
 
 

 
INFORMACJA 

DOTYCZĄCA PRZYJĘTEJ W BANKU  
POLITYKI ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW 

Rekomendacja Z/13.6 
 

Zarządzanie konfliktami interesów w Banku Spółdzielczym w Brzeźnicy zostało zawarte 
w „Kodeksie etyki Banku Spółdzielczego w Brzeźnicy” przyjętym Uchwałą nr 13/12/2021 
Zarządu Banku Spółdzielczego w Brzeźnicy  z dnia 16.12.2021 r.  i zatwierdzonym Uchwałą 
nr 17/12/2021 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Brzeźnicy z dnia 16.12.2021 r. 
Celem przyjętych zapisów jest: 

 wskazanie okoliczności, które stanowią konflikt interesów lub mogą powodować jego 
powstanie, 

 ustalenie zasad przeciwdziałania i zarządzania konfliktem interesów w przejrzysty i 
zrozumiały sposób, 

 wskazanie środków i procedur stosowanych przez Bank w celu zarządzania konfliktem 
interesów.  

Przez konflikt interesów należy rozumieć faktyczną lub potencjalną sytuację, w której 
zachowanie Banku, członka organu Banku lub pracownika Banku pozostaje w sprzeczności z 
interesem innego podmiotu lub osoby, w szczególności klienta Banku, wobec których Bank, 
członek organu Banku lub pracownik Banku winni działać z uwzględnieniem ich najlepiej 
pojętego interesu.  
Konflikt interesów może powstać wskutek działań własnych lub okoliczności zewnętrznych i 
przejawiać się w sprzeczności interesów ekonomicznych, zawodowych lub osobistych stron 
pozostających w konflikcie, w szczególności interesów Banku i prywatnych interesów 
pracowników.  
Według unijnej dyrektywy konflikt interesów obejmuje co najmniej sytuację, w której 
członkowie personelu instytucji zamawiającej (…) biorący udział w prowadzonym 
postepowaniu o udzielenie zamówienia lub mogący wpłynąć na wynik tego postępowania 
mają, bezpośrednio lub pośrednio, interes finansowy lub inny interes osobisty, który 
przestrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku z 
postepowaniem o udzielenie zamówienia.  
W celu uniknięcia konfliktu interesów osoby powiązane zobowiązane są do zapoznania się 
z zapisami „Kodeksu etyki Banku Spółdzielczego w Brzeźnicy” oraz innymi regulacjami z 
tego zakresu obowiązującymi w Banku. Oświadczenia osób powiązanych, które w ramach 
swoich obowiązków służbowych będą świadczyć usługi względem klientów są weryfikowane 
przez Bank i jeżeli po ich złożeniu zostanie zidentyfikowany konflikt interesów, obowiązek 
obsługi klienta zasadniczo zostaje przeniesiony na innego pracownika Banku. Jeżeli w toku 
obsługi klienta osoba powiązana stwierdzi, iż zaistniała sytuacja, która może stanowić konflikt 
interesów, jest ona zobowiązana do niezwłocznego zawiadomienia odpowiedniej osoby 
wskazanej w Kodeksie etyki i zgłoszenia jej konfliktu interesów. Następnie, jeżeli nie jest 



możliwie całkowite wyeliminowanie konfliktu interesów, należy niezwłocznie zawiadomić 
klienta o stwierdzonym konflikcie interesów oraz poinformować klienta o możliwościach 
rozwiązania tego konfliktu interesów, przewidywanym terminie rozwiązania konfliktu 
interesów oraz osobach odpowiedzialnych za rozwiązanie konfliktu interesów. Klient, po 
otrzymaniu powyższych informacji, podejmuje decyzję o kontynuacji lub rozwiązaniu umowy 
o świadczenie usług. Dodatkowo, w razie wystąpienia konfliktu interesów, osoby powiązane 
są zobowiązane podjąć działania zmierzające do ograniczenia negatywnego wpływu takiego 
konfliktu interesów na relacje z klientem oraz zminimalizowania ryzyka wystąpienia konfliktu 
interesów w przyszłości. Bank na bieżąco monitoruje skuteczność zarządzania konfliktami, 
interesów oraz podjętych środków zaradczych oraz wspiera osoby powiązane w zakresie 
identyfikacji i zapobiegania konfliktom interesów, Bank opracowuje i wdraża wewnętrzne 
regulacje dotyczące procesu zarządzania konfliktami interesów, prowadzi działalność 
informacyjną o konfliktach interesów wewnątrz Banku.  
Zarząd Banku jest informowany o dostrzeżonych nieprawidłowościach w zakresie zarządzania 
konfliktami interesów.  
Na żądanie klienta Bank udostępni zapisy „Kodeksu etyki Banku Spółdzielczego w 
Brzeźnicy”, przy użyciu trwałego nośnika informacji lub za pośrednictwem strony 
internetowej Banku. 
 

Zarząd Banku Spółdzielczego   
w Brzeźnicy    


