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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 wynagrodzeń oraz 

szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach 

e) Zasadami ładu korporacyjnego KNF, 

f) Rekomendacją „M” KNF, 

g) Rekomendacją „P” KNF, 

h) Ustawą o ochronie danych osobowych,  

i) Wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB). 

3. Polityka informacyjna Banku reguluje: zakres ogłaszanych informacji, częstotliwość, 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 zadań i odpowiedzialności w procesie ujawniania informacji, o których mowa w ust.1. 

 

II.  Podstawowe definicje 

§3.  

Ilekroć 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, zawiera załącznik nr 2 do niniejszej polityki. 

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

ujawnień, tj.: 

a) informacji nieistotnych zgodnie 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 mieć niekorzystny wpływ na pozycję Banku na rynku 

właściwym w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów; 

d)  informacji objętych tajemnicą prawnie chronioną; 
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e) informacji o zdarzeniach operacyjnych, które mogłyby zagrażać bieżącemu bezpieczeństwu 

procesów operacyjnych Banku lub które mogą mieć niekorzystny wpływ na pozycję rynkową Banku, 

co w konsekwencji może skutkować 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 cyklach wskazanych w 

załączniku nr 2 do niniejszej polityki.   

2. W przypadku poszerzenia skali działalności, Bank rozważy możliwość 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 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej polityki. 

2. Informacje publikowane są w języku polskim. 

 

 

VI.  Zakres zadań 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. Kompletność  i zgodność  danych zawartych w informacji z obszarem ujawniania weryfikuje Stanowisko 

ds. zgodności i kontroli wewnętrznej pod względem kompletności i Wiceprezes Zarządu ds. 

ekonomiczno-finansowych pod względem zgodności danych. 

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

Nadzorczej Banku. 

5. Realizacja Polityki oraz kompletność 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. 
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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. 

4. Każda jednostka organizacyjna Banku ma obowiązek wywiesić zasady dostępu do Polityki informacyjnej 

na tablicy ogłoszeń do dnia 31 grudnia roku, za który ujawniane są informacje. 

§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 przeprowadza Zespół Sprawozdawczości i Analiz. 

4. Za opracowanie Polityki informacyjnej odpowiada Wiceprezes Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych 

5. 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 ujawnień w zakresie adekwatności kapitałowej i zmiennych 

składników wynagrodzeń; 

d) merytorycznej zgodności z bieżącym profilem ryzyka i skalą działalności Banku; 

e) rozwoju metod zarządzania ryzykiem. 

6. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 6 

Załącznik nr 1  

do Polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego we Włoszczowie 

 

 

Zasady dostępu do Polityki informacyjnej 

Banku Spółdzielczego we Włoszczowie 

 

 

 

Polityka informacyjna Banku określająca miejsce i zakres informacji podlegających ujawnieniom, 

jest udostępniana wszystkim zainteresowanym w formie elektronicznej na stronie internetowej 

Banku  www. bs-wloszczowa.com.pl 

 

 

 

 

Zatwierdził: 

 

Zarząd:        
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lp Wyszczególnienie
Komórka 

organizacyjna 

Informacje ogólne o Banku w tym
skład zarządu i rady nadzorczej banku,
informacje o obszarze działania oraz banku zrzeszającym

II Fundusze własne, zgodnie z zapisami Rozporządzenia 1423/13 UE  - art. 437 CRR ZSiA
Wymogi kapitałowe -  art. 438 Rozporządzenia CRR w tym
skrótowy opis metody stosowanej do oceny adekwatności kapitału wewnętrznego
wartość 8% aktywów ważonych ryzykiem,
rozkład ekspozycji w zależności od branży lub typu kontrahenta z podziałem na kategorie ekspozycji, w

tym określenie ekspozycji wobec MŚP,
zestawienie rezydualnych terminów zapadalności dla wszystkich ekspozycji z podziałem na kategorie

ekspozycji,
w podziale na istotne branże kwotę ekspozycji o utraconej wartości 
opis metody wyliczania wymogu na ryzyko operacyjne 

IV Ekspozycja na ryzyko kontrahenta - art. 439 Rozporządzenia CRR ZSiA
V Bufory kapitałowe - art. 440 Rozporządzenia CRR ZSiA
VI Wskaźnik globalnego znaczenia systemowego - art. 441 Rozporządzenia CRR ZSiA
VII Ekspozycja na ryzyko rynkowe - art. 445 Rozporządzenia CRR ZSiA
VIII Dźwignia finansowa- art. 451 Rozporządzenia CRR ZSiA
IX Korekty z tytułu ryzyka kredytowego  - art. 442 Rozporządzenia CRR ZSiA

Informacje na temat poziomu ekspozycji nieobsługiwanych zgodnie z wytycznymi EBA/GL/06/2018 w 

tym
Jakość kredytowa ekspozycji restrukturyzowanych
Jakość kredytowa ekspozycji obsługiwanych i nieobsługiwanych w podziale według liczby dni 

przeterminowania
Ekspozycje obsługiwane i nieobsługiwane oraz związane z nimi rezerwy
Zabezpieczenie uzyskane przez przejęcie i postępowanie egzekucyjne

XI

 Informacje na podstawie wytycznych EUNB w zakresie ujawniania informacji o aktywach obciążonych i 

wolnych od obciążeń z 27 czerwca 2014 roku EBA/GL/2014/03 wraz z Rozporządzeniem delegowanym 

Komisji (UE) nr 2017/2295 z dnia 04 września 2017 r. w odniesieniu do regulacyjnych standardów 

technicznych dotyczących ujawniania informacji na temat aktywów obciążonych i nieobciążonych.

ZSiA

XII Korzystanie z ECAI- art. 444 Rozporządzenia CRR ZSiA
Ryzyko operacyjne - art. 446 Rozporządzenia CRR w tym
informacja o sumach strat brutto z tytułu ryzyka operacyjnego odnotowanych w danym roku, w podziale 

na klasy zdarzeń, w tym co najmniej w podziale na kategorie zdarzeń w ramach rodzaju zdarzenia 

(zgodnie z załącznikiem nr 1 do Instrukcji zarządzania ryzykiem operacyjnym), oraz o tym, jakie działania 

mitygujące w związku z tym zostały podjęte w celu uniknięcia ich w przyszłości 
informacja o najpoważniejszych zdarzeniach operacyjnych, jakie wystąpiły w minionym roku 

XIV
Ekspozycje w papierach kapitałowych nieuwzględnionych w portfelu handlowym - art. 447 

Rozporządzenia CRR
ZSiA

XV
Ekspozycja na ryzyko stopy procentowej przypisane pozycjom nieuwzględnionym w portfelu

handlowym - art. 448 Rozporządzenia CRR
ZZR

Zestawienie zakresu informacji podlegających ujawnieniom 

Informacje publikowane zbiorczo w dokumencie "Informacje podlegające ujawnieniu Banku Spółdzielczego we Włoszczowie" 

co najmniej raz w roku w terminie publikacji sprawozdania finansowego na stronie internetowej Banku

I ZSiA

Załącznik nr 2 

do Polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego we Włoszczowie

III ZSiA

X ZSiA

XIII ZZR
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XVI Ekspozycja na pozycje sekurytyzacyjne- art. 449 Rozporządzenia CRR ZSiA
XVII Stosowanie metody IRB w odniesieniu do ryzyka kredytowego- art. 452 Rozporządzenia CRR ZSiA
XVIII Stosowanie technik ograniczania ryzyka kredytowego- art. 453 Rozporządzenia CRR ZSiA

XIX
Stosowanie metod zaawansowanego pomiaru w odniesieniu do ryzyka operacyjnego- art. 454 

Rozporządzenia CRR
ZZR

XX Stosowanie wewnętrznych modeli pomiaru ryzyka rynkowego- art. 455 Rozporządzenia CRR ZZR
XXI Zakres konsolidacji ostrożnościowej- art. 436 Rozporządzenia CRR ZSiA

Polityka w zakresie wynagrodzeń- art. 450 Rozporządzenia CRR

Zasady ustalania stałych i zmiennych składników wynagrodzeń 
Informacje ilościowe w zakresie składników wynagradzania w podziale na stałe i zmienne z

uwzględnieniem ilości osób otrzymujących ww. wynagrodzenie oraz wartość płatności związanych z

zatrudnieniem i z zakończeniem stosunku zatrudnienia dokonanych w danym roku obrotowym, liczbę osób

otrzymujących takie płatności oraz najwyższą taką płatność na rzecz jednej osoby. 
Ilość posiedzeń Rady Nadzorczej, która sprawuje nadzór nad polityką wynagrodzeń. SAO
Cele i strategie w zakresie zarządzania ryzykiem (system zarzadzania ryzykiem) - art. 448 Rozporządzenia CRR w tym
Cele strategiczne w zakresie zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka, uznanymi przez Bank za

istotne,
Opis procesów zarządzania istotnymi rodzajami ryzyka,
Organizacja zarządzania ryzykiem,
Oświadczenie Zarządu i Rady Nadzorczej na temat adekwatności ustaleń dotyczących zarządzania

ryzykiem w instytucji, dającego pewność, że stosowane systemy zarządzania ryzykiem są odpowiednie z

punktu widzenia profilu i strategii Banku,
Opis systemu informacji zarządczej,
Informacje wynikające z Rekomendacji „P”  w zakresie:
W zakresie zarządzania na podstawie art. 435 ust. 2 Rozporządzenia CRR: zasady rekrutacji członków

Zarządu i Rady Nadzorczej (zasady oceny na podstawie art. 22aa ustawy Prawo bankowe), zasady

zróżnicowania w odniesieniu do wyboru członków Zarządu i Rady Nadzorczej, liczbę zajmowanych

stanowisk dyrektorskich (w radach i zarządach innych podmiotów) przez członków Zarządu i Rady

Nadzorczej,

SOA

XXIV
Spełnienie przez Członków Rady Nadzorczej i Zarządu wymogów określonych w art. 22aa Ustawy prawo

bankowe
SOA

XXV

Oświadczenie Zarządu zawierające zwięzłe oświadczenie na temat ryzyka. Oświadczenie zawiera kluczowe

wskaźniki i dane liczbowe, zapewniające zewnętrznym zainteresowanym stronom całościowy obraz

zarządzania ryzykiem. 

ZZR

Komórka 

organizacyjna 

Miejsce

 publikacji

Termin 

publikacji

I Opis Systemu kontroli wewnętrznej ZiK
Strona 

www
Na bieżąco

Informacje wymagane przez Zasady ładu korporacyjnego:  
Podstawową struktura organizacyjna,
Zasady ładu korporacyjnego
Oświadczenie Zarządu w/s stosowania w Banku Zasad ładu korporacyjnego, 
Politykę informacyjną, 
Wyniki oceny stosowania ładu korporacyjnego przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą.
Informacje określone w art. 111 i 111 b Ustawy Prawo bankowe, tj.:
stosowane stawki oprocentowania środków na rachunkach bankowych, kredytów i pożyczek,
stosowane stawki prowizji i wysokość pobieranych opłat,
terminy kapitalizacji odsetek,
stosowane kursy walutowe,
bilans z opinia biegłego rewidenta za ostatni okres podlegający badaniu, GK

nazwiska osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu banku albo jednostki organizacyjnej

banku,
informacje o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych, o których mowa w art. 6a ust. 1 i 7, o

ile przy wykonywaniu na rzecz jednostki organizacyjnej banku albo innego przedsiębiorcy lub

przedsiębiorcy zagranicznego czynności, o których mowa w tych przepisach, uzyskują dostęp do informacji

chronionych tajemnicą bankową (art. 111 b).
Informacje wymagane przez Ustawę o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym:
Informacja o podleganiu obowiązkowemu gwarantowaniu przez BFG,
Informacja o podmiotach uprawnionych do gwarantowania,
Wysokość kwoty lokat objętych gwarantowaniem.
Informacje wymagane przez Ustawę o ochronie danych osobowych:
Informacja o Administratorze danych osobowych,
Informacja o prawach osób których dane są przetwarzane przez Bank,
Informacje o zasadach przekazywania danych osobowych oraz o podmiotach, którym Bank powierza 

przetwarzanie danych osobowych,
Informacja o IOD, w tym dane kontaktowe IOD. 

Wicperezes zarządu ds. handlowych PWH
Wicperezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych PWF
Główny Księgowy GK,
Zespół Zarządzania Ryzykami ZZR,
Zespół Sprawozdawczości i Analiz  ZSiA,
Inspektor Ochrony Danych  IOD
Stanowisko ds. zgodności i kontroli wewnętrznej ZiK;
Wydział organizacyjno-administracyjny OA

OA
Strona 

www
Na bieżącoII

Tablica ogłoszeń

 w miejscu

wykonywania

 czynności

Na bieżącoIOD

PWF
Strona 

www
Na bieżącoIV

V

Na bieżąco

WPH

OA

Strona 

www

Tablica ogłoszeń

 w miejscu

wykonywania

 czynności

III

XXII
ZSiA

XXIII

ZZR

Pozostałe informacje podlegające ujawnienią

 


