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§ 1 
1. Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie okre�lenia 

szczegóùowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których 
mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych oraz 
warunków szacowania przez dom maklerski kapitaùu wewnêtrznego (Dz. U. z 2009 roku Nr 204, poz. 
1579 z póên. zm.), ustala siê Zasady zarz¹dzania konfliktami interesów w Banku Pocztowym S.A., zwane 
dalej �Zasadami.� 

2. Niniejsze Zasady zostaùy opracowane w celu przeciwdziaùania powstawaniu konfliktów interesów oraz 
zapewnienia, aby w przypadku ich wyst¹pienia byùy rozwi¹zywane na zasadzie gwarantowania równego 
traktowania Klientów oraz zapewnienia, ¿e Bank i osoby powiazane z Bankiem nie bêd¹ uzyskiwaã 
korzy�ci i unikaã strat kosztem Klientów Banku.  

3. Niniejsze Zasady okre�laj¹: 
1) sposób postêpowania Banku maj¹cy na celu przeciwdziaùanie powstawaniu konfliktów interesów, 
2) okoliczno�ci, które w odniesieniu do poszczególnych usùug �wiadczonych na rzecz Klienta stanowi¹ 

lub mog¹ stanowiã konflikt interesów zwi¹zany z istotnym ryzykiem naruszenia interesów Klienta, 
3) �rodki i metody zarz¹dzania konfliktami interesów.  

 
§ 2 

1. Konflikt interesów stanowi¹ znane Bankowi okoliczno�ci mog¹ce doprowadziã do powstania sprzeczno�ci 
miêdzy interesem Banku lub osoby powi¹zanej z Bankiem i obowi¹zkiem dziaùania przez Bank  
i odpowiednio osoby powi¹zane z Bankiem w sposób rzetelny, z uwzglêdnieniem najlepiej pojêtego 
interesu Klienta Banku, jak równie¿ znane Bankowi lub osobie powi¹zanej z Bankiem okoliczno�ci, 
mog¹ce doprowadziã do powstania sprzeczno�ci miêdzy interesami kilku Klientów Banku.  

2. Potencjalnym êródùem konfliktu interesów s¹ w szczególno�ci sytuacje, w których: 
1) Bank lub osoba powi¹zana z Bankiem mo¿e uzyskaã korzy�ã lub unikn¹ã straty wskutek poniesienia 

straty lub nieuzyskania korzy�ci przez Klienta lub Klientów Banku, 
2) Bank lub osoba powi¹zana z Bankiem ma interes w okre�lonym wyniku usùugi �wiadczonej na rzecz 

Klienta i jest on odmienny od interesu Klienta, 
3) Bank lub osoba powi¹zana z Bankiem posiada motywacjê natury finansowej lub jakiejkolwiek innej, 

aby preferowaã Klienta lub grupê Klientów w stosunku do innego Klienta lub grupy Klientów Banku,  
4) Bank lub osoba powi¹zana �wiadczy usùugi na rzecz dwóch lub wiêcej klientów, z których jeden mo¿e 

odnie�ã korzy�ci lub unikn¹ã straty kosztem innego klienta albo ma interes w okre�lonym wyniku 
Usùugi �wiadczonej na rzecz innego klienta, który to interes jest rozbie¿ny z interesem pierwszego 
klienta, 

5) Bank lub osoba powi¹zana z Bankiem prowadzi tak¹ sam¹ dziaùalno�ã jak dziaùalno�ã prowadzona 
przez Klienta, 

6) Bank lub osoba powi¹zana z Bankiem otrzyma od Klienta lub osoby innej ni¿ Klient korzy�ã 
maj¹tkow¹ inn¹ ni¿ standardowe prowizje i opùaty np. wynagrodzenie w formie �rodków 
pieniê¿nych, towarów i usùug, w zwi¹zku z usùug¹ �wiadczon¹ na rzecz Klienta. 

3. W przypadku wyst¹pienia lub mo¿liwo�ci wyst¹pienia konfliktu interesów, w Banku obowi¹zuje zasada, 
i¿ interesy Klienta maj¹ pierwszeñstwo przed interesami Banku i interesami pracownika lub innej osoby 
powi¹zanej. W ostatniej kolejno�ci uwzglêdniane s¹ intesesy pracownika lub innej osoby powi¹zanej. 
 

§ 3 
1. Bank podejmuje dziaùania dla utrzymania i funkcjonowania skutecznych procesów maj¹cych na celu 

zapobieganie konfliktom interesów oraz zarz¹dzanie nimi. 
2. Bank przeciwdziaùa konfliktom interesów zwi¹zanym z prowadzon¹ dziaùalno�ci¹, rozumianych jako 

przypadki, w których dochodzi lub mo¿e doj�ã do sprzeczno�ci pomiêdzy: 



1) interesami Banku, a interesami Klienta lub grupy Klientów, 
2) interesami osoby powi¹zanej z Bankiem, a Klientem lub grup¹ Klientów, 
3) interesami Klienta lub grupy Klientów, a interesami innego Klienta lub innej grupy Klientów, 

interesami osoby powi¹zanej z Bankiem, a Bankiem 
 

§ 4 
1. W sytuacji, gdy konflikt interesów zostaù stwierdzony przed zawarciem Umowy o �wiadczenie usùug, 

komórka/jednostka organizacyjna Banku, wùa�ciwa dla zawartej umowy, zobowi¹zana jest,  
poinformowaã Klienta, o istniej¹cym konflikcie interesów zwi¹zanym ze �wiadczeniem danej usùugi  
na rzecz tego Klienta. 

2. Informacja przekazywana Klientowi zawiera dane dotycz¹ce konfliktu interesów pozwalaj¹ce Klientowi na 
podjêcie �wiadomej decyzji, co do woli zawarcia umowy o �wiadczenie Usùug, zakres i sposób 
przedstawienia danych, powinien byã dostosowany do kategorii, do której nale¿y Klient.  

3. Umowa o �wiadczenie danej Usùugi mo¿e zostaã zawarta wyù¹cznie pod warunkiem, ¿e Klient w formie 
pisemnej potwierdzi otrzymanie informacji o konflikcie interesów oraz potwierdzi wolê zawarcia umowy. 

4. W przypadku, gdy konflikt interesów zostaù zidentyfikowany po zawarciu umowy z Klientem, wówczas 
komórka/jednostka organizacyjna Banku wùa�ciwa dla zawartej umowy, ma obowi¹zek przekazania 
Klientowi, informacji o istniej¹cym konflikcie interesów, z podaniem charakteru i êródùa takiego konfliktu 
interesów, tak aby umo¿liwiã Klientowi podjêcie �wiadomej decyzji w zakresie kontynuowania z Bankiem 
umowy dotycz¹cej �wiadczenia przez Bank danej Usùugi na rzecz tego Klienta. 

5. Bank jest zobowi¹zany poinformowaã Klienta o konflikcie interesów niezwùocznie po jego stwierdzeniu. 
Umowa z Klientem mo¿e byã w takim przypadku dalej realizowana wyù¹cznie pod warunkiem, ¿e Klient 
potwierdzi na pi�mie otrzymanie informacji o istniej¹cym konflikcie interesów oraz potwierdzi na pi�mie 
wolê dalszej realizacji umowy o �wiadczenie danej Usùugi. 

 
 


