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I. Postanowienia ogólne  

§ 1  

Niniejsza „Polityka ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Gnieźnie”, jest 

dokumentem wspierającym strategiczną politykę korporacyjną Banku, zawierającym 

usystematyzowany zbiór zasad określających podstawową organizację Banku, model 

podziału i współdziałania organów Banku oraz stosunki zewnętrzne i wewnętrzne 

Banku, w tym relacje z członkami i klientami, a także zasady funkcjonowania nadzoru 

wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji w Banku.  

§ 2 

1. Założenia Polityki, o której mowa w § 1 zostały opracowane i przyjęte w oparciu o 

„Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, wprowadzone na 

mocy uchwały Nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r. 

2. Formułowanie założeń Polityki, o której mowa w § 1 oparto na zasadzie 

proporcjonalności uwzględniającej spółdzielczą formę prawną Banku, rozmiar 

jego działalności, skalę i profil ryzyka związanego z prowadzoną działalnością, a 

także stopień złożoności organizacji wewnętrznej Banku. 

3. Bank dąży do stosowania zasad, o których mowa w ust. 1 w jak najszerszym 

zakresie, z wyłączeniem tych zasad, których wprowadzenie: 

1) jest nieproporcjonalne do skali i rodzaju działalności Banku,  

2) jest niecelowe w związku z tym, że Bank stosuje inne rozwiązania adekwatne 

do jego specyfiki,   

3) wiąże się z nadmierną uciążliwością dla Banku, 

4) nie da się pogodzić z obowiązującymi przepisami prawa.  

4. Zarząd Banku powiadamiając Komisję Nadzoru Finansowego o wdrożeniu zasad, 

o których mowa w ust. 1, przedstawia swoje stanowisko w zakresie odstąpienia od 

stosowania niektórych zasad ładu korporacyjnego lub stosowania ich w postaci 

zmienionej, wraz ze zwięzłą argumentacją.  

§ 3 

1. Podstawy prawne ładu korporacyjnego Banku tworzą przepisy prawa powszechnie 

obowiązujące oraz wewnętrzne akty bankowe, w tym w szczególności:  

1) ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich 

zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (tj.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1826 ze zm.), 

2) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1988 

ze zm.), 
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3) ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, (tj.: Dz.U. z 2017 r. poz. 

1560 ze zm.), 

4) rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie 

systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki 

wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału 

wewnętrznego w bankach (Dz. U. z 2017 r. poz. 637),  

5) Statut Banku Spółdzielczego w Gnieźnie,  

6) indywidualne zalecenia wydawane przez Komisję Nadzoru Finansowego, 

7) wewnętrzne regulacje prawne.1 

2. Wewnętrzne akty normatywne mogą podlegać zmianom w okresie obowiązywania 

Polityki, o której mowa w § 1, przy czym Bank dąży do skorelowania zmienionych 

przepisów prawa z postanowieniami niniejszej Polityki, chyba że z ich treści wynika 

że mają one pierwszeństwo przed Polityką. 

§ 4 

Dla potrzeb niniejszej Polityki poniższym pojęciom nadaje się następujące znaczenie:  

1) Bank - Bank Spółdzielczy w Gnieźnie, ul. Dąbrówki 19, zarejestrowany w 

Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział 

Gospodarczy KRS pod nr 0000094874, REGON: 000 504976, NIP: 784-00-

41-387, 

2) Bank Zrzeszający - SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. 

Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym 

Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000058205, REGON 004848247, 

NIP 777-00-05-362, 

3) centrala - centrala Banku Spółdzielczego w Gnieźnie, 

4) członek Banku - osoby, które złożyły deklarację członkowską i po spełnieniu 

wymogów statutowych zostały przyjęte w poczet członków Banku, na 

zasadach i w trybie określonym w Statucie Banku,  

5) EBA - European Banking Authority, 

6) Klient Banku - klient instytucjonalny lub konsument, 

7) KNF - Komisja Nadzoru Finansowego, 

                                                           
1
 Zmieniono na podstawie uchwały Nr 74/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Gnieźnie z dnia 28 

września 2017 r. w sprawie: dokonania zmian w „Polityce ładu korporacyjnego w Banku 

Spółdzielczym w Gnieźnie”.   



4 
 

8) placówka operacyjna - oddziały, filia i punkty kasowe Banku Spółdzielczego w 

Gnieźnie,  

9) Polityka - niniejsza „Polityka ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w 

Gnieźnie”, 

10) Polityka ciągłości Banku - pakiet regulacji obowiązujących w Banku w 

zakresie zapewnienia ciągłości działania, w tym w szczególności Instrukcja 

„Plany awaryjne zachowania ciągłości działania w sytuacjach kryzysowych”, 

polityka bezpieczeństwa informacji i środowiska teleinformatycznego oraz 

plany awaryjne w zakresie zarządzania płynnością,  

11) Polityka kadrowa - „Polityka zarządzania kadrami w Banku Spółdzielczym w 

Gnieźnie”, 

12) Polityka wynagrodzeń – „Polityka wynagrodzeń osób mających istotny wpływ 

na profil ryzyka w Banku Spółdzielczym w Gnieźnie”,2  

13) Prawo bankowe - Ustawa wymieniona w § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszej polityki,3  

14) Prawo spółdzielcze - Ustawa wymieniona w § 3 ust. 1 pkt 3 niniejszej polityki,4  

15) Procedura oceny członków Zarządu - „Procedura oceny kompetencji i 

reputacji członków Zarządu Banku Spółdzielczego w Gnieźnie”,  

16) Rada Nadzorcza – organ nadzorczy w Banku, do którego członkowie 

powoływani są na zasadach określonych w Statucie, sprawujący kontrolę i 

nadzór nad działalnością Banku, 

17) Regulamin organizacyjny - „Regulamin organizacyjny Banku Spółdzielczego 

w Gnieźnie”, 

18) Regulamin wynagradzania pracowników - „Regulamin wynagradzania 

pracowników zatrudnionych w Banku Spółdzielczym w Gnieźnie”, 

19) Regulamin wynagradzania członków Zarządu - „Regulamin wynagradzania 

członków Zarządu Banku Spółdzielczego w Gnieźnie”, 

20) Regulamin Rady Nadzorczej - „Regulamin Rady Nadzorczej w Banku 

Spółdzielczym w Gnieźnie”,  
                                                           
2
 Zmieniono na podstawie uchwały Nr 74/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Gnieźnie z dnia 28 

września 2017 r. w sprawie: dokonania zmian w „Polityce ładu korporacyjnego w Banku 

Spółdzielczym w Gnieźnie”.   
3
 Zmieniono na podstawie uchwały Nr 74/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Gnieźnie z dnia 28 

września 2017 r. w sprawie: dokonania zmian w „Polityce ładu korporacyjnego w Banku 

Spółdzielczym w Gnieźnie”.   
4
 Zmieniono na podstawie uchwały Nr 74/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Gnieźnie z dnia 28 

września 2017 r. w sprawie: dokonania zmian w „Polityce ładu korporacyjnego w Banku 

Spółdzielczym w Gnieźnie”.   
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21) Regulamin Zarządu - „Regulamin działania Zarządu Banku Spółdzielczego w 

Gnieźnie”,  

22) Zasady kontroli wewnętrznej - „Zasady funkcjonowania systemu kontroli 

wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Gnieźnie”,5 

23) Regulamin pracy - „Regulamin pracy Banku Spółdzielczego w Gnieźnie”,  

24) Regulacja dotycząca reklamacji i skarg - „Zasady składania i rozpatrywania 

skarg i reklamacji w Banku Spółdzielczym w Gnieźnie”,6  

25) Statut - Statut Banku Spółdzielczego w Gnieźnie, którego tekst jednolity 

stanowi załącznik do uchwały Nr 10/2017 Zebrania Przedstawicieli Członków 

Banku Spółdzielczego w Gnieźnie z dnia 8 czerwca 2017 r.,7  

26) Strategia -  Strategia Banku Spółdzielczego w Gnieźnie na lata 2016-2020,8  

27) Strategia zarządzania ryzykiem - „Strategia zarządzania ryzykiem w Banku 

Spółdzielczym w Gnieźnie”, 

28) Strategia zarządzania kapitałami - „Strategia zarządzania i planowania 

kapitałowego w Banku Spółdzielczym w Gnieźnie”,  

29) strona internetowa Banku - www.bs.gniezno.pl, 

30) struktura organizacyjna Banku - model podziału Banku jako instytucji na 

części składowe, tj. poszczególne jednostki i komórki organizacyjne 

uwzględniający wzajemne powiązania i zasady współdziałania, a także zakres 

zadań przypisanych poszczególnym jednostkom i komórkom organizacyjnym 

oraz obszary nadzoru ustalone dla poszczególnych członków Zarządu, 

31) Zarząd - organ zarządzający w Banku, do którego członkowie powoływani są 

na zasadach określonych w Statucie, kierujący działalnością Banku oraz 

reprezentujący Bank na zewnątrz, 

                                                           
5
 Zmieniono na podstawie uchwały Nr 74/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Gnieźnie z dnia 28 

września 2017 r. w sprawie: dokonania zmian w „Polityce ładu korporacyjnego w Banku 

Spółdzielczym w Gnieźnie”.   
6
 Zmieniono na podstawie uchwały Nr 74/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Gnieźnie z dnia 28 

września 2017 r. w sprawie: dokonania zmian w „Polityce ładu korporacyjnego w Banku 

Spółdzielczym w Gnieźnie”.   
7
 Zmieniono na podstawie uchwały Nr 74/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Gnieźnie z dnia 28 

września 2017 r. w sprawie: dokonania zmian w „Polityce ładu korporacyjnego w Banku 

Spółdzielczym w Gnieźnie”.   
8
 Zmieniono na podstawie uchwały Nr 74/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Gnieźnie z dnia 28 

września 2017 r. w sprawie: dokonania zmian w „Polityce ładu korporacyjnego w Banku 

Spółdzielczym w Gnieźnie”.   

http://www.bs.gniezno.pl/
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32) Zasady ładu korporacyjnego - „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji 

nadzorowanych” wydane na podstawie uchwały Nr 218/2014 Komisji Nadzoru 

Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r.,  

33) Zebranie Przedstawicieli - najwyższy organ Banku, będący organem 

stanowiącym, 

34) Zebranie Grup Członkowskich - organ stanowiący Banku. 

 

II. Postanowienia szczegółowe  

1. Podstawowe cele Polityki   

§ 5 

1. Celem Polityki jest uregulowanie i usystematyzowanie podstawowych zasad ładu 

korporacyjnego w najistotniejszych obszarach działania Banku, a w szczególności 

w obszarze:  

1) wyznaczania strategicznych celów Banku oraz określenia metod ich realizacji,  

2) organizacji Banku i jego struktury organizacyjnej,  

3) polityki wynagradzania członków organów stanowiących, nadzorujących i 

zarządzających Banku, 

4) określenia procedur oceny członków organów nadzorujących i zarządzających 

Banku oraz pracowników zajmujących najważniejsze stanowiska w Banku,  

5) relacji Banku z jego członkami, 

6) kompetencji i podziału zadań pomiędzy poszczególne organy Banku,  

7) polityki informacyjnej Banku, 

8) stosunków Banku z klientami oraz polityki promocyjnej i reklamy, 

9) kluczowych systemów i funkcji kontroli w Banku.  

2. Polityka służy przede wszystkim:  

1) realizacji strategii korporacyjnej Banku uwzględniającej specyfikę spółdzielczej 

formy jego działania oraz skalę prowadzonej działalności,  

2) umacnianiu wizerunku Banku jako „instytucji zaufania publicznego”,  

3) kształtowaniu właściwych stosunków wewnętrznych i zewnętrznych Banku, 

4) zwiększeniu efektywności i przejrzystości działania Banku,  

5) wzmocnieniu roli nadzoru wewnętrznego Banku, 

6) wspieraniu realizacji celów strategicznych oraz ograniczaniu konfliktu 

interesów. 
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§ 6 

W realizacji celów wymienionych w § 5 ust. 2 Polityki uczestniczą wszystkie organy 

Banku, tj. organ stanowiący, nadzorujący i zarządzający, w zakresie przypisanych im 

kompetencji, a także pracownicy Banku, którzy zobowiązani są do przestrzegania 

zasad ładu korporacyjnego w Banku.  

§ 7 

Bank przestrzega wymogów wynikających z przepisów prawa oraz uwzględnia 

rekomendacje nadzorcze wydane przez odpowiednie organy nadzoru, w 

szczególności przez KNF i EBA, a także zobowiązania i deklaracje składane wobec 

organów nadzoru oraz indywidualne zalecenia wydane przez te organy.    

 

2. Cele strategiczne Banku  

§ 8 

1. Podstawowym celem Banku jest nieustanne otwieranie się na potrzeby 

społeczności lokalnych w zakresie adekwatnym do profilu działania Banku i jego 

możliwości, poprzez świadczenie na poziomie profesjonalnym kompleksowych 

usług bankowych odpowiadających rzeczywistym oczekiwaniom klientów 

indywidulanych i instytucjonalnych, z  uwzględnieniem specyfiki lokalnego rynku i 

tradycji Banku.9 

2. Bank określa nadrzędne cele w Strategii, a konkretyzuje je w regulacjach 

wewnętrznych wydawanych w obszarze organizacji Banku, zarządzania ryzykiem, 

polityki kapitałowej oraz w obszarze biznesowym.     

3. W wytaczaniu celów, o których mowa w ust. 2 i monitorowaniu ich realizacji 

uczestniczą, w zakresie posiadanych kompetencji, wszystkie organy Banku, tj. 

stanowiący, nadzorujący i zarządzający.    

4. Bank realizuje cele, o których mowa w ust. 2 za pośrednictwem komórek 

organizacyjnych centrali, oddziałów, filii i punktów kasowych Banku.   

5. Wytyczając cele strategiczne, Bank przyjmuje długofalową strategię działania, 

dostosowaną do profilu ryzyka i modelu zarządzania organizacją Banku, która 

podlega stałemu monitorowaniu.     

                                                           
9
 Zmieniono na podstawie uchwały Nr 74/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Gnieźnie z dnia 28 

września 2017 r. w sprawie: dokonania zmian w „Polityce ładu korporacyjnego w Banku 

Spółdzielczym w Gnieźnie”.   



8 
 

6. Rada Nadzorcza, przyjmując Strategię na okresy pięcioletnie dokonuje wyboru 

długoterminowych celów strategicznych, przy zachowaniu zasady ostrożnego i 

bezpiecznego zarządzania Bankiem, minimalizowania ewentualnego ryzyka 

występującego przy realizacji tych celów oraz zapewnienia efektywności działania 

Banku. 

§ 9 

1. Bank wyznacza cele strategiczne w zakresie zarządzania ryzykiem w regulacjach 

wewnętrznych podlegających corocznemu przeglądowi, a w razie konieczności 

także weryfikacji. 

2. Bank zarządza ryzykiem występującym w jego działalności na zasadach 

określonych w Strategii zarządzania ryzykiem oraz uszczegółowionych w 

wewnętrznych regulacjach dotyczących poszczególnych rodzajów ryzyka, na 

poziomie zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą.   

3. Regulacje wewnętrzne Banku w zakresie Polityki ciągłości działania, uwzględniają 

scenariusze na wypadek zaistnienia sytuacji podwyższonego ryzyka, zdarzeń 

nieprzewidzianych lub sytuacji kryzysowych.  

4. Bank przeprowadza testy warunków skrajnych w zakresie zarządzania ryzykiem 

oraz ustala apetyt na ryzyko na zasadach akceptowanych przez Radę Nadzorczą.    

5. Bank formułując cele strategiczne uwzględnia nagłe zmiany makroekonomiczne. 

6. Bank dokonuje okresowych przeglądów wytyczonych celów strategicznych i 

skuteczności metod ich realizacji.  

§ 10 

1. Rada Nadzorcza dokonuje okresowej oceny realizacji celów strategicznych i 

efektywności działania Banku w ramach funkcjonującego w Banku systemu 

informacji zarządczej, a organy stanowiące Banku - na podstawie rocznego 

sprawozdania z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej. 

2. W ramach oceny, o której mowa w ust. 1 Rada Nadzorcza ocenia działania 

Zarządu oraz jego poszczególnych członków związane z realizacją celów 

strategicznych.  

3. Niezależnie od oceny, o której mowa w ust. 2, Rada Nadzorcza dokonuje oceny 

członków Zarządu, w zakresie oceny kompetencji i reputacji zgodnie z 

obowiązującą Procedurą oceny członków Zarządu w celu ustalenia, czy 

członkowie tego organu dają rękojmię należytego zarządzania Bankiem, a ich 

osobista reputacja nie naraża Banku na ryzyko utraty jego reputacji.  
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4. W zakresie, o którym mowa w ust. 3 Bank przestrzega wymogów wynikających z 

przepisów prawa oraz uwzględnia rekomendacje nadzorcze wydane przez 

odpowiednie organy nadzoru, w szczególności przez KNF oraz EBA, a także 

zobowiązania lub deklaracje składane wobec organów nadzoru oraz uwzględnia 

indywidualne zalecenia wydane przez organy nadzoru. 

5. Oceny efektywności nadzoru sprawowanego przez Radę Nadzorczą w zakresie 

wymienionym w ust. 1-3 dokonują organy stanowiące na podstawie rocznego 

sprawozdania z działalności tego organu.  

 

3. Model organizacji i struktury organizacyjnej Banku   

§ 11 

1. Podstawy funkcjonowania Banku jako spółdzielni opierają się na Zebraniach Grup 

Członkowskich, w których uczestniczy najszersza reprezentacja członków Banku. 

2. Organizacja Banku zakłada podział kompetencji pomiędzy:  

1) organy stanowiące - Zebranie Grupy Członkowskiej i Zebranie Przedstawicieli, 

2) organ nadzorujący - Rada Nadzorcza, 

3) organ zarządzający - Zarząd. 

3. Statut wprowadza podstawowy podział organów Banku, o których mowa w ust. 2 i 

określa podstawy oraz ramy prawne ich funkcjonowania.  

4. Szczegółowy zakres kompetencji, tryb działania i podział zadań dla organów 

Banku, o których mowa w ust. 2, poza Statutem, stanowi przedmiot regulacji 

zawartych w: 

1) Regulaminie Zebrań Grup Członkowskich, 

2) Regulaminie Zebrania Przedstawicieli,   

3) Regulaminie Rady Nadzorczej, 

4) Regulaminie działania Zarządu,  

5) Regulaminie organizacyjnym. 

5. Bank zapewnia taką organizację Banku, która wspiera wytyczanie i realizację 

długoterminowych celów oraz zapewnia efektywność działania Banku.     

§ 12 

1. Podstawową strukturę organizacyjną Banku odzwierciedla schemat terytorialny 

działania Banku.  

2. Bank ujawnia podstawową strukturę organizacyjną poprzez umieszczenie 

informacji w jednostkach operacyjnych Banku oraz na stronie internetowej Banku. 
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3. Szczegółowy podział kompetencji i zadań pomiędzy poszczególne jednostki i 

komórki organizacyjne Banku, a także obszary nadzoru określa struktura 

organizacyjna Banku opisana w Regulaminie organizacyjnym. 

4. Podstawowe obowiązki pracowników i podległość służbową normują 

postanowienia Regulaminu pracy oraz szczegółowe zakresy zadań i czynności, 

stanowiące integralną część umów o pracę.  

5. Podział kompetencji pomiędzy poszczególnych członków Zarządu, z 

uwzględnieniem przyporządkowania danych obszarów organizacyjnych Banku 

poszczególnym członkom Zarządu, oprócz Regulaminu organizacyjnego regulują 

uchwały kompetencyjne Zarządu. 

6. Bank projektuje strukturę organizacyjną w sposób zapewniający przejrzysty 

podział zadań i obszarów nadzoru oraz uskuteczniający realizację celów 

strategicznych Banku. 

7. Bank dokonuje corocznego przeglądu struktury organizacyjnej, a jego wyniki 

przedkłada Radzie Nadzorczej.  

§ 13 

1. Pracownik Banku ma świadomość, iż jego prawa pracownicze są należycie 

chronione, co znajduje odzwierciedlenie w Polityce kadrowej oraz Regulaminie 

pracy i Regulaminie wynagradzania.  

2. W celu zapewnienia udziału pracowników w zarządzaniu Bankiem, w obszarach 

wymaganych przepisami prawa pracy, a także w obszarach istotnych z punktu 

widzenia ochrony praw pracowniczych i organizacji, pracownicy Banku wybierają 

swojego przedstawiciela, który reprezentuje ich interesy przed Zarządem Banku.  

3. Pracownicy Banku informowani są w ramach wykonywanych przez nich 

obowiązków o obowiązujących wewnętrznych przepisach prawa pracy, a także 

istotnych z punktu widzenia tych obowiązków wewnętrznych przepisach 

bankowych, co znajduje odzwierciedlenie w treści oświadczeń składanych przez 

pracowników oraz informacji z przeprowadzonych szkoleń. 

4. W celu, o którym mowa w ust. 3, Bank prowadzi efektywną i dostosowaną do jego 

potrzeb politykę szkoleniową, w której dąży się do zapewnienia profesjonalizmu 

oraz uwzględnia interes pracowników w zakresie ułatwiania im podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych.        

5. Bank zapewnia ciągłość kadr o odpowiednich kompetencjach poprzez tworzenie 

kadry rezerwowej pracowników kluczowych. 
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  § 14 

1. W celu zapewnienie przejrzystości i legalności działania Banku, umożliwia się 

anonimowe powiadamianie Zarządu lub Rady Nadzorczej o naruszeniach prawa 

oraz obowiązujących w Banku procedur i standardów etycznych, zapewniające 

możliwość korzystania z tego narzędzia przez pracowników bez obawy 

negatywnych konsekwencji ze strony kierownictwa i innych pracowników Banku.10 

2. Bank posiada pisemną procedurę określającą tryb i zasady anonimowego 

zgłaszania przez pracowników naruszeń prawa oraz obowiązujących w Banku 

procedur i standardów etycznych, a w szczególności normującą zasady i formy 

zgłaszania przez pracowników naruszeń, sposób ich odbierania, mechanizmy 

ochrony pracownika dokonującego zgłoszenia i ochrony danych osobowych, tryb 

rejestrowania naruszeń i raportowania o nich oraz zakres działań następczych 

podejmowanych na skutek anonimowego zgłoszenia.11 

3. Prezes Zarządu regularnie, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku, przekazuje 

Radzie Nadzorczej informacje o otrzymanych istotnych zgłoszeniach naruszeń, a 

Rada co najmniej raz w roku, ocenia adekwatność i skuteczność procedury 

anonimowego zgłaszania przez pracowników naruszeń.12 

4. Niezależnie od powiadamiania, o którym mowa w ust. 1, Bank umożliwia 

składanie przez pracowników do Zarządu wniosków w zakresie polepszenia 

organizacji pracy. Składanie wniosków odbywa się na podstawie odrębnej 

procedury dotyczącej skarg i wniosków oraz zasad zarządzania ryzykiem braku 

zgodności w Banku. 
 

4. Relacje z członkami Banku 

§ 15 

1. Bank działa w interesie wszystkich członków z poszanowaniem interesu Klientów. 

2. Bank przy prowadzeniu działalności bierze pod uwagę interesy wszystkich 

interesariuszy, o ile nie są one sprzeczne z interesami Banku.  
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3. Bank zapewnia członkom Banku należyty dostęp do rzetelnej i kompletnej 

informacji z zakresu prowadzonej działalności.  

4. Udostępnienie informacji członom Banku odbywa się w ramach Polityki 

informacyjnej oraz poprzez zapewnienie członkom wglądu w centrali Banku do 

uchwał Zebrań Przedstawicieli, protokołów z tych zebrań oraz sprawozdań 

finansowych wraz z opinią biegłego rewidenta.13 

5. Bank udostępnia na każde żądanie członka Banku, zgodnie z przepisami Prawa 

spółdzielczego oraz postanowieniami Statutu, uchwały Rady Nadzorczej i 

Zarządu oraz protokoły z lustracji lub wnioski polustracyjne. 

6. Niezależnie od uprawnień do informacji, wymienionych w ust. 4 i 5, członek 

Banku uprawniony jest do uzyskania odpisów regulaminów oraz do 

zapoznawania się z treścią umów zawieranych przez Bank z osobami trzecimi, z 

zachowaniem ograniczeń przewidzianych w Statucie albo wynikających z 

ustawowej ochrony informacji.  

7. Klient Banku niezależnie od swego statusu posiada pełne prawo do informacji, 

ujawnianej w placówkach operacyjnych Banku oraz na stronie internetowej 

Banku, zgodnie z Polityką informacyjną. 

8. W zakresie prawa Klienta do informacji, Bank stosuje się do dodatkowych 

wymagań wynikających z ochrony konsumenckiej.  

9. Podstawowym prawem członka Banku jest prawo do brania udziału w organach 

stanowiących, korzystania z produktów Banku, a także korzystania z działań 

zmierzających do rozwoju społeczno-kulturalnego środowiska lokalnego. 

§ 16 

1. Członkowie Banku powinni współdziałać przy realizacji jego celów oraz zapewnić 

bezpieczeństwo jego działania.  

2. Członkowie mogą wpływać na funkcjonowanie Banku wyłącznie poprzez decyzje 

Zebrania Przedstawicieli nie naruszając kompetencji pozostałych organów.  

3. Członkowie nie wchodzący w skład Zarządu Banku, nie mogą ingerować w 

sposób sprawowania zarządu, w tym prowadzenie spraw przez Zarząd Banku. 

4. Wprowadzanie uprawnień osobistych lub innych szczególnych uprawnień dla 

członków Banku powinno być uzasadnione i służyć realizacji istotnych celów 
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działania Banku. Posiadanie takich uprawnień przez członków powinno być 

odzwierciedlone w Statucie Banku.  

5. Uprawnienia członków nie powinny prowadzić do utrudnienia prawidłowego 

funkcjonowania organów Banku lub dyskryminacji pozostałych członków.  

6. Członkowie nie powinni wykorzystywać swojej pozycji do podejmowania decyzji 

prowadzących do przeniesienia aktywów z Banku do innych podmiotów, a także 

do nabycia lub zbycia albo zawierania innych transakcji powodujących 

rozporządzenie przez Bank jego majątkiem na warunkach innych niż rynkowe, 

czy też z narażeniem bezpieczeństwa lub interesu Banku.  

7. Członkowie w swych decyzjach powinni kierować się interesem Banku.   

8. Zwołanie Zebrania Przedstawicieli w sytuacji, gdy wymaga tego dalsze 

prawidłowe funkcjonowanie Banku następuje niezwłocznie.  

9. Członkowie powinni efektywnie korzystać z  narzędzi nadzoru właścicielskiego, 

aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Zarządu i Rady Nadzorczej Banku. 

10. Organy Banku funkcjonują w taki sposób, by zapewniać rozdzielenie funkcji 

właścicielskich i zarządczych. Obecność członka w Zarządzie wymaga 

ograniczenia w Radzie Nadzorczej Banku jego roli i podmiotów powiązanych z 

takim członkiem, w celu uniknięcia obniżenia efektywności nadzoru 

wewnętrznego.  

11. Bank, kierując się przepisami prawa powszechnie obowiązującego, zapewnia w 

swoich aktach wewnętrznych, że każdy z jego organów posiada określone 

postanowieniami Statutu kompetencje i że jest niezależny w podejmowaniu 

decyzji. 

§ 17 

1. Bank w swojej działalności dąży do rozstrzygania konfliktów wewnętrznych 

polubownie.  

2. Konflikty powstające pomiędzy członkami powinny być rozwiązywane 

niezwłocznie, aby nie dochodziło do naruszania interesu Banku i jego Klientów.  

3. Ewentualne konflikty pomiędzy członkami organów stanowiących rozstrzygane 

winny być w pierwszej kolejności przy zastosowaniu mediacji przy udziale 

Zarządu lub Rady Nadzorczej. 

4. Ewentualne konflikty pomiędzy członkami Rady Nadzorczej rozstrzygane są 

przez samą Radę Nadzorczą, która podejmuje stosowne uchwały lub zajmuje 

określone stanowiska, mające na celu rozstrzygnięcie konfliktu wewnętrznego. 
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5. Konflikt interesów pomiędzy członkami Rady Nadzorczej a Bankiem rozstrzygane 

są w trybie przewidzianym przepisami Prawa spółdzielczego. 

6. Ewentualne konflikty pomiędzy członkami Zarządu rozstrzygane są przez Radę 

Nadzorczą, która zgodnie z postanowieniami Statutu i Regulaminu działania Rady 

Nadzorczej sprawuje nadzór nad działalnością Zarządu. 

7. Konflikty interesów pomiędzy pracownikami a Bankiem jako ich pracodawcą oraz 

pracownikami i Klientami Banku rozstrzygane są z uwzględnieniem 

obowiązujących w Banku zasad etyki i standardów postępowania oraz założeń 

Polityki kadrowej.  

8. Bank posiada wewnętrzną regulację prawną oraz stosuje rozwiązania 

organizacyjne sprzyjające unikaniu powstawania konfliktów interesów i 

umożliwiające podejmowanie wszelkich niezbędnych działań służących 

właściwemu zarządzaniu tymi konfliktami interesów, których nie udało się 

uniknąć.14 

§ 18 

1. Mając na uwadze rolę członków Banku, a także cele strategiczne, Bank dąży do 

umacniania swojej pozycji zarówno rynkowej, jak i kapitałowej na lokalnym rynku 

bankowym. 

2. Decyzje w zakresie wypłaty dywidendy uzależnione są od potrzeby utrzymania 

odpowiedniego poziomu kapitałów własnych oraz realizacji strategicznych celów 

Banku, a także uwzględniają rekomendacje i indywidualne zalecenia wydane 

przez organy nadzoru.  

 

5. Organ zarządzający - Zarząd 

§ 19 

1. Zarząd działa w sposób kolegialny, przy czym powołanie prezesa Zarządu 

następuje uchwałą Rady Nadzorczej, po uzyskaniu zgody KNF na wybór. 

Powołanie pozostałych członków Zarządu odbywa się na wniosek prezesa 

Zarządu, odrębnymi uchwałami Rady Nadzorczej. 

2. Członek Zarządu posiada kompetencje do prowadzenia spraw Banku wynikające 

z: 
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1) wiedzy (posiadanej z racji zdobytego wykształcenia, odbytych szkoleń, 

uzyskanych tytułów zawodowych oraz nabytej w inny sposób w toku kariery 

zawodowej), 

2) doświadczenia (nabytego w toku sprawowania określonych funkcji lub 

zajmowania określonych stanowisk), 

3) umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonej funkcji. 

3. Każdy z członków Zarządu daje rękojmię należytego wykonywania powierzonych 

mu obowiązków.  

4. Indywidualne kompetencje poszczególnych członków kolegialnego Zarządu 

dopełniają się w taki sposób, aby umożliwiać zapewnienie odpowiedniego 

poziomu kolegialnego zarządzania Bankiem.  

5. Rada Nadzorcza, dokonując wyboru członka Zarządu, opiera się na wytycznych 

zawartych w Procedurze oceny członków Zarządu i dokonuje oceny każdego 

kandydata odrębnie, kierując się przede wszystkim jego profesjonalizmem oraz 

jego nienaganną reputacją.  

6. W Zarządzie zapewniony jest udział osób, które władają językiem polskim w 

zakresie niezbędnym do zarządzania Bankiem oraz posiadają znajomość 

polskiego rynku finansowego.  

§ 20 

1. Członkowie Zarządu ponoszą kolegialną odpowiedzialność za decyzje 

zastrzeżone do jego kompetencji, niezależnie od wprowadzenia wewnętrznego 

podziału odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności Banku 

pomiędzy członków tego organu lub delegowania określonych uprawnień na 

niższe szczeble kierownicze.  

2. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności 

Banku pomiędzy członków Zarządu dokonywany jest w sposób przejrzysty i 

jednoznaczny, a także nie prowadzi do zbędnego nakładania się kompetencji 

członków Zarządu lub wewnętrznych konfliktów interesów.  

3. Podział kompetencji pomiędzy poszczególnych członków Zarządu określa Statut, 

Regulamin organizacyjny, Regulamin działania Zarządu oraz uchwały 

kompetencyjne. 

4. Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu, zwołuje posiedzenia Zarządu i im 

przewodniczy, a w ramach tej funkcji przysługuje mu dodatkowy głos 
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rozstrzygający w przypadku równości głosów w głosowaniach na posiedzeniu 

Zarządu. 

5. Członkowie Zarządu wykonują swoje funkcje w ramach przydzielonych im pionów 

zgodnie ze strukturą organizacyjną Banku.  

6. Pełnienie funkcji w Zarządzie powinno stanowić główny obszar aktywności 

zawodowej członka tego organu, a dodatkowa aktywność zawodowa nie powinna 

prowadzić do takiego zaangażowania czasu i nakładu pracy, aby negatywnie 

wpływać na właściwe wykonywanie pełnionej funkcji przez tę osobę w Zarządzie.  

7. Rada Nadzorcza, dokonując okresowej oceny członka Zarządu zgodnie z 

Procedurą oceny członków Zarządu, oprócz kompetencji i reputacji, ocenia czy 

pełnienie funkcji członka Zarządu stanowi główny obszar jego aktywności 

zawodowej, a jeżeli nie, czy wykonywanie przez niego dodatkowych funkcji 

zarówno zawodowych, jak i społecznych nie wpływa negatywnie na pełnioną 

funkcję w Banku. 

8. Zarząd musi sporządzać ze swoich posiedzeń protokół zgodnie z zasadami 

określonymi w Regulaminie działania Zarządu, odzwierciedlający przebieg 

posiedzenia. 

 

6. Organ nadzorujący – Rada Nadzorcza 

§ 21 

1. Członek Rady Nadzorczej posiada kompetencje do należytego wykonywania 

obowiązków nadzorowania Banku wynikające z: 

1) wiedzy (posiadanej z racji zdobytego wykształcenia, odbytych szkoleń, 

uzyskanych tytułów zawodowych lub stopni naukowych oraz nabytej w inny 

sposób w toku kariery zawodowej), 

2) doświadczenia (nabytego w toku sprawowania określonych funkcji lub 

zajmowania określonych stanowisk), 

3) umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonej funkcji. 

2. Indywidualne kompetencje poszczególnych członków Rady Nadzorczej 

uzupełniają się w taki sposób, aby umożliwiać zapewnienie odpowiedniego 

poziomu kolegialnego sprawowania nadzoru nad wszystkimi obszarami działania 

Banku. 

3. Członek Rady Nadzorczej daje rękojmię należytego wykonywania powierzonych 

mu obowiązków. 
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4. W Radzie Nadzorczej wszystkie osoby władają językiem polskim oraz wykazują 

się odpowiednim doświadczeniem i znajomością polskiego rynku finansowego.  

5. W celu realizacji zasad określonych w ust. 1-3 organ stanowiący Bank realizuje 

powyższe zasady poprzez stosowanie przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego oraz wytycznych, rekomendacji i zaleceń, określonych przez 

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego oraz Komisję Nadzoru Finansowego, 

regulujących tą materię, z zachowaniem zasady proporcjonalności. 

6. Organ stanowiący winien także ocenić, czy pozostała aktywność zawodowa i 

społeczna kandydata na członka Rady Nadzorczej nie stoi w sprzeczności z 

powierzeniem mu funkcji członka Rady Nadzorczej i pozostałe obowiązki pozwolą 

na aktywne wykonywanie mandatu członka Rady Nadzorczej. 

§ 22 

1. Rada  Nadzorcza Banku  sprawuje nadzór nad sprawami Banku  kierując się przy 

wykonywaniu swoich zadań dbałością o prawidłowe i bezpieczne działanie 

Banku.  

2. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad wprowadzeniem systemu zarządzania 

ryzykiem, systemu kontroli wewnętrznej, szacowania kapitału wewnętrznego oraz 

dokonywania przeglądów strategii i procedur w tym obszarze, a także polityki 

wynagrodzeń, procedur anonimowego zgłaszania naruszeń prawa, 

obowiązujących w Banku procedur i standardów etycznych oraz ocenia ich 

adekwatność i skuteczność.15   

3. W celu sprawowania nadzoru w zakresie określonym w ust. 3, Rada Nadzorcza w 

szczególności: 

1) wybiera członków Zarządu posiadających odpowiednie kwalifikacje do 

sprawowania wyznaczonych im funkcji,  

2) zatwierdza przyjętą przez Zarząd strategię zarządzania bankiem oraz 

nadzoruje jej przestrzeganie, 

3) monitoruje skuteczność czynności wykonywanych przez członków Zarządu 

w związku z realizacją ich zadań w zakresie systemu zarządzania, 
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4) nadzoruje przestrzeganie w Banku polityk, procedur i planów.16  

4. Rada Nadzorcza Banku  posiada możliwość podejmowania na bieżąco 

niezbędnych czynności nadzorczych w szczególności w zakresie realizacji 

przyjętych celów strategicznych lub istotnych zmian poziomu ryzyka lub 

materializacji istotnych rodzajów ryzyka w działalności Banku, a także w zakresie 

sprawozdawczości finansowej, w tym wprowadzania istotnych zmian w polityce 

rachunkowości mających znaczący wpływ na treść informacji finansowej.  

5. Rada Nadzorcza Banku oraz poszczególni jej członkowie przy wykonywaniu 

nadzoru kierują się obiektywną oceną i osądem.  

§ 23 

1. Skład liczebny Rady Nadzorczej Banku jest adekwatny do charakteru i skali 

prowadzonej przez Bank działalności.  

2. W składzie Rady Nadzorczej Banku wyodrębniona jest funkcja 

przewodniczącego, który kieruje pracami Rady Nadzorczej. Wybór 

przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku dokonywany jest  w oparciu o 

doświadczenie oraz umiejętności kierowania zespołem.  

3. Do składu Rady Nadzorczej wybierani są udziałowcy Banku, zgodnie z Prawem 

spółdzielczym. 

4. Jeśli członkowie Rady Nadzorczej Banku zgłoszą zdanie odrębne, informację 

oraz powody zgłoszenia zamieszcza się w protokole.  

5. W celu wykonywania czynności rewizji finansowej oraz monitorowania procesu 

sprawozdawczości finansowej, a także kontrolowania i monitorowania 

niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w ramach Rady Nadzorczej 

działa Komitet Audytu powołany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 

2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 

publicznym, który wspiera działania Rady Nadzorczej w zakresie 

sprawozdawczości finansowej i systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu 

zarządzania ryzykiem.17 
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6. W zakresie, o którym mowa w ust. 5 Bank stosuje się do przepisów 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 537/2014 z dnia 16 

kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych 

badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, a w 

szczególności posiada pisemną politykę wyboru firmy audytorskiej do 

przeprowadzenia badania oraz świadczenia przez firmę audytorską dozwolonych 

usług niebędących badaniem zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w ust. 

5, a także posiada wewnętrzną regulację normującą zasady działania i 

kompetencje Komitetu Audytu.18  

7. Powołanie Komitetu Audytu, o którym mowa w ust. 5 nie zastępuje ustawowych, 

statutowych oraz wynikających z regulacji wewnętrznych, rekomendacji KNF i 

Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB uprawnień i obowiązków Rady 

Nadzorczej, jak również nie zwalnia jej członków z ponoszonej 

odpowiedzialności.19  

§ 24 

1. Każdy z członków Rady Nadzorczej Banku powinien wykonywać swoją funkcję w 

sposób aktywny, wykazując się niezbędnym poziomem zaangażowania w pracę 

Rady Nadzorczej. 

2. Niezbędny poziom zaangażowania przejawia się w poświęcaniu czasu w 

wymiarze umożliwiającym należyte wykonywanie zadań Rady Nadzorczej Banku.  

3. Pozostała aktywność zawodowa członka Rady Nadzorczej Banku nie odbywa się 

z uszczerbkiem dla jakości i efektywności sprawowanego nadzoru.  

4. Członek Rady Nadzorczej Banku powstrzymuje się od podejmowania aktywności 

zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstania konfliktu 

interesów lub w inny sposób wpływać negatywnie na jego reputację jako członka 

Rady Nadzorczej Banku. 

5. Zasady ograniczania konfliktu interesów określone są w odpowiednich  

regulacjach wewnętrznych, określających między innymi zasady identyfikacji, 

zarządzania oraz zapobiegania konfliktom interesów, a także zasady wyłączania 

                                                           
18

 Zmieniono na podstawie uchwały Nr 74/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Gnieźnie z dnia 28 

września 2017 r. w sprawie: dokonania zmian w „Polityce ładu korporacyjnego w Banku 

Spółdzielczym w Gnieźnie”.   
19

 Zmieniono na podstawie uchwały Nr 74/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Gnieźnie z dnia 28 

września 2017 r. w sprawie: dokonania zmian w „Polityce ładu korporacyjnego w Banku 

Spółdzielczym w Gnieźnie”.   



20 
 

członka Rady Nadzorczej Banku w przypadku zaistnienia konfliktu interesów lub 

możliwości jego zaistnienia.  

§ 25 

1. Nadzór wykonywany przez Radę Nadzorczą Banku ma charakter stały. 

2. Przebieg posiedzeń Rady Nadzorczej oraz sposób ich zwoływania określają 

przepisy Regulaminu Rady Nadzorczej, przy czym określa się minimalną ilość 

posiedzeń tego organu na sześć posiedzeń w ciągu roku kalendarzowego, 

uzależniając ilość posiedzeń od planów pracy Rady Nadzorczej.   

3. Szczególnym zainteresowaniem Rady Nadzorczej w trakcie swoich posiedzeń 

winien być coroczny wybór biegłego rewidenta, ocena ryzyka, wystąpienia 

polustracyjne, a także oceny przeprowadzonych kontroli przez KNF oraz komórkę 

audytu wewnętrznego Banku. 

4. W przypadku stwierdzenia w toku wykonywania nadzoru nadużyć, poważnych 

błędów, w tym mających znaczący wpływ na treść informacji finansowej lub 

innych poważnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Banku,  Rada Nadzorcza 

podejmuje odpowiednie działania, w szczególności powinna zażądać  od Zarządu 

Banku wyjaśnień i zalecić mu wprowadzenie skutecznych rozwiązań 

przeciwdziałających wystąpieniu podobnych nieprawidłowości w przyszłości.  

5. Rada Nadzorcza Banku, jeżeli jest to niezbędne dla sprawowania prawidłowego i 

efektywnego nadzoru, może wystąpić do Zarządu Banku  o powołanie wybranego 

podmiotu zewnętrznego w celu przeprowadzenia określonych analiz lub 

zasięgnięcia jego opinii w określonych sprawach.  

§ 26 

W  przypadku niepełnego składu Rady Nadzorczej Banku, mniejszego niż minimalna 

liczba członków wskazana w Statucie, uzupełnienie jej składu następuje w trybie 

określonym w postanowieniach Statutu.20  

§ 27 

Rada Nadzorcza Banku  będzie dokonywała regularnej oceny stosowania zasad 

wprowadzonych niniejszym dokumentem, a wyniki tej oceny będą udostępniane na 

stronie internetowej Banku oraz przekazywane pozostałym organom Banku.   
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7. Polityka wynagradzania Banku  

§ 28 

1. Bank prowadzi przejrzystą politykę wynagradzania członków organu 

nadzorującego i zarządzającego, uwzględniającą sytuację finansową Banku, a 

także długoterminowe cele określone w Strategii, w tym zapewnia wyraźne 

wyodrębnienie:  

1) stałych składników wynagrodzenia zależnych od doświadczenia 

zawodowego i zakresu odpowiedzialności związanej z pełnioną funkcją,  

2) zmiennych składników wynagrodzenia zależnych od zrównoważonych i 

dostosowanych do ryzyka wyników lub innych czynników określonych w 

polityce wynagrodzeń Banku.  

2. Cel, o którym mowa w ust. 1 Bank realizuje poprzez stosowanie się do wymogów 

prawnych wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 

marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli 

wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania 

kapitału wewnętrznego w bankach, z uwzględnieniem spółdzielczej formy 

prawnej, ryzyka związanego z prowadzoną działalnością, wewnętrznej organizacji 

oraz charakteru, zakresu i stopnia złożoności prowadzonej działalności przez 

Bank.  

3. Na potrzeby polityki wynagrodzeń Bank identyfikuje osoby, których działalność 

zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku. 

4. Ocena efektywności ekonomicznej działalności Banku, realizowanej przez 

członków Zarządu, wzmacniana jest poprzez przyjęcie określonych działań 

motywacyjnych wobec poszczególnych członków Zarządu określonych w Polityce 

wynagrodzeń oraz uszczegółowionych w Regulaminie wynagradzania członków 

Zarządu.  

5. Zasady wynagradzania innych niż członkowie Zarządu osób, których działalność 

zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku określają w sposób 

przejrzysty i adekwatny do pełnionych funkcji umowy o pracę oraz Regulamin 

wynagradzania pracowników z uwzględnieniem zasad określonych w Polityce 

kadrowej.   

6. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustalane jest adekwatnie do pełnionej 

funkcji, a także adekwatnie do skali działalności Banku, przy czym wynagrodzenie 



22 
 

członków Rady Nadzorczej obejmuje tylko stałe składniki w wysokości określonej 

przez Zebranie Przedstawicieli.  

7. Zasady wynagradzania członków organu nadzorującego są transparentne, a 

przyjęty tryb i wysokość wynagrodzenia ustala Zebranie Przedstawicieli w drodze 

uchwały. 

8. Polityka wynagrodzeń podlega niezależnemu wewnętrznemu przeglądowi 

dokonywanemu nie rzadziej niż raz w roku i jest oceniana przez Radę Nadzorczą, 

w szczególności pod kątem spełnienia kryteriów i warunków wypłaty zmiennych 

składników wynagrodzenia, a wynik tej oceny w postaci raportu stanowi istotny 

element corocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, 

przedkładanego do zatwierdzenia przez Zebranie Przedstawicieli.21  
 

8. Polityka informacyjna Banku 

§ 29 

1. Polityka informacyjna Banku oparta jest na ułatwianiu dostępu do informacji. W 

szczególności publikowane przez Bank roczne raporty zawierające informacje 

finansowe umieszczane są na stronie internetowej Banku.   

2. Bank realizuje zobowiązanie do ujawniania informacji na temat jego profilu ryzyka 

oraz poziomu kapitału na podstawie obowiązującej Polityki informacyjnej, a także 

wypełniając nałożone na niego obowiązki w zakresie ogłaszania sprawozdań 

finansowych i udostępniania bilansu wraz z opinią biegłego rewidenta.  

3. W ramach polityki informacyjnej Bank udostępnia ponadto swoje dane rejestrowe, 

dane pełnomocników Banku oraz nazwy firm outsourcingowych, z którymi Bank 

współpracuje, a także informacje o składzie Zarządu i Rady Nadzorczej, o swojej 

siedzibie i posiadanych placówkach w formie papierowych informacji 

wywieszonych we wszystkich placówkach operacyjnych Banku. 

4. Bank zapewnia udziałowcom równy dostęp do informacji.  

5. Polityka informacyjna zapewnia ochronę informacji oraz uwzględnia odrębne 

regulacje wynikające z przepisów szczególnych regulujących funkcjonowanie 

Banku.  
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6. Niezależnie od informacji, o których mowa w ust. 2-3 Bank udostępnia na swojej 

stronie internetowej: 

1) dane teleadresowe Banku,  

2) skład Zarządu i Rady Nadzorczej Banku, 

3) dane dotyczące posiadanych placówek, 

4) zasady realizacji polityki informacyjnej w Banku, 

5) zasady dotyczące przyjmowania reklamacji i skarg w Banku,  

Adres strony internetowej Banku jest dostępny dla członków i klientów Banku we 

wszystkich placówkach Banku. 
 

9. Działalność promocyjna i relacje z klientami 

§ 30 

1. Działalność promocyjna Banku oraz wzajemne relacje z Klientami Banku, a w 

szczególności z konsumentami, są poddane szczególnym rygorom. Bank w 

swoich działaniach dąży do ochrony interesu konsumenta, otaczając go opieką 

oraz udzielając wszelkich niezbędnych informacji, koniecznych do korzystania 

przez niego z produktów bankowych. 

2. W działalności marketingowej i reklamowej, Bank kieruje się zasadą rzetelności, 

uczciwości i obiektywizmu, w tym w szczególności dokłada starań, aby materiały 

reklamowe były dla odbiorców zrozumiałe i nie wprowadzały w błąd oraz nie 

kreowały wizerunku Banku poprzez stawianie w wątpliwość wiarygodności innych 

banków.  

3. Działalność promocyjna i reklamowa Banku określona jest w Strategii Banku oraz 

zasadach wprowadzania nowych produktów bankowych do oferty Banku. Bank 

korzysta również z akcji promocyjnych i reklamowych organizowanych przez 

Bank Zrzeszający  na zasadach określonych uchwałą Zgromadzenia Prezesów 

Zrzeszenia SGB.  

4. Bank ułatwia klientom Banku składanie reklamacji na wykonywane przez Bank 

usługi, które w opinii skarżących wykonywane były w sposób niezgodny z ofertą, 

a także składania skarg na działalność Banku jako instytucji, która w opinii 

skarżących nie znalazła ich akceptacji. 

5. Bank analizując reklamacje i skargi dąży do ich wnikliwego rozpatrzenia, kierując 

się rzetelnością i obiektywizmem oraz poszanowaniem powszechnie 
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obowiązujących przepisów prawa, zasad uczciwego obrotu i dobrych obyczajów 

przyjętych przez Związek Banków Polskich. 

6. Szczególne zasady rozpatrywania skarg określa Procedura dotycząca 

rozpatrywania reklamacji i skarg.  

§ 31 

1. Bank w relacjach z klientami stosuje zasady dobrej praktyki bankowej przyjęte 

przez Związek Banków Polskich oraz przestrzega Kanonu Dobrych Praktyk 

Rynku Finansowego rekomendowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego 

uchwałą Nr 99/2008 z dnia 18 marca 2008 r.  

2. Bank posiada uregulowany zbiór zasad, obejmujący dobre praktyki Banku i 

standardy obsługi klientów, wymogi etyczne, standardy postępowania 

pracowników Banku i jego kierownictwa oraz zasady współżycia społecznego 

kształtowane wewnątrz Banku.  

3. W ramach przyjętej polityki kadrowej oraz procedur oceny członków Zarządu, 

Bank przewidział mechanizmy oceniające przestrzeganie zasad, o których mowa 

w ust. 2.  

 

10. Kluczowe systemy i funkcje wewnętrzne 

§ 32 

1. Bank wyodrębnia procesy uznane za istotne w oparciu o strategię zarządzania, 

model biznesowy, wpływ danego procesu na wynik finansowy i adekwatność 

kapitałową Banku, strategię zarządzania ryzykiem oraz apetyt na ryzyko, a także 

dokonuje powiązania procesów uznanych za istotne z celami, o których mowa w 

art. 9c ust. 1 Prawa bankowego.  

2. Bank zapewnia we wszystkich jednostkach, komórkach i stanowiskach 

organizacyjnych funkcjonowanie adekwatnego i skutecznego systemu kontroli 

wewnętrznej, który obejmuje funkcję kontroli wewnętrznej i komórkę ds. ryzyka 

braku zgodności, a także przestrzega niezależności tych funkcji i zabezpiecza 

środki finansowe niezbędne do skutecznego wykonywania zadań oraz 

systematycznego podnoszenia umiejętności i kwalifikacji na tych stanowiskach.  

3. Audyt wewnętrzny przeprowadzany jest w Banku przez Spółdzielczy System 

Ochrony SGB, który w sposób niezależny i obiektywny bada i ocenia 

adekwatność i skuteczność systemu zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej. 
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4. Celem systemu kontroli wewnętrznej jest zapewnienie: 

1) skuteczności i efektywności działania Banku, 

2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej, 

3) przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku, 

4) zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi 

i standardami rynkowymi. 

5. W ramach nadzoru nad działalnością Banku Rada Nadzorcza monitoruje 

skuteczność systemu kontroli wewnętrznej w oparciu o informacje uzyskane od 

komórki ds. ryzyka braku zgodności, komórki kontroli wewnętrznej, komórki 

audytu wewnętrznego Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB i Zarządu oraz 

dokonuje corocznej oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli 

wewnętrznej, w tym oceny funkcji kontroli i komórki ds. ryzyka braku zgodności. 

6. Bank wprowadził adekwatne do skali jego działalności i profilu ryzyka rozwiązania 

mające na celu zapewnienia zgodności działania Banku z obowiązującymi 

przepisami prawa i  regulacjami wewnętrznymi z uwzględnieniem rekomendacji 

nadzorczych.22 

§ 33 

1. Osoba zatrudniona na stanowisku ds. ryzyka braku zgodności w Banku ma 

zapewnioną możliwość bezpośredniego komunikowania się z Zarządem oraz 

Radą Nadzorczą, a także powinna mieć możliwość bezpośredniego i 

jednoczesnego raportowania do tych organów. 

2. Osoba, o której mowa w ust. 1 uczestniczy w posiedzeniach Zarządu i Rady 

Nadzorczej, jeżeli przedmiotem posiedzenia są zagadnienia związane z polityką 

zgodności. 

3. Powoływanie i odwoływanie osoby, o której mowa ust. 1 odbywa się za zgodą 

Rady Nadzorczej. 

4. W Banku, oprócz rozwiązań wymienionych w ust. 1-3, funkcjonują szczególne 

mechanizmy dotyczące osoby, o której mowa w ust. 1: 

1) zapewniające jej niezależność i obiektywizm wypełniania powierzonych 

zadań,  

                                                           
22

 Zmieniono na podstawie uchwały Nr 74/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Gnieźnie z dnia 28 

września 2017 r. w sprawie: dokonania zmian w „Polityce ładu korporacyjnego w Banku 

Spółdzielczym w Gnieźnie”.   



26 
 

2) umożliwiające zatrudnianie osób o odpowiednich kwalifikacjach, 

doświadczeniu i umiejętnościach, 

3) chroniące przed nieuzasadnionym wypowiedzeniem umowy o pracę.23  

 

III. Postanowienia końcowe  

§ 34. 

Politykę uchwaloną przez Zarząd zatwierdza i weryfikuje Rada Nadzorcza. 

§ 35. 

1. Polityka podlega raz w roku przeglądowi dokonywanymi zgodnie z regulacjami -

wewnętrznymi Banku. Wyniki tych przeglądów przedstawiane są w formie 

raportów Radzie Nadzorczej. 

2. Pierwszy przegląd dokonywany jest w roku 2016 za okres obejmujący rok 2015.  

§ 36. 

Polityka wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.   
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