Załącznik do Uchwały Nr 37/2017
Zarządu Banku Spółdzielczego
w Białej Podlaskiej z dnia 27.04.2017r.
Załącznik do Uchwały Nr 22/2017
Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego
w Białej Podlaskiej z dnia 27.04.2017r.

Polityka informacyjna
Banku Spółdzielczego w Białej Podlaskiej

Biała Podlaska, 2017

Spis treści
I. Postanowienia ogólne ......................................................................................................................... 3
II. Zakres ogłaszanych informacji o charakterze jakościowym i ilościowym ....................................... 3
III. Częstotliwość ogłaszanych informacji o charakterze jakościowym i ilościowym .......................... 4
IV. Forma i miejsce ogłaszania informacji ............................................................................................ 4
V. Zasady zatwierdzania i weryfikacji ogłaszanych informacji ............................................................ 4
VI. Zasady weryfikacji Polityki informacyjnej ..................................................................................... 4
VII. Postanowienia końcowe ................................................................................................................. 5
Załącznik nr 1 do Polityki Informacyjnej Banku Spółdzielczego w Białej Podlaskiej
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I. Postanowienia ogólne
§ 1.
Niniejsza Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Białej Podlaskiej dotycząca
adekwatności kapitałowej” zwana dalej „Polityką” ma na celu wskazanie zasad dotyczących:
zakresu, częstotliwości, miejsca oraz formy przekazywanej przez Bank osobom zewnętrznym,
w szczególności klientom i udziałowcom Banku oraz uczestnikom rynków finansowych,
aktualnej i wiarygodnej informacji w zakresie adekwatności kapitałowej Banku.
Polityka stanowi wykonanie postanowień:
1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013
r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych
(Rozporządzenie CRR),
2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1423/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w zakresie wymogów dotyczących
ujawniania informacji na temat funduszy własnych instytucji zgodnie z rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013,
3) Ustawa Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997r. (z późniejszymi zmianami),
4) Ustawa o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu
kryzysowym w systemie finansowym z dnia 5 sierpnia 2015 r.,
5) Rekomendacja P KNF dotycząca zarządzania ryzykiem płynności finansowej banków,
6) Rekomendacja M KNF dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach.
Polityka reguluje w szczególności:
1) zakres ogłaszanych przez Bank informacji;
2) częstotliwość ogłaszania informacji;
3) formy i miejsce ogłaszania informacji;
4) zasady zatwierdzania i weryfikacji ogłaszanych przez Bank informacji;
5) zakres weryfikacji Polityki;
6) okresy przejściowe.
Tekst jednolity oraz wszystkie zmiany do niniejszego dokumentu, podlegają Zatwierdzeniu przez
Radę Nadzorczą Banku.

§ 2.
1. Użyte w Polityce określenia oznaczają:
1) Bank – Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej
2) Polityka - niniejsza „Polityka informacyjna w Banku Spółdzielczym w Białej Podlaskiej”
3) Rozporządzenie CRR – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013
z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych
i firm inwestycyjnych;
II. Zakres ogłaszanych informacji o charakterze jakościowym i ilościowym
§ 3.
1. Bank ujawnia informacje o charakterze ilościowym i jakościowym dotyczące adekwatności
kapitałowej oraz informacje podlegające ogłaszaniu, szczegółowo określone w części ósmej,
tytule II Rozporządzenia CRR.
2. Informacje o charakterze jakościowym i ilościowym podlegające ogłaszaniu obejmują
w szczególności:
1) informacje ogólne o Banku
2) cele, strategie i zasady zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka;
3) przyjęte przez Bank rozwiązania organizacyjne w procesie zarządzania poszczególnymi
rodzajami ryzyka;
4) opis systemów raportowania i pomiaru poszczególnych rodzajów ryzyk;
5) przestrzeganie wymogu w zakresie bufora zabezpieczającego i antycyklicznego;
6) aktywa wolne od obciążeń;
7) zasady polityki stosowania zabezpieczeń i ograniczania ryzyka oraz procesy monitorowania
skuteczności zabezpieczeń i metod redukcji ryzyka;
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8) stosowane metody wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów
ryzyka oraz przestrzeganie wymogów kapitałowych, o których mowa w art. 92
Rozporządzenia;
9) informacje dotyczące polityki w zakresie wynagrodzeń;
10) inne informacje dotyczące działalności Banku uregulowanych Rozporządzeniem;
11) 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;
12) informacje o najpoważniejszych zdarzeniach operacyjnych, jakie wystąpiły w minionym roku
– według uznania Banku;
13) dźwignię finansową - wysokość wskaźnika dźwigni;
14) inne informacje dotyczące działalności Banku uregulowane Rozporządzeniem 575/2013
(UE).
Na podstawie art. 432 Rozporządzenia CRR, Bank nie ogłasza:
1) informacji, których pominięcie lub zniekształcenie nie może zmienić oceny lub decyzji osoby
wykorzystującej takie informacje przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych, albo wpłynąć
na taką ocenę lub decyzję (informacje nieistotne), z wyjątkiem ujawnień określonych
w art.435 ust.2 lit. c), art. 437 i art. 450 Rozporządzenia;
2) informacji, które uznaje się za zastrzeżone lub poufne, z wyjątkiem ujawnień określonych
w art. 437 i 450 Rozporządzenia;
W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2, Bank ogłasza przyczyny odstąpienia od
ogłoszenia informacji oraz ujawnia ogólne dane z tego zakresu.
Informacje podlegające ogłaszaniu opracowywane są na podstawie danych sprawozdania
finansowego Banku według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego.
Szczegółowy zakres i sposób przygotowania informacji podlegających ogłaszaniu zawiera
„Instrukcja sporządzania i ujawniania informacji w Banku Spółdzielczym w Białej Podlaskiej.

III. Częstotliwość ogłaszanych informacji o charakterze jakościowym i ilościowym
§ 4.
Informacje o charakterze jakościowym i ilościowym Bank ogłasza z częstotliwością roczną tj. nie
później niż w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Banku
przez Walne Zgromadzenie/ Zebranie Przedstawicieli.
IV. Forma i miejsce ogłaszania informacji
§ 5.
1. Informacja, stanowiąca wymóg Rozporządzenia oraz Polityka informacyjna ogłaszana jest na
stronie internetowej Banku: www.bsbialapodlaska.pl
2. Informacja publikowana jest w języku polskim.
3. Informacje, o których mowa w ust.1 są udostępniane Klientom w formie papierowej w Centrali
Banku w Białej Podlaskiej, ul. Kolejowa 5 w sekretariacie w godzinach 7:30 -15:30
V. Zasady zatwierdzania i weryfikacji ogłaszanych informacji
§ 6.
1. Ogłaszane informacje podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Banku.
2. Informacje, które nie są objęte badaniem sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta
podlegają weryfikacji zgodnie z systemem kontroli wewnętrznej obowiązującym w Banku.

1.
2.

VI. Zasady weryfikacji Polityki informacyjnej
§ 7.
Polityka informacyjna podlega rocznej weryfikacji w terminie określonym w „Instrukcji
Sporządzania Informacji Zarządczej w Banku Spółdzielczym w Białej Podlaskiej”.
Weryfikacji podlega w szczególności częstotliwość publikowania informacji, miejsce ich
ogłaszania oraz zakres informacji podlegających ujawnieniom.
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Zakres ujawnianych informacji może ulec zmianie w przypadku:
1) zmiany strategii Banku;
2) zmiany profilu ryzyka;
3) zmiany metod wyliczania wymogów kapitałowych;
4) zmiany Rozporządzenia CRR lub innych przepisów regulacyjnych w zakresie zarządzania
ryzykiem i polityki wynagrodzeń.
4. Zespół Zarządzania Ryzykami przygotowuje propozycję zmian Polityki, uwzględniając wyniki
audytu wewnętrznego, przeprowadzanego przez Spółdzielnię Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS,
a także propozycje zmian pochodzące od komórek organizacyjnych Centrali Banku biorących
udział w wykonywaniu czynności związanych z ujawnieniami informacji. Komórki te
uczestniczą w czynnościach weryfikujących Politykę.
5. W wyniku realizacji założeń Polityki sporządzany jest dokument: „Ujawnienie informacji
o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących profilu ryzyka Banku, funduszy
własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń oraz innych informacji
podlegających obowiązkowym ujawnieniom”, w terminie o którym mowa w § 4.
6. Informacje o charakterze ilościowym i jakościowym dotyczące adekwatności kapitałowej Banku
przyjmowane są przez Zarząd Banku w drodze Uchwały.

VII. Postanowienia końcowe
§ 8.
W miejscu wykonywania czynności tj. we wszystkich placówkach Banku podlega ogłoszeniu,
w sposób ogólnie dostępny, informacja w brzmieniu:
Zasady "Polityki Informacyjnej Banku Spółdzielczego w Białej Podlaskiej dotyczącej adekwatności
kapitałowej udostępniane są Klientom w formie papierowej w Centrali Banku w Białej Podlaskiej,
ul. Kolejowa 5 w Sekretariacie w godzinach 7.30 – 15.30” zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 9.
1. Przepisy zawarte w niniejszym dokumencie obowiązują w stosunku do informacji ujawnianych
za rok 2016 i w latach kolejnych.
2. Informacje o przestrzeganiu wymogów dotyczących bufora zabezpieczającego i antycyklicznego
(§3 ust. 2 pkt 5), podlegają ujawnieniu na podstawie ustawy o nadzorze makroostrożnościowym
i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym z dnia 5 sierpnia 2015r.

Z A R Z Ą D B A N K U:

R A D A N A D Z O R C Z A:
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Załącznik
nr
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do
Polityki
Informacyjnej Banku Spółdzielczego w
Białej Podlaskiej

Zasady „Polityki Informacyjnej Banku Spółdzielczego w Białej Podlaskiej”
dotyczącej adekwatności kapitałowej udostępniane są Klientom w formie papierowej
w Centrali Banku Spółdzielczego w Białej Podlaskiej, ul. Kolejowa 5 w Sekretariacie
w godzinach 7.30 – 15.30”

Zarząd Banku Spółdzielczego
w Białej Podlaskiej
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