiotu teklamowanego,
TAK(x ) NIE(- )

3) istotnych cech produktu lub usługi oferowanej przezBank,
TAK(x ) NIE(- )

4) korzyści, które mozn a osirynąćkorzystajĄc z usługi lub ptoduktu oferowan ego ptzezBank
oraz oktesu, w którym kotzyści te powstajĄ,

TAK(x ) NIE(- )

5) ponoszenia ptzez \<Ltenta całkowitych kosztów z;wiązanych z usługa lub Ptoduktem
ofetowanym przezBankoraz oktesu, którego te koszty doĘczą

TAK(x ) NIE(- )

6) czasu)wartości i terytorialrrej dostępności usługi lub ptoduktu oferowanego Pflez Bank,
TAK(x ) NIE(-)

5. Przy Ńłotzeńa otaz publikacji przekazu teklamowego Bank w szczególnoŚci :

1) czuwz- nad chataktelem i konstrukclą przekazów reklamowych pfzygoto\ń/)-§/anych

i publikowanych w imieniu Banku lub na )ego rzęcz,

TAK(x ) NIE(- )

2) zapewńa odbiotcy możliwość swobodnego zapozflarna stę ze wszystkimi tteŚciami

składającymi się na ptzekaz, w szczególności ze wszelkiego rodzaju wskazaniami

t zasttzeżentami stanowiącymi integtalrrą część pnekazu teklamou/ego,



TAK( x ) NIE( - )

3) za!ęwńĄ aby rozńązańa graficzne zastosowane w ptzekazie teklamowym nie utrudniały
odbiotcy zapozn^n7a się z istotnymi infotmacjamt na temat usług lub produktów
ofetowanych ptzez Bank, w szczegó7ności z infotmacjami wymaganymi pnez przepisy
ptaw a otaz rekomendacj ami nadzorczymi,

TAK(x ) NIE(- )

4) Podaje źródło pfezentowanych informacji, jeżell przekaz reklamowy odwołuje się do
rł7ników sondazy, badań statysĘcznych, tankingów lub innych danych.

TAK( x ) NIE( - )
*Bank w okresie oceny, w ptzekazie reklamowym, nie odwołl,wał się do wyników sondaży, danych
staĘstycznych, rankingów itp,

6. §7 celu zapewnienia tzetelrości przekazywanych klientom Banku informacji oraz adzielanla
klientom zrozamtałych wyjaśnień ptoces ofetowania ptoduktów i usług finansowych przez
Bank jest prowadzony przez odpowiednio pfą€otowane osoby.
TAK( x ) NIE(- )

7. Bank dokłada stanń, aby oferowane produktu i usługi finansowe były adekwatne do potfzeb
kJ.ientów, do których są kietowane.
TAK(x ) NIE(- )

Na etapie przedstawiania chataktetu i konsttukcji tekomendowanego ptoduktu lub usługi
finansowej Bankoraz podmioty z nim współpncująceuwzględniai+potneby, o których mowa
w ust. 7,w szczegÓlnoŚci co do indywidualnej sytuacji klienta, w tym, wtedzy i doświadczenia
na rynku finansowym.
TAK( x ) NIE(-)
Bank otaz współpracujace z nim podmioĘ rzetelne i w sposób pfzystępny dla przeciętnego
odbiorcy infor:rnują o oferowanym produkcie lub usłudze, w tym §/ szczególności
o charaktetze i konstrukcji tego ptoduktu lub usługi, kotzyściach oraz czynnikach
watunkujących osiąnięcie ewentualeego zysku, a także o wszelkich ryzykach z ntrń
z:wiązanych,, w Ęm o opłatach i kosztach (rownież zllltęanych z wcześnlęjszą rezygnacją
z produktu lub usługi).
TAK(x ) NIE(- )

lWszelkie niezbędne infotmacje doryczące chatakterrr i konstrukcji produktu lub usługi
finansowej, l:;ralTce zflaczen7ę dla podjecia pnez klienta decyzlt, są udostępnianie klientom
w taki sposób, aby w odpowiednim czaste przed zawatciem umo\ń/y mieji oni możliwość
swobodnego zapoznatia slę z ich tteścią.
TAK(x ) NIE(_ )

11. Postanowienia umowy, w tym wzofce umowy oraz istotne informacje na temat umo\ily
zamieszczone w innych dokumentach, są przedstawione klientowi ptzezBank otaz podmioty
z ńm współptacujące przed podjęciem puez l<Eenta decyzli co do zawarcia umowy.
TAK( x ) NIE(- )

12, JeŚlt w ocenie klienta nie jest możliwe zapoznan7e się z ptzedstawionymi dokumentami na
miejscu Bank pzekazuje klientowi na koszt własny kopie odpowiednich dokumentów.
TAK(x ) NIE(- )

8.

9.

10.



13. Bank podejmuje odpowiedni e dztałańa i dokłada należyte) starannoŚci, aby ,wzorce umow fue

zawtetały postanowień niejednoz naczny ch.
TAK(x ) NIE(- )

14. Bank udostępnia klientom jasne i przejrzyste zasady rozpatllw^nia skatg i reklamacji.
TAK(X ) NIE( )

15. Bank wprowadził zotgarizowaną formę rczpatrywania skatg i reklamacji otaz podejmowania

dzla\ań zaradczych zmietzających do ogtańczeńa sytuacji, powodujacych wystąpienie ich
w ptzyszŁości.
TAK(x ) NIE(- )

16. Ptoces rozpatĄwania skatg i reklamacji przezBank jest pzeprowadzany niezwłocznie, nie

poźńej niz w tetminie 30 dni, a także cechuje się rzetelnością wnikliwością, obiektywizmem
ot^z posz^nowaniem powszechnie obowiązującycbprzepisów ptawa, zasaduczc'twego obrotu
i dobrych obyczalów.
TAK(x ) NIE(- )

1,7. Treść odpowiedzi na skargę lub reklamacje za,w7eta, w szczegllnoŚci w PtzlPadku
negaty§nego tozpatlzenia, pełne twyczerpalące azasadńente fakqczne i Ptawne, stosownie

do zarzató,w zamleszczonych w teklamacji lub skatdze.
TAK(x ) NIE(- )

18. Bank dĘy do polubownego rozwlązywania sporów ze swoimi klientami.

TAK(x ) NIE(- )

19. Bank dochodząc swoich roszczeń,w szczegó7ności ptowadząc działańa windykacyjne wobec
klientów, działa ptofesjonalrrie i dba o reputacj€ instytucji zaufańa publicznego.
TAK(x ) NIE(- )

VIII. Kluczowe systemy i funkc|e vrevrnętfzne

1,. W Banku dznłaadekwatny, efektywny i skuteczny system kontroli wewflęftznei majacy na celu

zapewnienie:
1) prawidłowości procedur administracyjnych i księgowych, a takze sPtarvozdawczoŚci

finansowej oraz rzęEelnego raportowania wewnęff znego i zewnętrznego.

TAK(x ) NIE(- )

2) zgodności działańa z ptzeptsamt ptawa i regulacjami zewnęttznymi oraz

z uwzględnieniem rekomenda cjt nadzorczy ch.

TAK(x ) NIE(- )

2. Bank dokumentuje ptoces zapewnienia rcahzacJi celów systemu konttoli wewnęttznej.

TAK(x ) NIE(- )

3. System konttoli wewnętrznej w Banku obejmuje wszystkie poziomy \ńz strtrkturze

o r gatllz acyjne j B anku,
TAK(x ) NIE(- )
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4. Zatząd Banku opracował t wdtożył adekwatny, efektywny i skuteczny system konttoli
wewnęttznej, a Rada Nadzorcza Banku dokonuje okresowej oceny adekwatności,
efektywnoŚci i skutecznościtzarówno całości systemu kontroli §/ewnętfżfrej,lak i wybtanych
jego elementów.
TAK(x ) NIE(- )

5. Pracownikom Banku w tamach obowiązków służbowych pzypisano odpowiednie zadania
zwlę,ane z zapewńeńem tea]izacii celów systemu kontroli wewnęttznej.
TAK(x ) NIE(- )

6. Bank opracował i wdrożył efektywną skuteczna t nlezaIeżną funkcję zapewnienia zgodności
dztałańa Banku z ptzeplsami pfav/a i tegulacjami wev/nętfznymi oraz z uwzględnieniem
tekomenda cji nadz or czy ch.
TAK(x) NIE(- )

7. \w Banku sposób zorgańzowania funkcji zapewnienia zgodności gwarantuje ńezależność
wykonywania zadań§/ tym zaktesię.
TAK(x ) NIE(- )

B. Osoba odpowiedzialna za o spfa\I/y zapewnienia zgodności w Banku ma możliwość :

1) bezpośredniego komunikowania się z Zarządem i Radą Nadzorczą Banku.
TAK(x ) NIE(- )

2)bezpośredniego i jednoczesnego fapoltowania do Zatządu i Rady Nadzorczej Banku.
TAK(x ) NIE(- )

9. Osoba odpowiedzia|na za zapewnienia zgodnoŚci w banku rJczęstn7czy w posiedzeniach
Zatządai Rady Nadzotczej, jeżellprzedmiotem posiedzenia są zagadńeńa związane
ż systemem konttoli v/ewnętfunej lub funkcjazapewńenia zgodności.
TAK(x ) NIE(- )

10. Powoływanie i odwoływanie osoby odpowiedzialnej za zapewnienie zgodności w banku
odbywa się za zgodąRady Nadzorczej Banku.
TAK( x ) NIE(- )

11. Audyt v/ev/nętrzny Banku wykon;,,wany był w okresie oceny przez SpóŁdzielczy System
Ochrony SGB.
TAK( x ) NIE(- )

12. Bank skutecznie zarządza tyzyLiem występującym w jego dziaŁalnoŚct, w szczególrroŚci
poprzez optacowanie i wdrożenie adekwatnego i skutecznego systemu zarządzańa ryzyL<lem
uwzględniajacym stfateglę zarządzańa tyzykiem obejmujaca toletancj€ na ryzyko okteślone
ptzezBank.
TAK(x ) NIE(- )

13. Na pfoces zatządzanla ryzykiem w Banku składa się jego identyfikacja, pomiar, szacowanie,
monitorowanie otaz stosowanie mechanizmów kontrolujących i ograńczajacych
zidentyfikowany, zmierzony 1 oszacowany poziom ryzyka.
TAK(x ) NIE(- )

t1,



14. §7 Banku system zatządzańa ryzyl<tem zorgarizo,wany jest adekwatnie do charakteru, skali
i złożoności ptowadzonej działalności przy uwzględnieniu strategicznych celów Banku, vi tym
sftategii odnośnie zarządzańa ryzykiem uwzględniaja.ymtoletancj€ na ryzyko określoną ptzez
Bank.
TAK( x ) NIE( - )

15. Zatząd Banku, ńezaLeżńe do zadań przlpisanych komórkom orgańza.flry- Banku i innym
jego otganom, ponosi odpowiedzialrrość za skateczne zauądzańe ryzyl<tem.
TAK(x ) NIE(- )

1,6. Członkowie Zarządu Banku, uwzględniając charakte4 skalę i złożoność prowadzonej
dztałalnośc| ni" łączą odpowiedziaLności za zarządzańe danym ryzyL<tem
z odpowiedzialnościąza obszar generujacy to ryzyko.TAK(x ) NIE(- )

Rada Nadzotcza zabvietdza i nadzoraje reallzacjQ sftategii zatządzańa ryzykiem, sprawujac
nadzór nad skutecznością zarzadzanja ryzylłem.
TAK(x ) NIE(_ )

Zauąd Banku zapewn1^ ottzymy"wanie ptzez Radę Nadzorczą Banku tegularnej i aktualrrei
infor:rnacji o ryzyku zidentyfikovianym w obecnej iptzyszłe1 działalności Banku, charaktetze,
skali i złożoności ryzyka oraz dziaLaniach podejmowanych w tamach zarządzanta qlrrr
tyzyl<tem, v/ tym także informacji od komórki do spraw zapewnienia zgodności w Banku i od
jednostki zarządzającei Systemem Ochrony SGB działajacej pod fumą,,Spółdzielczy System
Ochrony SGB".
TAK(x ) NIE(- )

Bank był poddany lusttacji w 201,7 t ztea\izosvał wszystkie wnioski polusttacyjne.
TAK(x ) NIE(- )

I(ościezyn a, 1, 2.02.2020 toku

17.

18.

19.

RĄnĄ \iAnZORcZA
§an|i u llp*}iir"ielczago
ń.-\ , :_, r, l łi 6{ ż 1Fj lHtll/. ,.L; k
-l-/ tl L'

12


