Informacja o zarządzaniu konfliktem interesów
W Banku Spółdzielczym w Siedlcach została przyjęta przez Zarząd Banku a następnie
zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Polityka w zakresie zarządzania ryzykiem konfliktu interesów
w Banku Spółdzielczym w Siedlcach. Polityka określa zasady identyfikacji, zarządzania oraz
zapobiegania ryzyku wynikającego z rzeczywistych oraz potencjalnych konfliktów interesów, a
także zasady wyłączania z procesu decyzyjnego członka organu zarządzającego/ nadzorującego
Banku, w przypadku zaistnienia konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Celem Polityki
jest identyfikacja i ocena rzeczywistych oraz potencjalnych konfliktów między interesami Banku, a
prywatnymi interesami pracowników lub członków organów Banku oraz osób trzecich
powiązanych z pracownikami lub członkami organów, oraz ich minimalizacji lub zapobiegania ich
występowaniu, a także zapobieganie konfliktowi postrzeganemu. Przez konflikt interesów należy
rozumieć

zbiór okoliczności prawnych lub faktycznych znanych w Banku, które mogą

doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Banku a osobami powiązanymi z
Bankiem w tym Członkiem organu Banku, jak również występowanie postaw lub zachowania, dla
których intencją jest realizacja prywatnych celów majątkowych lub celów osób trzecich,
pozostających w sprzeczności z interesem Banku.
W celu uniknięcia konfliktów interesów pracownicy zobowiązani są do zapoznania się z Polityką
oraz złożenia stosownego oświadczenia co do możliwości wystąpienia konfliktu interesów.
Oświadczenia są weryfikowane przez stosowne komórki oraz monitorowane przez Stanowisko ds.
zgodności i kontroli wewnętrznej. Pracownicy zobowiązani są do bezzwłocznego informowania
Banku, o występowaniu zdarzeń lub okoliczności ich dotyczących, powodujących występowanie
konfliktu interesów. Weryfikacja powiązań personalnych osób zatrudnionych w Banku na
wszystkich stanowiskach pracy, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników pełniących
kluczowe funkcje lub stanowisk kierowniczych, ma na celu unikanie nieprawidłowości w procesie
decyzyjnym. W przypadku zaistnienia powiązań personalnych pomiędzy pracownikami, Bank
podejmuje stosowne działania mające na celu wyeliminowanie ryzyka operacyjnego, które mogłoby
prowadzić do nadużyć ze strony pracowników.
Bank na bieżąco monitoruje skuteczność

zarzadzania konfliktem interesów oraz podjętych

środków zaradczych. Bank opracowuje i wdraża wewnętrzne regulacje dotyczące procesu
zarzadzania konfliktami interesów, prowadzi działalność informacyjną o konfliktach interesów
wewnątrz Banku. Zarząd Banku jest informowany o dostrzeżonych nieprawidłowościach w
zakresie zarządzania konfliktami interesów.

