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I.  Postanowienia ogólne 

 
§1.  

1. Rada Nadzorcza i Zarząd Banku Spółdzielczego we Włoszczowie, zwanego dalej Bankiem zatwierdza i 
weryfikuje Politykę informacyjną w Banku Spółdzielczym we Włoszczowie, zwaną w dalszej części 
Polityką. 

2. Niniejsza Polityka zawiera zakres i metody ujawniania informacji o charakterze jakościowym i 
ilościowym, zgodnie z: 

a) Rozporządzeniem 575/2013 UE, zwanym dalej Rozporządzeniem CRR, 
b) Rozporządzeniem 1423/2013 UE, 
c) Ustawą Prawo bankowe, ze szczególnym uwzględnieniem art. 111a, 
d) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 06.03.2017r. w sprawie systemu 

zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeo oraz 
szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach 

e) Zasadami ładu korporacyjnego KNF, 
f) Rekomendacją „M” KNF, 
g) Rekomendacją „P” KNF. 

3. Polityka informacyjna Banku reguluje: zakres ogłaszanych informacji, częstotliwośd, formę i miejsce 
ogłaszania, zasady zatwierdzania i weryfikacji ogłaszanych informacji oraz zasady weryfikacji niniejszej 
Polityki. 

§2.  
Niniejsza Polityka określa w szczególności:  
1. Wytyczne dotyczące zasad i metod ujawniania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym. 
2. Zakres zadao i odpowiedzialności w procesie ujawniania informacji, o których mowa w ust.1. 

 
II.  Podstawowe definicje 

 
§3.  

Ilekrod w Polityce jest mowa o: 
1. Banku – mowa o Banku Spółdzielczym we Włoszczowie. 
2. Banku Zrzeszającym - Bank BPS SA. 
3. Spółdzielni SOI – Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. 
4. Strona internetowa – strona www. bs-wloszczowa.com.pl 
 

III.  Zakres ujawnianych informacji  

 
§4.  

1. Bank ogłasza informacje, wynikające z przepisów prawa  o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszej Polityki. 
2.  Zakres ujawnianych Informacji, o których mowa w ust. 1, dotyczy w szczególności: 

a) celów i strategii w zakresie zarządzania ryzykiem, zgodnie z art. 435 Rozporządzenia CRR; 
b) funduszy własnych zgodnie z art. 437 Rozporządzenia CRR, z uwzględnieniem przepisów 

przejściowych określonych w art. 492 Rozporządzenia CRR; 
c) przestrzegania wymogów w zakresie funduszy własnych zgodnie z art. 438 Rozporządzenia CRR; 
d) ekspozycji na ryzyko kredytowe i ryzyko rozmycia zgodnie z art. 442Rozporządzenia CRR; 
e) aktywów wolnych od obciążeo i obciążonych zgodnie z art. 443 Rozporządzenia CRR; 
f) wykorzystania ocen zewnętrznych instytucji oceny wiarygodności kredytowej zgodnie z art. 444 

Rozporządzenia CRR; 
g) ekspozycji na ryzyko rynkowe zgodnie z art. 445 Rozporządzenia CRR; 
h)  ryzyka operacyjnego zgodnie z art. 446 Rozporządzenia CRR; 
i) ekspozycji w papierach kapitałowych nieuwzględnionych w portfelu handlowym (ekspozycji 

kapitałowych na księdze bankowej) zgodnie z art. 447 Rozporządzenia CRR; 
j) ekspozycji na ryzyko stopy procentowej przypisane pozycjom nieuwzględnionym w portfelu 

handlowym Banku zgodnie z art. 448 Rozporządzenia CRR; 
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k) stosowanych przez Bank technik ograniczania ryzyka kredytowego zgodnie z art. 453 
Rozporządzenia CRR oraz mechanizmów służących ograniczaniu ryzyka operacyjnego; 

l) zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeo osób zajmujących stanowiska 
kierownicze zgodnie z art. 450 Rozporządzenia CRR; 

m) dźwigni finansowej zgodnie z art. 451 Rozporządzenia CRR; 
n)  sumy strat brutto z tytułu ryzyka operacyjnego odnotowanych w roku, za jaki sporządzana jest 

Informacja w podziale na kategorie szczegółowe typu zdarzenia wraz z informacją ogólną dotyczącą 
działao mitygujących zgodnie z Rekomendacją M; 

o) najpoważniejszych zdarzeo operacyjnych, jakie wystąpiły w roku, za jaki sporządzana jest 
Informacja z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 5, zgodnie z Rekomendacją M; 

p) Informacje wymagane przez Rekomendację „P”; 
q) Informacje wymagane przez Zasady ładu korporacyjnego; 
r) Informacje wymagane przez  Ustawą Prawo bankowe, ze szczególnym uwzględnieniem art. 111a; 

3. Bank nie publikuje informacji, dla których przepisy szczególne przewidują ograniczenie 
zakresu ujawnieo, tj.: 

a) informacji nieistotnych zgodnie z art. 111a. ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo bankowe oraz z art. 432 ust. 
1 Rozporządzenia CRR; 

b) informacji zastrzeżonych lub poufnych zgodnie z art. 432 ust. 2 Rozporządzenia CRR; 
c) informacji, których ujawnienie może mied niekorzystny wpływ na pozycję Banku na rynku 

właściwym w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów; 
d)  informacji objętych tajemnicą prawnie chronioną; 
e) informacji o zdarzeniach operacyjnych, które mogłyby zagrażad bieżącemu bezpieczeostwu 

procesów operacyjnych Banku lub które mogą mied niekorzystny wpływ na pozycję rynkową Banku, 
co w konsekwencji może skutkowad w szczególności wzrostem ryzyka utraty reputacji. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt c i d, Bank podaje do wiadomości publicznej informacje 
dotyczące przyczyn odstąpienia od ujawnienia informacji oraz ujawnia ogólne dane z tego zakresu, o ile 
nie są to informacje zastrzeżone bądź poufne, natomiast w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt. e, 
Bank publikuje informacje o tych zdarzeniach po ustaniu przesłanek uniemożliwiających ich ujawnienie. 

5. Przepisy niniejszej Polityki informacyjnej nie mają zastosowania do informacji, które Bank ogłasza na 
podstawie innych przepisów. Informacje takie, o ile nie są zawarte w sprawozdaniu finansowym, 
ogłaszane są w serwisie internetowym Banku (http://www.bs-wloszczowa.com.pl) lub w miejscu 
wykonywania czynności bankowych. 

 
IV.  Częstotliwość ogłaszania informacji 

 
§5.  

1.  Bank ujawnia pełne informacje objęte niniejszą Polityką informacyjną w cyklu rocznym według stanu 
na 31 grudnia każdego roku. 

2.  Informacje ujawniane są nie później niż w terminie 15 dni od zatwierdzenia przez Zebranie 
Przedstawicieli rocznego sprawozdania finansowego. 

3. W przypadku poszerzenia skali działalności, Bank rozważy możliwośd częstszego ujawniania informacji 
ilościowych, w odniesieniu do funduszy własnych i adekwatności kapitałowej oraz informacji 
dotyczących profilu ryzyka i innych pozycji narażonych na częste zmiany. 
 

V.  Forma i miejsce ogłaszania informacji 

 
§6.  

1. Informacje objęte niniejszą Polityką publikowane są na  stronie internetowej Banku. 
2.  Informacje publikowane są w języku polskim. 
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VI.  Zakres zadao i odpowiedzialności w procesie opracowywania, zatwierdzania i weryfikacji 
ogłaszanych informacji 

 
§7.  

1. Komplet Informacji podlegających ujawnieniu na podstawie zatwierdzonej przez Zarząd i Radę 
Nadzorczą Polityki informacyjnej  opracowuje Zespół Sprawozdawczości i Analiz we współpracy z 
Zespołem Zarządzania Ryzykami, Wydziałem organizacyjno-administracyjnym oraz Wydziałem 
finansowo-księgowym. 

2. Informacje, w zakresie objętym badaniem sprawozdania finansowego, weryfikowane są przez biegłego 
rewidenta. 

3. Kompletnośd  i zgodnośd  danych zawartych w informacji z obszarem ujawniania weryfikuje Stanowisko 
ds. zgodności i kontroli wewnętrznej pod względem kompletności i Główny Księgowy Banku pod 
względem zgodności danych. 

4. Informacje podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Banku  i przekazywane są do  wiadomości Rady 
Nadzorczej Banku. 

5. Realizacja Polityki oraz kompletnośd informacji podlegającej ujawnieniu poddawana jest okresowo 
audytowi wewnętrznemu sprawowanemu przez Spółdzielnię SOI. 
 

VII.  Zasady publikacji i weryfikacji polityki informacyjnej 

 
§8.  

1. Polityka informacyjna publikowana jest na stronie internetowej Banku. 
2. W miejscu wykonywania czynności bankowych Bank zamieszcza informację o miejscu publikowania 

Polityki informacyjnej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Polityki. 
3. Dla potrzeb niniejszej Polityki informacyjnej przyjmuje się, że miejscem wykonywania czynności 

bankowych są Centrala i Oddziały Banku  oraz podległe im  Punkty Obsługi Klienta i Filia. 
 

§9.  
1. Polityka informacyjna i jej zmiany przyjmowana jest przez Zarząd Banku, a zatwierdzana przez Radę 

Nadzorczą. 
2. Polityka informacyjna podlega przeglądowi nie rzadziej niż raz do roku. 
3. Weryfikację Polityki informacyjnej prowadzi Zespół Sprawozdawczości i Analiz. 
4. Weryfikacja Polityki informacyjnej prowadzona jest w szczególności pod kątem : 

a) częstotliwości, zakresu i miejsca publikacji informacji podlegających ogłaszaniu; 
b) zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa; 
c) rynkowych praktyk dotyczących ujawnieo w zakresie adekwatności kapitałowej i zmiennych 

składników wynagrodzeo; 
d) merytorycznej zgodności z bieżącym profilem ryzyka i skalą działalności Banku; 
e) rozwoju metod zarządzania ryzykiem. 

5. Na etapie weryfikacji Polityki informacyjnej dokonywana jest ocena adekwatności zakresu ogłaszanych 
informacji do skali i profilu ryzyka Banku. Ocena ta obejmuje w szczególności: 
a) uwagi uczestników rynku, a także innych podmiotów bądź osób zainteresowanych zakresem 

ogłaszanych informacji, w celu umożliwienia oceny działalności Banku w obszarze: metod 
szacowania kapitału, technik i metod stosowanych przez Bank w celu identyfikacji, pomiaru, 
monitorowania i kontroli poszczególnych rodzajów ryzyka; 

b) ustalenia kontroli w obszarze polityki informacyjnej. 
 

 
 
 
 

 

 


