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 Polityka informacyjna 

Banku Spółdzielczego w Wojsławicach   

 

 

§ 1 
1. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w  Wojsławicach., zwanego dalej Bankiem 

określa zakres, częstotliwość, formę i miejsce ogłaszania informacji o charakterze jakościowym 

i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zasady i sposób weryfikacji 

ogłaszanych informacji oraz Polityki informacyjnej Banku. 
2. Informacje podlegające ogłaszaniu obejmują: 

1) Zasady zarządzania ryzykami istotnymi oraz systemu kontroli wewnętrznej na podstawie 

Ustawy Prawo bankowe oraz Rozporządzenia CRR, 

2) Na podstawie Rekomendacji „M” - informację 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 

3) Informację (na podstawie Rekomendacji „M”) o najpoważniejszych zdarzeniach 

operacyjnych, jakie wystąpiły w minionym roku – według uznania Banku. 

4) Informacje wymagane przez Rekomendację „P” w zakresie: 
a) roli i zakresu odpowiedzialności właściwych komitetów oraz innych jednostek funkcjonalnych i 

biznesowych,  
b) działalności w zakresie pozyskiwania finansowania, 
c) w przypadku zrzeszonego banku spółdzielczego, funkcjonowania w ramach zrzeszenia.  



d) rozmiar i skład nadwyżki płynności banku,   
e) wymogi dotyczące dodatkowego zabezpieczenia na wypadek obniżenia oceny kredytowej 

banku,  
f) normy płynności oraz inne regulacyjne normy dopuszczalnego ryzyka w działalności banków. 
g) lukę płynności zawierającą kilka najbliższych przedziałów dla pozycji bilansowych i 

pozabilansowych oraz otrzymane na tej podstawie skumulowane luki płynności,  
h) aspekty ryzyka płynności, na które bank jest narażony i które monitoruje,  
i) inne techniki wykorzystywane do ograniczania ryzyka płynności, 
j) pojęcia stosowane w procesie mierzenia pozycji płynnościowej i ryzyka płynności, d)łącznie z 

dodatkowymi wskaźnikami, dla których bank nie ujawnia danych,  
k) wyjaśnienie, w jaki sposób ryzyko płynności rynku (produktu) jest e)odzwierciedlone w 

systemie zarządzania płynnością płatniczą banku,  
l) wyjaśnienie, jak są wykorzystywane testy warunków skrajnych,  
m) opis modelowanych scenariuszy testów warunków skrajnych,  
n) wskazanie, czy i w jakim stopniu plan awaryjny płynności uwzględnia wyniki testów warunków 

skrajnych,  
o) politykę banku w zakresie utrzymywania rezerw płynności,  
p) ograniczenia regulacyjne w zakresie transferu płynności w obrębie jednostek grupy j)lub, w 

przypadku zrzeszonych banków spółdzielczych i banku zrzeszającego, w obrębie zrzeszenia,  
q) częstotliwość i rodzaj wewnętrznej sprawozdawczości w zakresie płynności – Instrukcja SIZ.  

5) informacje określone w art. 111 , art. 111 a i art., 111 b Ustawy Prawo bankowe, tj.: 

a) stosowane stawki oprocentowania środków na rachunkach bankowych, kredytów i 

pożyczek, 

b) stosowane stawki prowizji i wysokość pobieranych opłat, 

c) terminy kapitalizacji odsetek, 

d) stosowane kursy walutowe, 

e) bilans z opinia biegłego rewidenta za ostatni okres podlegający badaniu, 

f) skład zarządu i rady nadzorczej banku, 

g) nazwiska osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu banku albo 

jednostki organizacyjnej banku, 

h) Banki spółdzielcze są obowiązane oprócz informacji, o których mowa w ust. 1, podać 

także obszar swojego działania oraz bank zrzeszający, 

i) informację o stopie zwrotu z aktywów obliczonej jako iloraz zysku netto i sumy 

bilansowej (art. 111 a).  



j) 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). 

6) Informacje wymagane przez Ustawę o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. 
7) Informacje wymagane przez Ustawę o ochronie danych osobowych. 
8) Inne informacje określone w załączniku nr 1 do Instrukcji sporządzania i ujawniania 

informacji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach.   
3.  Zakres informacji ujętych w ust.2 wraz z przypisaniem komórek organizacyjnych 

odpowiedzialnych za ich opracowanie zawiera załącznik nr 1 do Instrukcji sporządzania i 

ujawniania informacji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach.   
4. Bank ujawnia informacje ilościowe co najmniej raz w roku w terminie publikacji sprawozdania 

finansowego, a informacje jakościowe aktualizuje na bieżąco w miarę wprowadzanych zmian. 
5. Miejsce informacji, ujawnianych w formie papierowej - Centrala Banku – ul .Rynek 23, 

 w sekretariacie  w godzinach od 7.30 do 15.30. 
6. Miejsce ujawniania informacji elektronicznych: strona internetowa Banku.  

§ 2 
1. Polityka informacyjna jest weryfikowana, co najmniej raz w roku, w terminie do 30 grudnia 

przez Radę Nadzorczą. 
2. Stanowisko ds. zarządzania ryzykami i  analiz przedkłada Zarządowi i Radzie Nadzorczej 

Banku propozycję weryfikacji Polityki informacyjnej, w terminie do końca grudnia każdego 

roku.  
3. Zarząd i Rada Nadzorcza Banku zatwierdza wszystkie zmiany oraz weryfikację Polityki 

informacyjnej,  
§ 3 

Szczegółowy zakres i sposób przygotowania informacji podlegających ogłaszaniu zawiera 

Instrukcja sporządzania  informacji z  zakresu adekwatności kapitałowej i ujawnienia informacji w 

Banku Spółdzielczym w Wojsławicach. 
 

§ 4 
Niniejsza Polityka podlega ujawnieniu na stronie internetowej Banku. 
 

 

 



 

 

 

§ 5 
1. Niniejsza Polityka podlega ocenie przez Zarząd i Radę Nadzorczą pod względem: 

a. Adekwatności ujawnianych informacji, 
b. Istotności ujawnianych informacji, 
c. Zachowania poufności, 
d. Częstotliwości ujawniania, 
e. Kompletności, 
f. Dostosowania do profilu ryzyka 

2. Polityka wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Banku Spółdzielczego 

 w Wojsławicach, tj. w dn.  24 kwietnia 2019r. 
 

 

 

 

 

 



 


