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ROZDZIAŁ I  
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1. 

1. „Polityka informacyjna Beskidzkiego Banku Spółdzielczego”, zwana dalej „Polityką”, 
stanowi wykonanie postanowień: 
1) Części Ósmej Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013  

z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji 
kredytowych i firm inwestycyjnych, 

2) art. 111,art. 111a i art. 141x ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe, 
3) Wytycznych dotyczących ujawnienia w zakresie ekspozycji nieobsługiwanych  

i restrukturyzowanych EBA/GL/2018/10 z 17.12.2018r., 
4) Wytycznych w sprawie wymogów dotyczących ujawniania informacji na mocy części 

ósmej rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (EBA/GL/2016/11), 
5) Wytycznych dotyczących prawidłowej polityki wynagrodzeń, o których mowa 

w art. 74 ust. 3 i 75. 2 dyrektywy 2013/36/UE i ujawniania informacji zgodnie 
z art. 450 rozporządzenia (UE) nr 575/2013. 

6) § 31 „Zasad ładu korporacyjnego w Beskidzkim Banku Spółdzielczym”. 
2. Polityka reguluje: 

1) zakres ogłaszanych informacji, 
2) częstotliwość ogłaszania, 
3) formy i miejsce ogłaszania, 
4) zasady zatwierdzania i weryfikacji ogłaszanych informacji, 
5) zakres weryfikacji Polityki,  
6) sposób zapewniania klientom i członkom Banku właściwego dostępu do informacji, 
7) przepisy przejściowe. 

2. Zarząd uchwala Politykę, która podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. 
 

§ 2. 
Użyte w niniejszej Polityce określenia oznaczają: 

1) Bank –  Beskidzki Bank Spółdzielczy, 
2) Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Beskidzkiego Banku Spółdzielczego, 
3) Rozporządzenie – 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, 

4) Ustawa – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe, 
5) Zarząd – Zarząd Beskidzkiego Banku Spółdzielczego. 

 
 

ROZDZIAŁ II  
ZAKRES OGŁASZANYCH INFORMACJI  

 
§ 3. 

1. Bank zgodnie z art. 111a ust. 4 Ustawy ogłasza opis systemu zarządzania, w tym systemu 
zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń, 
informację o powołaniu komitetu do spraw wynagrodzeń, a także informację  
o spełnianiu przez członków Rady Nadzorczej i Zarządu wymogów określonych w art. 
22aa Ustawy. 
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2. Bank w zakresie informacji wymaganych w ust. 1, a także przez Część Ósmą 
Rozporządzenia ogłasza w szczególności informacje obejmujące: 
1) informacje ogólne o Banku, 
2) cele i strategie w zakresie zarządzania ryzykiem – art. 435 Rozporządzenia, 
3) fundusze własne – art. 437 Rozporządzenia, 
4) wymogi kapitałowe – art. 438 Rozporządzenia, 
5) przestrzeganie wymogu w zakresie bufora antycyklicznego – art. 440 

Rozporządzenia, 
6) korekty z tytułu ryzyka kredytowego – art. 442 Rozporządzenia, 
7) aktywa wolne od obciążeń – art. 443 Rozporządzenia, 
8) ekspozycję na ryzyko rynkowe – art. 445 Rozporządzenia, 
9) ryzyko operacyjne – art. 446 Rozporządzenia, 
10) ekspozycje w papierach kapitałowych nieuwzględnionych w portfelu handlowym – 

art. 447 Rozporządzenia, 
11) ekspozycje na ryzyko stopy procentowej przypisane pozycjom nieuwzględnionym  

w portfelu handlowym – art. 448 Rozporządzenia, 
12) politykę w zakresie wynagrodzeń – art. 450 Rozporządzenia, 
13) dźwignię finansową – art. 451 Rozporządzenia, 
14) stosowanie technik ograniczenia ryzyka kredytowego – art. 453 Rozporządzenia. 

3. Bank zgodnie z art. 111a ust. 1 Ustawy ogłasza: 
1) informacje o działalności Banku,  
2) informację o stopie zwrotu z aktywów obliczonej jako iloraz zysku netto i sumy 

bilansowej, 
3) informację o zawarciu umowy, o której mowa w art. 141t ust. 1 ustawy Prawo 

bankowe albo o braku takiej umowy. 
4. Bank zgodnie z art. 141x Ustawy ogłasza informację, czy jest stroną umowy dotyczącej 

wsparcia finansowego w ramach grupy. W przypadku gdy Bank jest stroną takiej umowy, 
ogłasza w sposób ogólnie dostępny również opis ogólnych warunków umowy oraz 
wskazuje podmioty powiązane będące stronami umowy. 

5. Bank zgodnie z Wytycznymi EBA/GL/2018/10 z 17.12.2018r. ogłasza informacje  
w zakresie ekspozycji nieobsługiwanych i restrukturyzowanych, dotyczące: 
1) jakości kredytowej ekspozycji restrukturyzowanych, 
2) jakości kredytowej ekspozycji obsługiwanych i nieobsługiwanych w podziale według 

liczby dni przeterminowania, 
3) ekspozycji obsługiwanych i nieobsługiwanych oraz związanych z nimi rezerw, 
4) zabezpieczenia uzyskanego przez przejęcie i postępowania egzekucyjnego. 

6. Na podstawie art. 432 Rozporządzenia, 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 pkt 2, Bank ogłasza przyczyny odstąpienia od 
ogłoszenia informacji oraz ujawnia ogólne dane z tego zakresu.  

7. Informacje podlegające ogłaszaniu opracowywane są na podstawie danych 
sprawozdania finansowego Banku. 
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§ 4. 
Bank dokonuje ujawnień w zakresie stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji 
Nadzorowanych”, wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, w tym: 
1) udostępnia na stronie internetowej informację o stosowaniu „Zasad Ładu 

Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” oraz informację o odstąpieniu od 
stosowania określonych zasad,   

2) udostępnia na stronie internetowej podstawową strukturę organizacyjną, 
3) ujawnia na stronie internetowej wyniki dokonanej przez Radę Nadzorczą okresowej 

oceny stosowania „Zasad ładu korporacyjnego w Beskidzkim Banku Spółdzielczym”, 
uchwalonych przez Zebranie Przedstawicieli na podstawie „Zasad Ładu Korporacyjnego 
dla Instytucji Nadzorowanych”. 

 
§ 5. 

W zakresie informacji wymaganych przez przepisy art. 111 Ustawy Bank ogłasza: 
1) stosowane stawki oprocentowania środków na rachunkach bankowych, kredytów  

i pożyczek, 
2) stosowane stawki prowizji i wysokość pobieranych opłat, 
3) terminy kapitalizacji odsetek, 
4) stosowane kursy walutowe, 
5) bilans ze sprawozdaniem z badania za ostatni okres podlegający badaniu, 
6) skład Zarządu i Rady Nadzorczej Banku, 
7) nazwiska osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku albo 

jednostki organizacyjnej Banku, 
8) obszar swojego działania, 
9) bank zrzeszający. 

 
 

ROZDZIAŁ III  
CZĘSTOTLIWOŚĆ OGŁASZANYCH INFORMACJI  

 

§ 6. 
1. Informacje wymienione w § 3 Bank ujawnia z częstotliwością roczną, w terminie 

publikacji zatwierdzonego przez Zebranie Przedstawicieli rocznego sprawozdania 
finansowego Banku. 

2. Informacje wymienione w § 4 i § 5 są ogłaszane na bieżąco. W przypadku zmiany treści 
ogłaszanej informacji, Bank aktualizuje te informacje bez zbędnej zwłoki. 
 

 

ROZDZIAŁ IV  
FORMA I MIEJSCE OGŁASZANIA INFORMACJI  

 
§ 7. 

1. Informacje publikowane są w języku polskim. 
2. Wszystkie dane ilościowe prezentowane są w tysiącach złotych bez miejsc po przecinku. 
3. Bank w okresach rocznych ocenia, czy ogłaszane informacje są wystarczające  

z uwagi na profil ryzyka i w przypadku oceny negatywnej ogłasza niezbędne informacje 
dodatkowe. 
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§ 8. 
1. Informacje wymienione w § 3 i § 4  ogłaszane są na stronie internetowej Banku. 
2. Informacje wymienione w § 5 ogłaszane są w formie papierowej w placówkach Banku  

w widocznym i oznakowanym jako źródło informacji dla klienta miejscu. 
 
 

ROZDZIAŁ V 
ZASADY ZAPEWNIANIA CZŁONKOM I KLIENTOM BANKU WŁAŚCIWEGO 

DOSTĘPU DO INFORMACJI 
 

§ 9. 
1. Bank ujawnia treść niniejszej Polityki na stronie internetowej Banku. 
2. Bank prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, zapewniającą swoim członkom oraz 

klientom właściwy dostęp do informacji w placówkach Banku oraz na stronie 
internetowej Banku. 

3. Bank realizując obowiązki w zakresie ogłaszania lub udzielania dostępu do informacji 
ogłasza lub udostępnia wyłącznie informacje nie stanowiące tajemnicy chronionej 
prawnie lub nie naruszające praw innych osób.  

4. Informacji na temat Banku na żądanie członka lub klienta Banku udziela Zarząd, pisemnie 
lub w inny uzgodniony sposób w terminie do 14 dni od daty złożenia zapytania, w sposób 
zapewniający ich rzetelność oraz kompletność. 

5. Udzielając informacji członkom Banku, Zarząd nie stosuje żadnych preferencji w stosunku 
do poszczególnych członków Banku. 

 
 

ROZDZIAŁ VI  
ZASADY ZATWIERDZANIA I WERYFIKACJI OGŁASZANYCH INFORMACJI  

 

§ 10. 
1. Informacje wymienione w § 3 i § 4 przed ich podaniem do publicznej wiadomości 

zatwierdzane są przez Zarząd Banku. 
2. Informacje wymienione w § 5 podawane są do publicznej wiadomości na zasadach 

określonych w odrębnej procedurze, uchwalonej przez Zarząd. 
3. Informacje pochodzące ze sprawozdania finansowego podlegają procedurze 

weryfikacyjnej podczas badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. 
4. Informacje, które nie są objęte badaniem sprawozdania finansowego przez biegłego 

rewidenta, podlegają weryfikacji zgodnie z procedurami obowiązującymi w Banku.  
 
 

ROZDZIAŁ VII 
ZASADY WERYFIKACJI POLITYKI INFORMACYJNEJ  

 
§ 11. 

1. Niniejsza Polityka podlega okresowej weryfikacji co najmniej raz w roku, w terminach 
przeglądów zarządczych i nadzorczych, dokonywanych na zasadach określonych  
w „Harmonogramie przeglądów zarządczych i nadzorczych w Beskidzkim Banku 
Spółdzielczym”. 

2. W trakcie dokonywanego przeglądu Polityki weryfikacji podlega w szczególności 



 6 

częstotliwość publikowania informacji, miejsce ich ogłaszania oraz zakres informacji 
podlegających ujawnieniom. 

3. Po zaakceptowaniu dokonanego przeglądu, Zarząd uchwala zweryfikowaną Politykę, 
która podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. 

4. Proces związany z ujawnianiem informacji o charakterze ilościowym i jakościowym 
dotyczących adekwatności kapitałowej oraz innych informacji podlegających ogłaszaniu, 
podlega okresowej ocenie dokonywanej przez komórkę audytu wewnętrznego 
Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. 

 

 
Zarząd Beskidzkiego  

Banku Spółdzielczego 


