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Polityka zgodności
§1
Każda aktywność podejmowana przez Bank generuje ryzyko, w tym ryzyko braku zgodności.
§2
1. Ryzyko braku zgodności jest to ryzyko rozumiane jako skutki nieprzestrzegania
przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz przyjętych przez Bank standardów
postępowania, w tym zasad ładu korporacyjnego.
2. Stanowisko ds. zgodności – Pracownik, który w zakresie czynności ma ujęte zadania
komórki ds. zgodności,
3. Pracownik ds. zgodności – osoba zatrudniona na Stanowisku ds. zgodności, który w
zakresie czynności ma ujęte zadania komórki ds. zgodności,
4. Kierujący komórką ds. zgodności – Prezes Zarządu, któremu bezpośrednio podlega
pracownik na Stanowisku ds. zgodności, który w zakresie czynności ma ujęte zadania
komórki ds. zgodności.
§3
W celu ostrożnego i stabilnego zarządzania ryzykiem braku zgodności Bank wprowadza
regulacje wewnętrzne, zawierające procedury zarządzania tym ryzykiem, tj.:
1. Strategię zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka (…),
2. Politykę zgodności (…),
3. Instrukcję zarządzania ryzykiem braku zgodności (…).
§4
Celem zarządzania ryzykiem braku zgodności jest w szczególności:
1. Zapewnienie zgodności regulacji wewnętrznych Banku z przepisami zewnętrznymi,
2. Wdrożenie systemu wczesnego ostrzegania komórek odpowiedzialnych za tworzenie
regulacji wewnętrznych o planowanych zmianach przepisów zewnętrznych.
3. Zapewnienie wewnętrznej spójności regulacji obowiązujących w Banku.
4. Minimalizowanie negatywnych skutków nie przestrzegania regulacji zewnętrznych,
wewnętrznych raz przyjętych standardów postępowania
5. Dostosowanie narzędzi informatycznych do zmieniających się przepisów
zewnętrznych i wewnętrznych,
6. Wprowadzenie zasad zarządzania ładem korporacyjnym w oparciu o regulację
Komisji Nadzoru Finansowego, wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego
oraz Rekomendację „Z”.
§5
Podstawowe obszary objęte zarządzaniem ryzykiem braku zgodności:
1. Zapewnienie zgodności,
2. Pomiar skutków.
§6
Wszyscy pracownicy Banku są zobowiązani do przestrzegania przepisów wewnętrznych oraz
przyjętych standardów postępowania.
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§7
W celu minimalizowania ryzyka braku zgodności w Banku podejmowane są działania o
charakterze:
1. Organizacyjnym
2. Proceduralnym
3. Kontrolnym
§8
Działania o charakterze organizacyjnym to przede wszystkim:
1. Wdrożenie zasad pomiaru oraz monitorowania ryzyka braku zgodności.
2. W tym celu Zarząd zapewnia odpowiednią do skali i złożoności działalności, zatwierdzoną
przez Radę Nadzorczą strukturę organizacyjną, dostosowaną do zadań związanych z
zarządzaniem ryzykiem braku zgodności.
3. Zatwierdzona struktura organizacyjna powinna zapewniać unikanie konfliktów interesów,
w tym konfliktów związanych z powiązaniami personalnymi. Zasady zarządzania
konfliktem interesów zawarte są w Instrukcji zarządzania ryzykiem braku zgodności.
4. Zapewnienie niezależności funkcjonowania komórki ds. zgodności poprzez:
a) Szczególny tryb zatrudniania i zwalniania pracownika Komórki ds. zgodności tj.
opiniowanie ww. działań przez Radę Nadzorczą, co ma min. za zadanie ochronę
pracownika Komórki ds. zgodności przed nieuzasadnionym zwolnieniem,
b) Szczególny tryb wynagradzania tj. ustalanie poziomu wynagradzania
pracowników Komórki ds. zgodności przez Radę Nadzorczą,
c) Informowanie Komisji Nadzoru Finansowego o zmianie na stanowisku
kierującego Komórką ds. zgodności wraz z podaniem przyczyny zmian.
d) Zatwierdzanie przez Radę Nadzorczą kandydata na stanowisko kierującego
komórką ds. zgodności.
§9
Działania o charakterze proceduralnym to:
1. opracowanie i wdrożenie odpowiednich regulacji wewnętrznych, okresowa ich
weryfikacja, przeprowadzenie szkoleń wśród pracowników oraz wprowadzenie
mechanizmów kontrolnych.
2. Prowadzenie postępowań wyjaśniających według schematu:
a) Śledzenie przepisów zmian przepisów zewnętrznych, obejmujących
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego, Rozporządzenia Ministra Finansów,
Ustawy właściwe dla banków, Rekomendacje nadzorcze i Stanowiska KNF.
Wykaz regulacji zewnętrznych objętych nadzorem Stanowiska ds. zgodności
zawiera załącznik do Instrukcji zarządzania ryzykiem braku zgodności,
b) Informowanie właścicieli regulacji oraz członków zarządu o planowanych
zmianach,
c) Wymaganie informacji od właścicieli regulacji w sprawie planowanych zmian w
regulacjach wewnętrznych w związku z zapowiedzią zmian w regulacjach
zewnętrznych,
d) Przygotowanie informacji dla Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie planowanych
istotnych zmian regulacji.
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3. Stosowanie testów zgodności w formie okresowej weryfikacji procedur, zgodnie z
terminami zawartymi w SIZ.
§ 10
Działania o charakterze kontrolnym to:
1. ujęcie w procedurach kontroli funkcjonalnej (bieżącej i następnej) zadań związanych z
zarządzaniem ryzykiem braku zgodności,
2. wdrożenie mechanizmów kontrolnych, tj. testów zgodności opartych na weryfikacji
okresowej procedur, zgodnie z terminami zawartymi w SIZ.
§ 11
Wymienione wyżej działania służą realizacji wyznaczonych zamierzeń:
1. Opracowanie regulacji dotyczących funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem
braku zgodności,
2. Opracowanie i wdrożenie regulacji wewnętrznych dostosowanych do zmieniających
się regulacji zewnętrznych.
3. Zapewnienie skutecznej kontroli zgodności.
4. Doskonalenie procedur zarządzania ryzykiem braku zgodności.
5. Organizacja szkoleń dla pracowników oraz członków Rady Nadzorczej w zakresie
przestrzegania regulacji wewnętrznych oraz przyjętych standardów postępowania.
6. Wdrożenie mechanizmów kontrolnych w zakresie zarządzania ryzykiem braku
zgodności.
7. Realizacja zaleceń audytu, zaleceń po kontroli KNF / po BION.
8. Dostosowanie narzędzi informatycznych do zmian przepisów.
§ 12
W Banku funkcjonują mechanizmy kontroli wewnętrznej, sprawowane przez osoby, które nie
są powiązane personalnie.
§ 13
Każdy z pracowników Banku ma za zadanie przestrzeganie zasad kontroli bieżącej, tj.
przeprowadzanie samokontroli oraz kontroli przetwarzanych i generowanych dokumentów
pod kątem ich zgodności z przepisami wewnętrznymi, zewnętrznymi oraz przyjętymi w
Banku standardami postępowania.
§ 14
Wszystkie osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Banku mają
przeprowadzania kontroli funkcjonalnej pod kątem ryzyka braku zgodności.

obowiązek

§ 15
Bank w swojej działalności stosuje zasady dobrej praktyki bankowej. Pracownicy Banku
rzetelnie informują klientów o warunkach obsługi, regulacje Banku nie zawierają zapisów
opartych na niedozwolonych praktykach.
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