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ZASADY I,AD U KORPORACYJNEGO
BANKU SPOI,Di4IELCZEGO W BRANSKU

Wprowadzenie

W zwr4zku z wydaniem przez Komisjg Nadzoru Finansowego ,,Zasad N,adu
Korporacyjnego dla instytucji nadzorowrrnych", Bank Spoldzielczy w Brarisku, zwany dalej
,,Bankiem", oSwiadcza, 2e wprowadza Zasady Ladu Korporacyjnego okreslone Uchwal4
21812014 Komisji Nadzoru Finansowego (Dz. Urz. KNF z 2014 roku poz. 17) zgodme z
zasad1 proporcjonalnoSci i adekwatnoSci wynikaj4cq ze skali, charakteru dziaLalnoici oraz
specyfiki Banku.

Wdro2enie wprowadzonych zar;ad w Banku dokonane bgdzie poprzez przyjgcie,
stosowanie t nadzor nad realizacj4 ninie.jszych Zasad tr-adu Korporacyjnego, a takle innych
re gul acj i wewngtrzn y ch pr zyj gty ch pr zez o dpowi edni e organy B anku.

Zasady tr adu Korporacyjnego stanowi4 zbior zasad okreSlaj4cych relacje
wewngtrzne i zewnEtrzne Banku w tym relacje z udzialowcami Banku i klientami,
organizacjg, funkcjonowanie nadzoru wewngtrznego oraz kluczowych system6w i funkcji
wewn gtrzn y ch, a takhe or gan6 w statutorry; y ch i zas ad i ch wsp 6 ld zialania.

W treSci niniejszego dokumentu wyszczeg6lnione zostaly zasady stosowane przez
Bank oraz te do stosowania kt6rych Bank zobowi4zuje sig.

Zasady, ktorych Bank nie przyjzytlub przyjql w zmodyfikowanej treSci s4 okreSlane
w uchwalach odpowiednich organ6w Banku i zostan4 v\ryszczegolnione w odrgbnym
dokumenci e wr az z uzasadnieni em, uj awrri anym pub I icznie.

Rozdzial 1

Organizacja i struktura organizacyjna

$1.
L Organizacja instytucji nadzorowanej powinna umozliwiai osi4ganie dlugoterminowych

cel6w prowadzonej dzialalnoSci.
2 Organizacja instytucji nadzorowanej powinna obejmowac zarzqdzanie

kontroli, systemy sprawozdawczoSci wewngtrznej, przeplywu i ochrony
obiegu dokument6w, co powinno by6 nale?ycie uregulowane
wewngtrznych.
Organizacja instytucji nadzorowanej powinna by6 odzwierciedlona
organizacyjnej.
Instytucja nadzorowana powinna'zapev,nic jawnoSi uregulowanej
wewngtrznych struktury organizacyjnej poprzez zamieszczenie
podstawowej struktury or ganizacyjnej na stronie internetowej .
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l. Instytucja nadzorowana powinna posiada6 przqrzyst4 oraz adekwatn4 do skali i
charakteru prowadzonej dzialalnoSci orazz podejmowanego ryzyka strukturg
organizacyjnq, w kt6rej podlegloSd sluzbowa, zadania oraz zakres obowi4zk6w i
odpowiedzialnoSci sQ v,ryra2nie przypisane i odpowiednio podzielone. Struktura
organizacyjna powinna obejmowa6 i odzwierciedla6 caly obszar dzialalnoSci instl'tucji
nadzorowanej wyra2nie wyodrgbniaj4c ka2d4 kluczow4 funkcjg w obrgbie
wykonywanych zadah. Dotyczy to zar6wno podzialu zadah jak i odpowiedzialnoSci
pomigdzy czlonk6w organu zarz4dzaj4cego instl.tucji nadzorowanej, a takle podzialu

zadah i odpowiedzialnoSci pomigdzy kom6rki ctrganizacyjne centrali, jednostki terenowe

oraz poszczeg6lne stanowiska albo grupy stanovrisk.
Struktura organizacyjna powinna zosta1 tak okreslona, by nie zachodzily w1tpliwoSci co

do zakresu zadafi i odpowiedzialnoSci odpowiednich kom6rek organizacyjnych, jednostek

terenowych i stanowisk lub grup stanowisk, a zwlaszcza, by nie dochodzilo do nakladania

sig na siebie obowi4zkow i odpowiedzialnoiici kom6rek organizacyjnych, jednostek

terenowych i stanowisk lub grup stanowisk.

$3.
Instytucja nadzorowana obowi4zana jest przestrzega6 wymog6w wynikaj4cych z przepis6w

prawa oraz uwzglgdnia6 rekomendacje nadzorcze wydane przez odpowiednie organy

nadzoru, w szczegolnoSci przez KNF lub odpowie<lnio EBA (European Banking Authority),
ESMA (European Securities and Markets Authorirjl), EIOPA (European Insurance and
Occupational Pensions Authority), a takhe zobowi4zania lub deklaracje skladane wobec

organ6w nadzoru orazuwzglgdniai indywidualne zalecenia wydane przez organy nadzoru.

$4.
l. Instytucja nadzorowana powinna okreslic wlasne cele strategiczne uwzglgdniaj4c

charakter oraz skalg prowadzonej dzialalnoSci.
Organizacja instytucji nadzorowanej powinna umozliwiai osi4ganie zaldadanych

strategicznych cel6w z uwzglgdnieniem koniecznoSci efektywnego monitorowania ryzyka
wystEpuj4cego w jej dziaialnoSci.
Organizacja instytucji nadzorowanej powinna umozliwiac niezwloczne podejmowanie

odpowiednich dzialah w sytuacjach naglych, grJy konieczne jest odst4pienie lub nie jest

mozliwe realizowanie przyjEtych cel6w strategir;znych z powodu nieoczekiwanych zmran

w otoczeniu gospodarczym lub prawnym instytucji nadzorowanej albo, gdy dalsza

realizacjaprzyjgrych cel6w mole prowadzic do naruszenia norm okreSlonych regulacjami
dotycz4cymi prowadzenia dzialalnoSci przez dan4 instytucjg nadzorowan4 lub ustalonych
zasad postgpowania.
O r ganrzacja instytucj i nadzo ro wanej p o winna zap ew nia6, 2e :

1) wykonywanie zadah z zal<resu dzialalnoSci podmiotu jest powierzane osobom

posiadaj4cym niezbgdn4 wiedzg i umiejgtnoSci, nad kt6rymi nadzor sprawuj4 osoby

po siadaj 4ce tak2e odpowiednie doSwiadczenie,

2) okreSlaj4c zakres powierzanych zadahbierze sig pod uwagg mozliwoS6 wlaSciwego i
rzetelnego wykonania tych zadafi na danym stanowisku,

3) prawa pracownik6w s4 nale|ycie chronione, a ich interesy nale2ycie uwzglgdniane, w
szczegolnoSci poprzez stosowanie przejrzyst'ych i obiektywnych zasad zatrudniania i
v,rynagradzania, oceny, atakle nagradzania i awansu zawodowego.

$s.
Tworzqc strukturg organizacyjn4 lub dokonuj4c: w niej zmian naleZy zapewmf sp6jnoSi,

w szczeg6lnoSci z podstawowym aktem ustrojowym w sprawie utworzenia i
funkcj onowania instytucj i nadzorowanej oraz sp o s ob u dziaLaniaj ej organ6 w.
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J.

Powylszy wym6g odnosz4cy sig do struktury organizacyjnej powinien byi zachowany
r6wnieZ w odniesieniu do innych dokument6w wewngtrznych zwi4zanych z organrzacj4 r

funkcjonowaniem poszczeg6lnych kom6rek organizacyjnych i stanowisk centrali, atakLe
jednostek terenowych i ich kom6rek organizacyjnych czy stanowisk lub grup stanowisk.
Pracownikom instytucji nadzorowanej nale?y zapewnic odpowiedni dostgp do informacji
o zakresach uprawnieri, obowi4zkach i odpowiedzialnoSci poszczeg6lnych kom6rek
organrzacyjnych.

$5a
1. W przypadku wprowadzenia w instytucji nadzorowanej anonimowego sposobu
powiadamiania organu zarzqdzajacego lub organu nadzoruj4cego o nadu?yciach tejze
instytucji, powinna byc zapewniona moZliwoSi korzystania z tego narzgdzia ptzez
pracownik6w bez obawy negatywnych konsekwencji ze strony kierownictwa i innych
pracownik6w instytucj i nadzorowanej .

2. Organ zarzydzajqcy powinien przeds;tawii organowi nadzoruj4cemu raporty dotyczqce
powiadomieh o powaZnych naduzyciach."

$6.
Instytucja nadzorowana stosuje plany ci4gloSci dzialania maj4ce na celu zapewnianie
ci4gloSci dziatania i ograniczenia strat na wypadek powa2nych zaklocen w dzialalnoSci
oodmiotu.

I

Rozdzial2
Relacj a z udzialowrcami instytucj i nadzo row an ej

s7.
Instytucja nadzorowana powinna dzialac w interesie wszystkich udzialowc6w z
poszanowaniem interesu klient6w.
Instytucja nadzorowana prowadz1c dzialalnolc powinna brac pod uwagg interesy
wszystkich interesariuszy, o ile nie sq one sprzeczne z interesami instytucji nadzorowanej.
Instytucja nadzorowana powinna zapewnic udzialowcom wlaSciwy dostgp do informacji,
w szczegolnoSci w przypadku podejmowania decyzji przez organ stanowi4cy. Udzielajqc
informacji udzialowcom nale?y zapewni(, ich rzetelnoSc oraz kompletnoS6 nie stosuj4c
przy tym preferencji w stosunku do wybranych udzialowc6w.
lnstytucja nadzorowana, gdy jest to uLzasadnione hczbq udzialowc6w, powinna d7zy(, do
ulatwiania udzialu wszystkim udzialowcom w zgromadzenht organu stanowi4cego
instytucj i nadzorowanej.

$8.
1. Udzialowcy insty'tucji nadzorowanej powinni wsp6Ldziala(, realizuj4c jej cele otaz

zapewniajqcbezpieczeristwodzialaniatejinstytucji.
2. Udzialowcy mog4 wplywai na funkcjonowanie instytucji nadzorowanej v,rylqcznie

poprzez decyzje organu stanowi4cego nie naruszaj4c kompetencji pozostalych organ6w.
Nieuprawnione wywieranie wplywu na organ zarzqdzaj7cy lub nadzortj4cy powinno
zo stac zglo szone Komi sj i Nadzoru Finans owe go.

3. Udzialowcy w swych decyzjach powinni kierowad sig interesem instytucji nadzorowanej.
4. Zwolame zgromadzenia organu stanowi4cego w sytuacji, gdy wymaga tego dalsze

prawidlowe funkcjonowanie instytucji nadzorowanej powinno nastgpowac niezwlocznie.
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Udzialowcy powinni efektywnie korzystad z narzEdzi nadzoru wlaScicielskiego, aby

zapewnil prawidlowe funkcjonowanie organu z:,arzqdzaj4cego i nadzoruj4cego instytucji
nadzorowanej. Organy tej instytucji powinny furnkcjonowai w taki spos6b, by zapewniac
rozdzielenie funkcji wlaScicielskich i zaruydc1y,ch. L4czenie roli udzialowca z funkcj4
zarz4dcz4 wymaga ograniczenia roli podmiot6w z nim powr4zanych w organie
nadzonfi4cym, aby unikn46 obni2enia efektywno Sci nadzoru wewngtrznego.
Powstaj4ce konflikty pomigdzy udzialowcami powinny byt rozwiqzywane niezwlocznie,
aby nie dochodzilo do naruszania interesu instytucji nadzorowanej i jej klient6w.

$e.
Udzialowcy nie mog4 ingerowa6 w spos6b sprawowarna zarzqdu, w tym prowadzenie
spraw przez organ zarz4dzajycy instytucji nadzorowanej.
Wprowadzanie uprawnieri osobistych lub innych szczeg6lnych uprawnief dla
udzialowc6w instytucji nadzorowanej powinno by6 uzasadnione i slu?yc reahzacjr
istotnych cel6w dzialaria instytucji nadzorowaLnej. Posiadanie takich uprawnien przez

udzialowc6w powinno byi odzwierciedlone rn podstawowym akcie ustrojowym tej

instytucji.
Uprawnienia udzialowc6w nie powinny prc>wadzic do utrudnienia prawidlowego
funkcjonowania organ6w instytucji nadzorowanej lub dyskryminacji pozostalych
udzialowc6w.
Udzialowcy nie powinni wykorzystywad swojej pozycji do podejmowama decyzji
prowadz4cych do przeniesienia aktyw6w z instytucji nadzorowanej do innych podmiot6w
a takLe do nabycia lub zbycia albo zawie:rania innych transakcji powoduj4cych
rozporz1dzenie przez instytucjg nadzorowan4 jej maj4tkiem na warunkach innych ni2
rynkowe, czy teL znaraleniembezpieczefstwa hrb interesu instltucji nadzorowanej.

$ 10.
Decyzje w zakresie wyplaty dywidendy powinn;'byc uzalehnione od potrzeby utrzymania
odpowiedniego poziomu kapital6w wlasnych. oraz realizacji strategicznych cel6w
instytucji nadzorowanej, a tak2e powinny uwzglgdniai rekomendacje i indywidualne
zalecenia wydane przez organy nadzoru.

t.

Rozdzial3
Organ zarz4dznj4cy

$ 11.
1. Organ zarzqdzaj4cy powinien mied charakter kolegialny.
2. Czlonek organu zarzEdzaj1cego powinien posiadai kompetencje do prowadzenia spraw

instltucji nadzorowanej wynikaj4ce z:

1) wiedzy (posiadanej z racji zdobytego wyksztalcenia, odbyych szkoleri, uzyskanych
t1.tul6w zawodowych oraz nabytej w inny spos6b w toku kariery zawodowej),

2) doSwiadczenia (nabytego w toku sprawowania okreSlonych funkcji lub zajmowania
okreSlonych stanowisk),

3) umiejgtnoSci niezbgdnych do wykonywania powierzonej funkcji.
3. Czlonek organu zarzEdzajqcego powinien dawac rgkojmtg nale?ytego wykonywania

powierzonych mu obowi4zk6w.
4. Indywidualne kompetencj e poszczeg6lnyclh czlonk6w kolegialnego organu

zarzqdzajEcego powinny dopelniai sig w taki spos6b, aby umozliwiai zapewnienie
odpowiednie go poziomu ko le gialn e go zar zqdzani a instyt ucj 4 nadzorowan4.

3.
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5. W skladzie organu zarzqdzajqcego nale?y zapewnii odpowiedni udzial os6b, kt6re
wladajq jgzykiem polskim oraz wykazuj1 sig odpowiednim doSwiadczeniem i
znajomo6ci4 polskiego rynku finansowego niezbgdnymi w zarzqdzaniu instytucj4
nadzorowan4 na polskim rynku finansowym.

s 12.
Organ zarz4dzajqcy dzialaj4c w interesie instytucji nadzorowanej powinien mied na
wzglgdzie cele oraz zasady prowadzenia dzialalnoSci przez instytucje nadzorowane
okreSlone ptzez przepisy prawa, regulacje wewngtrzne oraz rekomendacje nadzorcze,
Organ zarz4dzaj4cy realizujqc przy.jEt4 strategig dzialalnoSci powinien kierowai sig
bezpreczehstwem instytucj i nadzorow,anej .

Organ zarzqdzajEcy powinien byi jedynym uprawnionym i odpowiedzialnym za
zarzqdzanie dzi alalno Sc i 4 instl.tucj i nadzoro wanej .

Zarzqdzanie dzialalnoSci4 instltucji nadzorowanej obejmuje w szczeg6lnoSci funkcje
prowadzenia spraw, planowania, organizowania, decydowania, kierowania oraz
kontro I owan ra dzialalno6ci instytuci i.

$ 13.
W skladzie organu zarz4dzajycego powinna byc wyodrgbniona funkcja prezesa zarz4du
kieruj4cego pracami tego organu.
Czlonkowie organu zarz4dzaj4cego ponosz4 kolegialn4 odpowiedzialnoSc za decyzje
zastrze2one do kompetencji organu zarzEdzajEcego, niezaleZnie od wprowadzenia
wewngtrznego podzialu odpowied:zialnoSci za poszczeg6lne obszary dzialalnoSci
instytucji nadzorowanej pomigdzy <:zlonk5w organu zarzEdzaj4cego lub delegowania
okreS lonych uprawni e h na nizsze szcz:,eble kierownicze.
Wewngtrzny podzial odpowiedzialnoSci za poszczeg6lne obszary dzialalnoSci insty'tucji
nadzorowanej pomigdzy czlonk6w organu zarz4dzaj4cego powinien byi dokonany w
spos6b przejrzysty i jednoznaczny oraz zostac odzwierciedlony w regulacjach
wewngtrznych. Podzial taki nie powinien prowadzic do zbgdnego nakladania sig
kompetencji czlonk6w organu zarzqdzaj4cego lub wewngtrznych konflikt6w interes6w.
Wewngtrzny podzial odpowiedzialnoSci pomigdzy czlonk6w organu zarz4dzaj4cego nie
powinien prowadzic do sytuacji, rv kt6rej okreSlony obszar dzialalnoSci instl'tucji
nadzorowanej nie jest przypisany do 2:,adnego czlonka organu zarzqdzajqcego.

$ 14.
WlaSciwym jest, aby posiedzenia organu zaruqdzajycego odbywaly sig w jgzyku polskim.
W rczie koniecznoScinale2y zapewmf niezbgdn4 pomoc tLumacza.
Protok6l oruz treS(, podejmowanych uchwal lub innych istotnych postanowieri organu
zarz4dzajqcego insty'tucji nadzorowanej powinny byi sporz4dzane w jgzyku polskim albo
tlumaczone na jgzyk polski.

s ls.
Pelnienie funkcji w organie zarz1dzajqcym powinno stanowii gl6wny obszar aktywnoSci
zawodowej czlonka organu zarz4dzajqcego. Dodatkowa aktywnoSd zawodowa czlonka
organu zaru4dzajycego poza instytucj4 nadzorowan4 nie powinna prowadzic do takiego
zaangahowania czasu i nakladu pracy, aby negatywnie wplywa6 La wlaSciwe
wykonywanie pelnionej funkcji przez tg osobg w organie zaru4dzajEcym instytucji
nadzorowanei.
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W szczeg6lnoSci czlonek organu zarz4dzajqcego nie powinien by6 czlonkiem organ6w

innych podmiot6w, je2eli czas poSwigcony na wykonywanie funkcji w innych podmiotach

uniemo2liwia mu rzetelne wykonywanie obowi4:zk6w w insty'tucji nadzorowanej.
Czlonek organu zarz4dzaj4cego powinien powstrzymywai sig od podejmowania

aktywnoSci zawodowej lub pozazawodowej, kt6ra moglaby prowadzi(, do powstawania

konfliktu interes6w lub wplywai negatywnie na jego reputacjg jako czlonka organu

zar z4dzaj 4ce go instytucj i nadzorowanej .

Zasady ograrriczania konfliktu interes6w powinny byi okreSlone w odpowiedniej regulacji
wewngtrznej okreSlaj4cej migdzy innymi zasady identyfikacji, zarz4dzania oraz

zapobiegania konfliktom interes6w, a takle zasady wyl4czania czlonka organu

zarzqdzaj4cego w przypadku zaistnienia konfliktu interes6w lub mozliwoSci jego

zaistnienia

$ 16.

W przypadku niepelnego skladu organu zarzqdzajqc:ego instltucji nadzorowanej powinien on

zo stac niezwlo czni e uzupelnio ny.

Rozdzial4l
Organ nadzorrnj4cy

$ 17.

1. Czlonek organu nadzoruj4cego powinien posiadad kompetencje do nalezytego

wykonywania ob owi 4zk6w nadzorowania instltucj i nadzorowanej wynikaj 4ce z :

1) wiedzy (posiadanej z racji zdobytego wyksrztalcenia, odbytych szkoleri, uzyskanych

tytul6w zawodowych lub stopni naukowyoh oraz nabytej w inny spos6b w toku
kariery zawodowej),

2) doSwiadczenia (naby'tego w toku sprawowenia okreSlonych funkcji lub zajmowania

okreSlonych stanowisk),
3) umiejgtnoSci niezbgdnych do wykonywania powierzonej funkcji.

2. Indywidualne kompetencje poszczegolnych czlonk6w kolegialnego organu nadzoruj4cego

powinny uzupelniai sig w taki spos6b, aby umoZliwiac zapewnienie odpowiedniego

poziomu kolegialnego sprawowania nadzoru nad wszystkimi obszarami dzialanta

instl'tucj i nadzorowanej.
3. Czlonek organu nadzoruj4cego powinien da,wai rgkojmig nale|ytego wykonywania

powierzonych mu obowi4zk6w.
4. W skladzie organu nalely zapewnil odpowiedni udzial os6b, kt6re wladajq jgzykiem

polskim orazwykazuj4 sig odpowiednim doSwiadczeniem i znajomoSci4 polskiego rynku
finansowego niezbgdnymi w nadzorowaniu instytucji nadzorowanej na polskim rynku
finansowym.

$ 18.

1. Organ nadzorujqcy sprawuje nadzor nad rsprawami instytucji kieruj4c sig przy
wykonywaniu swoich zadan dbaloSci4 o prarvidlowe i bezpieczne dzialanie instytucji
nadzorowanej.

2. Organ nadzoruj1cy powinien posiadai zdolnoS6 do podejmowania na brel4co
niezbgdnych czynnoSci nadzorczych w szczep;olnoSci w zakresie realizacjr przyjgtych

cel6w strategicznych lub istotnych zmian poziomu ryzyka lub materiahzacii istotnych
ryzyk w dziaLalnoSci instytucji nadzorowanej, a takhe w zakresie sprawozdawczoSci

4.
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1.

finansowej, w tym wprowadzania istotnych zmran w polityce rachunkowoSci maj4cych
znaczycy wptyw na tre56 informacji finansowej.
Organ nadzoruj4cy oraz poszczegolni jego czlonkowie przy wykonywaniu nadzoru
kieruj4 sig obiektywn4 ocen4 i os4denn.

$ le.
Skiad liczebny organu nadzorulqce6;o powinien by6 adekwatny do charakteru i skali
prowadzonej przez instytucj g nadzorc,wan4 dzialalnoSci.
W skladzie organu nadzorujEcego po,,rrinna byi wyodrgbniona funkcja przewodnicz4cego,
kt6ry kieruje pracami organu nadzoruj4cego. Wyb6r przewodniczEcego organu
nadzorujqcego powinien byi dokonywany w oparciu o doSwiadczenie oraz umiejgtnoSci
kierowania zespolem przy uwzglgdnieniu krl.terium niezaleZnoSci.

$ 19a
1. W skladzie organu nadzoruj4cego instytucji nadzorowanej powinien byd zapewniony
odpowiedni udzial czlonk6w niezaleZnych, a tam gdzie jest to mozliwe powolanych spoSr6d
kandydat6w wskazanych przez udzialowc6w mniejszoSciowych. NiezaleZnoSc przejawia sig
przede wszystkim brakiem bezpoSrednich i po6rednich powiqzah z instytucj4 nadzorowan4,
czlonkami organ6w zarzEdzaj4cych i nadzorul4cych, znacz4cymi udzialowcami i podmiotami
z nimi powiEzanymi.
2. W szczeg6lnoSci niezale2noSci4 powiLnni cechowai sig czlonkowie komitetu audytu lub
czionkowie organu nadzoruj4cego, kt6rz.y posiadaj4 kompetencje z dziedziny rachunkowoSci
lub rewizji hnansowej.
3. JeSli czlonkowie organu nadzorujqceg:,o zgloszq zdanie odrgbne, informacje oraz powody
zgt oszenta zunieszcza sig w protokole.
4. Komitet audytu lub organ nadzorujqc\/ w ramach monitorowania wykonywania czynnoSci
rewizji finansowej powinien uzgadnrac zasady przeprowadzania czynnoSci przez podmiot
uprawniony do badania sprawozdari finansowych, w tym w zakresie proponowanego planu
czynnoSci.
5. Komitet audytu lub organ nadzoruj4cy podczas przedstawiania wynik6w czynnoSci rewizji
frnansowej przez podmiot uprawniony do badania sprawozdari finansolvych powinien wyrazic
swoj4 opinig o sprawozdaniu finansowynn, kt6rego dotyczq czynnoSci rewizji finansowej.
6. Wsp6lpraca komitetu audytu i organu nadzoruj4cego z podmiotem uprawnionym do badania
sprawozdafi finansowych powinna zostad udokumentowana. Rozwi4zanie umowy z podmiotem
uprawnionym do badania sprawozdafi finansowych powinno zostad poddane ocenie organu
nadzoruj4cego, kt6ry informacjg o przyczynach tego rozwi1zania zamie6ci w corocznym raporcie
zaw ier aj 1cym ocen g sprawozdari fi nan s owych in stl,tucj i nadzorowanej .

$ 20.
JeSli czlonkowie organu nadzoruj4cego zgLoszq zdanie odrgbne, informacjg oraz powody
zgloszenia zamieszcza sig w protokole.

$ 21.
1. Czlonek organu nadzorujqcego instytucji nadzorowanej powinien wykonywac swoj4

funkcjg w spos6b aktywny, v'rykazujqc sig niezbgdnym poziomem zaangahowania w pracA
organu nadzoruj4cego.

2. Niezbgdny poziom zaangahowania przejawia sig w poSwigcaniu czasu w vq vmiarue
umozliwiaj qcym nale?yte wykonywarLie zadan organu nadzoruj4cego.

3. Pozostala aktywnoSc zawodowa czlonka organu nadzoruj4cego nie mohe odbywai sig z
uszczerbkiem dla jakoSci i efektywnorici sprawowanego nadzoru.



4.

5.

l.

Czlonek organu nadzoruj4cego powinien powstrzymywac sig od podejmowania
aktywnoSci zawodowej lub pozazawodowej, l<tora moglaby prowadzic do powstania
konfliktu interes6w lub w inny spos6b wply'wa6 negatywnie na jego reputacjg jako
czlonka organu nadzoruj 4ce go instytucj i nadzorowanej .

Zasady ograniczania konfliktu interes6w powinny byc okreSlone w odpowiedniej regulacji
wewngtrznej okreSlaj4cej miEdzy innymi z:asady identyfikacji, zarz4dzania oraz
zapobiegania konfliktom interes6w, a Iakhe zasady wylqczanra czlor:ka organu

nadzoruj4cego w przypadku zaistnienia korLfliktu interes6w lub mozliwoSci jego

zaistnienia.

s22.
WlaSciwym jest, aby posiedzenia organu nadzorruj4cego odbywaly sig w jgzyku polskim.
W razie koniecznoScinale?y zapewnil niezbEdnr4 pomoc tlumacza.
Protok6l oraz tresc podejmowanych uchwal lub innych istotnych postanowiefr organu
nadzoruj1cego instytucji nadzorowanej powinny by6 sporz4dzane w jgzyku polskim albo
tlumaczone na jEzyk polski.

$ 23.
1. Nadz6r wykonywany przez organ nadzoruj4cy powinien miec charakter staly, a

posiedzenia organu nadzoruj4cego powinny sig odbywai w zalelnolci od potrzeb. JeZeIt

w instytucji nadzorowanej dzia\.a komitet audy.u lub inne komitety, kt6rym powierzono

okreSlone sprawy zwiEzane z dzialalnoSci4 insl.ytucji nadzorowanej, posiedzenia organu
nadzoruj4cego powinny odbywa6 sig nie rzadziej niL cztery razy w roku, w przeciwnym
razie nie rzadziej niL co dwa miesi4ce.

2. W przypadku stwierdzeniaw toku wykonywania nadzoru nadu?yc, powaZnych blgd6w, w
tym maj4cych znaczqcy wplyw na treSc infonmacji finansowej lub innych powaznych

nieprawidlowo6ci w funkcjonowaniu instltucji nadzorowanej organ nadzorujEcy powinien
podj4i odpowiednie dzialania, w szczeg6lnoSci zaLqda(, od organu zarz4dzajqcego

wyjaSnieri i zalecil mu wprowadzenie skutecznych rozwiqzan przeciwdziatajqcych
wyst4pieniu podobnych nieprawidlowo Sci w przy szlo 6ci.

3. Organ nadzoruj4cy, jehelijest to niezbgdne dla sprawowania prawidlowego i efektywnego
nadzont, mole wyst4pi6 do organu zarzqdzaj4cego o powolanie wybranego podmiotu
zewngtrznego w celu przeprowadzema okreSlonLych analiz lub zasiggnigcia jego opinii w
okreSlonych sprawach.

$ 24.
W przypadku niepelnego skladu organu nadzoruj4cego instytucji nadzorowanej powinien on

zo stac niezwlo czni e uzupelni ony.

$ 2s.
Organ nadzoruj4cy dokonuje regulamej oceny stosowania zasad wprowadzonych niniejszym
dokumentem, a wyniki tej oceny sQ udostgpniane na stronie internetowej instytucji
nadzorowanej orazprzekazywane pozostalym organom instytucji nadzorowanej.

2.
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Rozdzial5
Polityka wynagrad zania

$ 26.
Instytucja nadzorowana powinnapro''wadzic przejrzystQ politykq v,ynagradzania czlonk6w
organu nadzoruj4cego i organu zarzqdzajqcego, a takhe os6b pelni4cych kluczowe
funkcje. Zasady wynagradzania powinny byi okreslone odpowiedni4 regulacj4
wewngtrzn4 (po lityka v,ry nagr adzania).
Ustalaj4c politykg wynagradzania nale?y uwzglgdnid sytuacjg finansow4 instytucji
nadzorowanej.
Organ nadzoruj4cy przygotowuje i przedstawia organowi stanowi4cemu raz w roku raport
z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w instytucji nadzorowanej.
Organ stanowi4cy dokonuje ocen:/, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja
rozwoj owi i bezpieczeristwu dzialania instytucj i nadzorowanej .

$ 27.
Wynagrodzenie czlonk6w organu rndzoruj4cego ustala sig adekwatnie do pelnionej
funkcji, a takhe adekwatnie do skali dzialalnoSci insty'tucji nadzorowanej. Czlonkowie
organu nadzoruj4cego powoiani do pracy w komitetach, w tym w komitecie audytu,
powinni byi wynagradzani adekwatnie do dodatkovvych zadan wykonywanych w ramach
danego komitetu.
Wynagrodzenie czlonk6w organu nadzorujqcego, o ile przepisy nie zabraniaj4 wyplaty
takiego wynagrodzenia, powinno byi ustalone przez organ stanowi4cy.
Zasady wynagradzania czlonk6w organu nadzorujqcego powinny byd transparentne i
zaw arte w o dpowi edniej re gul acj i we,,wng tr znej in stytucj i nadzorowanej

$28.
Organ nadzorujEcy, uwzglgdniaj4c decyzje organu stanowi4cego, odpowiada za
wprowadzenie regulacji wewngtrznej okreSlaj4cej zasady wynagradzania czlonk6w
organu zarzqdzajqcego, w tym szczeg6lowe kryteria i warunki uzasadniajqce uzyskanie
zmiennych skladnik6w wynagrodzenia.
Organ nadzorujqcy sprawuje nadzor nad wprowadzonq, polityk4 wynagradzania, w tym
dokonuje weryfikacji spelnienia kr:yteri6w i warunk6w uzasadniaj4cych uzyskanie
zmiennych skladnik6w wynagrodzrenia przed wyptat4 caloSci lub czgSci tego
wynagrodzema.
W odniesieniu do os6b pelni4cych kluczowe funkcje odpowiedzialnoSi zawprowadzenie
odpowiedniej regulacji wewngtrznej i nadzor w tym obszarze ci4zy na organie
zarzqdzal4cym.
Zmienne skladniki v'rynagrodzenia czlonk6w organu zarzydzajqcego lub os6b pelni4cych
kluczowe funkcje powinny byc uzale:Znione w szczegolnoSci od obiektywnych kryteri6w,
jakoSci zarzqdzania instytucj4 nadzorowan1 oraz uwzglgdniai dlugoterminowe aspekty
dzialanra i spos6b realizacji cel(rw strategicznych. Ustalaj4c zmienne skladniki
wynagrodzenia uwzglgdnia sig tak,Ze nagrody lub korzySci, w tym wynikaj4ce z
program6w motywacyjnych oraz innych program6w premiowych wyplaconych,
nale2nych lub potencj alme nale2nych. Ustalona polityka wynagradzania nie powinna
stanowi6 zachgty do podejmowania nadmiernego ryzyka w dzialalnoSci instytucji
nadzorowanej.
Wynagrodzenie czlonka organu zarz4dzaj4cego lub os6b pelniqcych kluczowe funkcje
powinno by6 finansowane i wyplacanrl ze Srodk6w instytucji nadzorowanej.
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Rozdzial6,
Polityka inform:lcyj na

s 2e.
Instytucja nadzorowana powinna prowadzil przejrzystE politykg informacyjn4,
uwzglgdniaj4c4 potrzeby j"j udzialowc6w oraz klient6w udostgpnion4 na stronie
internetowej tej instl'tucji.
Polityka informacyjna powinna byt, oparta na ulatwianiu dostgpu do informacji. W
szczeg6lnoSci publikowane przez instytucjg nadzorowan4 raporty zawierajEce informacje
finansowe, gdy jest to uzasadnione liczb4 udzialowc6w, powinny by1 udostgpniane w
formie elektronicznej zawieraj1cej rozwiqzaniavlatwiaj4ce czltelnikowi zapoznanie sig z

zamieszczonymi informacj ami (raporty interaktywne).
Instytucja nadzorowana powinna zapewniad udz:ialowcom r6wny dostgp do informacji.
Polityka informacyjna powinna okresla6 w szczeg6lnoSci zasady i terminy udzielania

odpowiedzi udzialowc om oraz klientom.
Polityka informacyjna powinna zapevtnil ochrong informacji oraz uwzglgdnia6 odrgbne

regulacje zwiqzane z posiadaniem statusu sp6lki publicznej lub wynikajEce z przepis6w

szczeg6lnych re guluj Ecych funkcj onowani e instytucj i nadzorowanych.

Rozdzialil
DzialalnoS6 promocyjna i relacje z klientami

$ 30.

1. Pruekaz reklamowy dotyczqcy uslugi lub produktu oferowanego przez instytucjg

nadzorowan4 albo jej dzialalnoSci, dalej jako ,,przedmiot reklamowany", powinien byi
rzetelny i nie wprowadzad w bl4d oraz cechowa6 sig poszanowaniem powszechnie

obowi4zuj4cych przepis6w prawa, zasad uczciwego obrotu jak r6wnie2 dobrych

obyczaj6w.
2. Przekaz reklamowy powinien w spos6b jasny wskazywai, jakiego produktu lub uslugi

dotyczy.
3. Przekaz reklamowy nie moze eksponowa6 korzySci w taki spos6b, kt6ry powodowalby

umniejszenie znaczenta koszt6w iryzykzwiqzanychznabyciem produktu lub uslugi.

$ 31.
Przekaz reklamowy nie powinien wprowadza,S w bl4d, ani stwarzac mozliwoSci

wprowadzenia w bl4d, w szczeg6lnoSci co do:

3.

4.

5.

l) charakteru prawnego przedmiotu reklamowanego, w tym
2) to2samoSci podmiotu reklamuj4cego,
3) istotnych cech przedmiotu reklamowanego,
4) korzy6ci, kt6re mohna osi4gn46 nabyr""aj4g lub

reklamowanego oraz okresu, w kt6rym powstaj4,
5) ponoszonych pruez klienta calkowitych koszt6w zwi1zanych z nabyciem lub

korzystaniem zprzedmiotu reklamowanego oraz okresu, kt6rego te koszty dotyczq,

6) czasu, wartoSci i teryorialnej dostgpnoSci pr:zedmiotu reklamowanego,
7 ) ry zyka zwiqzane go nabyciem lub korzystanir:m z przedmiotu reklamowane go.

praw i obowi4zk6w klienta,

korzystaj4c z przedmiotu

$ 32.
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Przy tworzeniu oraz publikacji przekazir reklamowego instytucja nadzorowana powinna w
szczeg6lnoSci:

1) czuwa(, nad charakterem i konstrukcj4 przekazow reklamowych przygotowywanych i
publikowanych w imieniu instl.tucji nadzorowanej lub na jej rzecz,
zapewnic odbiorcy moZliwo6c s,,^robodnego zapoznania sig ze wszystkimi tre6ciami
skladaj4cymi sig na przekaz, w rszczeg6lnoSci ze wszelkiego rodzaju wskazaniami i
zastr zeheniam i stano wi 4cym i int e gral n 4 czg S (, pr zekazu r eklamo we g o,
zapewnil, aby rozwiqzania gral-tczne zastosowane w przekazie reklamowym nie
utrudnialy odbiorcy zapoznania sig z istotnymi informacjami przedmiotu
reklamowanego w tym przekazie, w szczeg6lnoSci z informacjami wymaganymi
przepi sami pr aw a oraz rekomendacj ami nadzor czy mi,
podawai 2rodlo prezentowanych informacji, jeheli przekaz reklamowy odwoluje sig
do wynik6w sondazy, badan statystycznych, ranking6w, rating6w lub innych danych.

s 33.
Proces oferowania produkt6w lub uslug finansowych powinien byc prowadzony przez
odpowiednio przygotowane osoby w celu zapewnienia rzetelnoSci przekazywanych klientom
informacj i or az udzielani a im zr ozumialych wyj aSni en.

l.
$ 34.

Instytucja nadzorowana powinna d<>loZyc staraf, aby oferowane produkty lub uslugi
finansowe byly adekwatne do potrzeb, klient6w, do kt6rych s4 kierowane.
Na etapie przedstawiania charakteru i konstrukcji rekomendowanego produktu lub uslugi
finansowej instytucje nadzorowane oraz podmioty z nimi wsp6lpracuj4ce powinny
uwzglgdnii potrzeby, o kt6rych mor,r/a w ust. l, w szczeg6lnoSci co do indywidualnej
sl.tuacji klienta, w tym wredzy i doSwiadczenra na rynku finansowym, a tam gdzie to
uzasadnione, pol1danego czasu trwanLia inwestycji oruz poziomu akceptacj i ryzyka.

$ 3s.
Instytucja nadzorowana oraz wsp6lpracrj4ce z ni4 podmioty powinny rzetelnie i w spos6b
przystgpny dla przeciEtnego odbiorcy informowai o oferowanym produkcie lub usludze, w
tym w szczegolnoSci o charakterue i konstrukcji tego produktu lub uslugi, korzySciach oraz
czynnikach warunkuj4cych osi4gnigcie ewentualnego zysku, a Iakhe o wszelkich ryzykach z
nimr zwiqzanych, w tym o oplatach i kosztach (r6wnie2 zwi4zanych z wczeSniejszq
rezygnacj4 z produktu lub uslugi).

$ 36.
Wszelkie niezbgdne informacje dotycz4ce charakteru i konstrukcji produktu lub uslugi
finansowej, majqce znaczenie dla podjgcia przez klienta decyzji, powinny by6
udostgpniane klientom w taki spos6b, aby w odpowiednim czasie przed zawarciem
umowy mieli oni mozliwoSd swobodnego zapoznaniasig z ich treSci4.
Postanowienia umowy, w tym wzorce umowy oraz istotne informacje na temat umowy
zamieszczone w innych dokumentach, powinny zostac przedstawione klientowi przez
instytucje nadzorowane oraz podmioty z nimi wsp6lpracuj 4ce przed podjgciem przez
niego decyzji co do zawarcia umowy.
JeSli w ocenie klienta nie jest moZliwe zapoznanie sig zprzedstawionymi dokumentami na
miejscu instltucja nadzorowana por,vinna przekazac klientowi na koszt wlasny kopie
odpowiednich dokument6w.
Instytucje nadzorowane powinny podtjmowai odpowiednie dzialania i dokladac nalezytej
starannoSci, aby wzorce um6w nte zawieraLy postanowieri niejednoznacznych.

2)

r)

4)

2.

I

2.
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J.
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$ 37.
Instytucja nadzorowana powirura opracowad i udosl.gpnii klientom jasne i przejrzyste zasady

rozpatrywania skarg i reklamacji.

$ 38.
Instytucja nadzorowana powinna wprowadzil zorplanizowan4 formg rozpatrywania skarg i
reklamacji oraz podejmowania dzialafi zaradczych zmrerzaj4cych do ograniczenia sytuacji,
powoduj4cych ich wystgpowanie w przyszloSci.

$ 3e.
Proces rozpatrywania skarg i reklamacji przez instytucjg nadzorowan4 powinien byi
przeprowadzony niezwlocznie nie p6zniej niz w terminie 30 dni, a tak2e cechowai sig

rzetelnoSci4, wnikliwoSci4, obiektywizmem oraz poszanowaniem powszechnie

obowi4zuj4cych przepis6w prawa, zasad uczciwego obrotu i dobrych obyczaj6w.

s 40.

TreS6 odpowiedzi na skargg lub reklamacjg powinna zawierae, o ile to mozliwe, pelne i
wyczerpuj4ce uzasadnienie faktyczne i prawne, stosownie do zarzut6w zamieszczonych w
reklamacji lub skardze.

$ 41.

Instytucja nadzorowana powinna dEZy(, do polubo''i/nego rczwiqzywania spor6w ze swoimi
klientami.

$ 42.

Instytucja nadzorowana dochodz4c swoich roszczeth, w szczegolnoSci prowadz4c dzialania
windykacyjne wobec klient6w, powinna dziatat profesjonalnie i dbai o reputacjg instytucji
zaufania publicznego.

Rozdzial [f
Kluczowe systemy i funkcje wewngtrzne

s 43.
L lnstytucja nadzorowana powinna posiada6 adekwatny, efektywny i skuteczny system

kontroli wewngtrznej maj4cy na celu zapewnieniie:
1) prawidlowoSci procedur administracyjnych i ksiggowych a takhe sprawozdawczoSci

fi nansowej oraz rzetelnego raportowania wervngtrznego i zewn gtrznego,
2) zgodnoSci dziaLanta z przepisami prawa i regulacjami wewngtrznymi oraz z

uwzglgdnieniem rekomendacj i nadzorczy ch.
2. Na proces zapewniania reahzaili cel6w systemiu kontroli wewngtrznej powinna sklada6

sig organizacja kontroli wewngtrznej, mechanizmy kontrolne oraz szacowanie ryzyka
nieosi4gnigcia cel6w wymienionych w ust. 1.

3. Instytucja nadzorowana powinna dokumento'riad proces zapewnienia rcalizacji cel6w
systemu kontroli wewngtrznej.
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l.

2.

$ 44.
System kontroli wewngtrznej insty.tncji nadzorowanej powinien obejmowa6 wszystkie
poziomy w strukturz e or ganizacvj nej instltucj i nadzorowanej .

Organ zarzqdzajycy powinien opracowac i wdro?yi adekwatny, efektywny i skuteczny
system kontroli wewngtrznej a organ nadzoruj4cy lub komitet audytu powinien
dokonywad okresowej oceny adekwatnoSci, efektywnoSci i skutecznoSci zar6wno caloSci
systemu kontroli wewngtrznej, jak i r,rrybranych jego element6w.
Pracownikom instytucji nadzorowanej w ramach obowi4zk6w sluZbowych nale?y
przypisac odpowiednie zadania zwi4zane z zapewnianiem realizacji cel6w systemu
kontroli wewngtrznej.

s 4s.
Instytucja nadzorowana powinna oprilcowai i wdroLy| efektywn4, skuteczn4 i niezaleznq
funkcjg zapewniania zgodnoSci dzi*lania instytucji nadzorowanej z przepisami prawa i
re gul acj ami wewngtrznymi oraz z uw zglgdnieniem rekomenda cji nadzor czy ch.
Spos6b organizacjr funkcji zapewnienia zgodnoSci powinien gwarantowac niezaleznoSc
wykonywanra zadan w tym zakresie.

$ 46.
Instytucja nadzorowana powinna opr:rcowai i wdrozyi efektywn4, skuteczn4 i niezalelnq
funkcjg audytu wewngtrznego maj4cE w szczeg6lnoSci za zadarie regularne badanie
adekwatnoSci, skutecznoSci i efektywnoSci, w szczeg6lnoSci systemu kontroli
wewngtrznej, funkcj i zapewnienia zgo dno S ci i system u zarz4dzania ry zykiem.
Spos6b organizacjr funkcji audytu rvewngtrznego powinien gwarantowad niezaleznoSc
wykonywaniazadan w tym zakresie.

$ 47.
Osoba kieruj4ca kom6rk4 audyu we'wngtrznego oraz osoba kieruj4ca kom6rk4 do spraw
zapewnienia zgodnoSci maj4 zapewnion4 moZliwoSi bezpoSredniego komunikowania sig

z organem zarz4dzaj4cym orz nadzoruj4cym lub komitetem audytu, a takZe powinny
mie6 moZliwoSd bezpoSredniego i jed:noczesnego raportowania do tych organ6w.
Osoba kieruj4c4 kom6rk4 audytu we,,vngtrznego oraz osoba kieruj4ca kom6rk4 do spraw
zapewnienia zgodnoSci uczestnrczy w posiedzeniach organu zarzqdzaj4cego i organu
nadzoruj4cego lub komitetu audytu, jezeli przedmiotem posiedzenia s4 zagadmenra
zwrEzane z systemem kontroli wewngtrznej, funkcj4 audyu wewngtrznego lub funkcj4
zapewnienia zgodnoSci.
W instytucji nadzorowanej powolywanie i odwolywanie osoby kieruj4cej kom6rk4 audytu
wewngtrznego oraz osoby kieruj4cej komork4 do spraw zapewnienia zgodnoSci odbywa
siE zazgodq organu nadzorujqcego lub komitetu audyu.
W insty.tucji nadzorowanej, w kt6rej nie funkcjonuje kom6rka audyu lub kom6rka do
spraw zapewnienia zgodnoSci upraumienia wynikajqce z ust. 1-3 przysluguj4 osobom
odpowiedzialnym za wykonywanie tych funkcji.

$ 48.
Instytucja nadzorowana powinna skutecznie zarz4dzac ryzykiem wystgpuj4cym w jej
dzialalnoSci, w szczeg6lnoSci pop'rzez opracowanie i wdroZenie adekwatnego i
skutecznego systemu zarzqdzania ryzykrem uwzglgdniaj4cego strategig zarzqdzanta
ryzykiem obejmuj4c4 tolerancjg na ry:zyko okreSlon4 przez instytucjg nadzorowan4.
Na proces zarzqdzania ryzykrem powinna skladad sig jego identyfikacja, pomiar,
szacowanie, monitorowanie oraz stosowanie mechanizm6w kontroluj4cych i
o gt anrczaj qcych zidentyfi kowany, zmier zony lub o szacowany po ziom ry zyka.
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2.

3. System zarz4dzania ryzykiem powinien byc z<>rganizowany adekwatnie do charakteru,

skali i zloaonolci prowadzonej dziatalnoSci przy uwzglgdnieniu strategicznych cel6w
instytucji nadzorowanej, w tym strategii odno5nie do zarzydzania ryzykiem
uwzglgdniaj4cej tolerancjg na ryzyko okreSlon4 przezinstytucjg nadzorowan4.

1.
$ 4e.

Niezale2nie od zadah przypisanych kom6rkom organizacyjnym instytucji nadzorowanej i
innym organom tej instl.tucji, odpowiedzialnoS6 za skuteczne zarz4dzanie ryzykiem
powinien ponosii organ zarz4dzajqcy .

Czlonkowie organu zarzEdzaj4cego, uwzglgdniaj4c charakter, skalg i ztolono{c
prowadzonej dzia\alnoSci nie powinni \4czyc odpowiedzialnoSci za zarzqdzanie danym
ryzykiem z odpowiedzialnoSci4 za obszar dzialallnoSci generuj4cy to ryzyko.

$ s0.
Organ nadzoruj4cy powinien zatwierdzac i nadzorowa6 realizacjg strategn zarz4dzanra

ryzykiem, sprawuj4c nadz6r nad skutecznoSci4z,arz4dzaniaryzykiem. Organ zarzqdzajqcy

powinien zapewnic otrzymywanie przez organ nadzoruj1cy regularnej i aktualnej
informacji o ryzyku zidentyfikowanym w obecnej lub przyszlej dzialalnoSci instytucji
nadzorowanej, charakterze, skali i zlolonoici ryzyka orcz dzialaniach podejmowanych w
ramach zarz4dzania tlnn ryzykiem, w tym takze informacji bezpoSrednio od kom6rki
audytu wewngtrznego lub kom6rki do spraw zapewnienia zgodnoSci lub innej kom6rki
odpowiedzialnej za ten obszat.
W instltucji nadzorowanej, w kt6rej nie funkcjonuje kom6rka audytu lub kom6rka do

spraw zapewnienia zgodnoSci lub nie wyznaczono kom6rki odpowiedzialnej zaten obszar

informacje, o kt6rych mowa w ust. 1 przekazuj4 osoby odpowiedzialne za wykonywanie
tych funkcji.
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