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Rozdział 1. Postanowienia ogólne 

 

§ 1.  

Niniejsza „Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Krapkowicach”, zwana dalej 

„Polityką” stanowi wykonanie postanowień: 

1) części ósmej Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013            

z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji 

kredytowych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Rozporządzenie 

CRR); 

2) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. 

w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru 

ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającej 

dyrektywę 2002/87/WE i uchylającej dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dyrektywa 

2013/36); 

3) Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/637 z dnia 15 marca 2021 r. 

ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do publicznego 

ujawniania przez instytucje informacji, o których mowa w części ósmej tytuły II i III 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (Rozporządzenie 

2021/637); 

4) Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem 

finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym; 

5) zapisów art. 111, 111a, 111b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe; 

6) § 31 Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, wydanych Uchwałą nr 

218/2016 Komisji Nadzoru Finansowego; 

7) Rekomendacji nadzorczych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, ze 

szczególnym uwzględnieniem Rekomendacji M, Rekomendacji P, Rekomendacji Z; 

8) Ustawy z dnia 10 czerwca 2016r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym; 

9) Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych; 

10) Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego dotyczących ujawniania 

w zakresie ekspozycji nieobsługiwanych i restrukturyzowanych (EBA/GL/2018/10); 

§ 2.  

1. Niniejsza Polityka reguluje w szczególności: 

1) zakres ogłaszanych informacji; 

2) częstotliwość ogłaszania informacji; 

3) formy i miejsce ogłaszania informacji; 

4) zasady weryfikacji i zatwierdzania ogłaszanych informacji; 

5) zakres weryfikacji Polityki; 

6) okresy przejściowe. 
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2. Celem realizowanej Polityki jest zapewnienie wszystkim uczestnikom rynków 

finansowych równego dostępu do informacji, odzwierciedlającej w rzetelny sposób profil 

działalności Banku. 

3. Polityka zatwierdzana jest przez Radę Nadzorczą Banku 

 

 

Rozdział 2. Zakres ogłaszanych informacji  

 

§ 3.  

1. Bank ujawnia informacje o charakterze ilościowym i jakościowym dotyczące 

adekwatności kapitałowej oraz informacje podlegające ogłaszaniu, określone w części 

ósmej, tytule II i III Rozporządzenia CRR, Prawie bankowym oraz w Rekomendacjach 

Komisji Nadzoru Finansowego. 

2. W celu spełnienia wymogów określonych w Rozporządzeniu CRR, Bank, jako 

instytucja mała i niezłożona w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 145 Rozporządzenia CRR 

oraz instytucja nienotowana w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 148 Rozporządzenia CRR, 

raz do roku ujawnia najważniejsze wskaźniki, o których mowa w art. 447 

Rozporządzenia CRR.   

3. W zakresie informacji wymaganych przez przepisy art. 111 ust. 1 oraz ust 2 Ustawy 

Prawo bankowe 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 wraz 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 oraz bank zrzeszający. 

4. W celu spełnienia wymogów w zakresie ujawniania informacji przewidzianych w Prawie 

bankowym (art. 111a ust. 4), Bank raz do roku 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 Prawa bankowego. 

W zakresie informacji wymaganych przez przepisy art. 111b Ustawy Prawo bankowe 

Bank ogłasza iInformacje o przedsiębiorcach i przedsiębiorcach zagranicznych, którzy 

przy wykonywaniu czynności na rzecz Banku uzyskują dostęp do informacji chronionych 

tajemnicą bankową. 

5. Bank dokonuje ujawnień w zakresie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, 

a w szczególności udostępnia na stronie internetowej: 

1) Informację o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego; 

2) Politykę informacyjną; 
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3) Strukturę organizacyjną; 

4) Wyniki oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego przeprowadzonej przez Radę 

Nadzorczą. 

6. W zakresie informacji podlegających ogłoszeniu wynikających z Rekomendacji M Bank 

ogłasza informacje z zakresu adekwatności kapitałowej w obszarze ryzyka operacyjnego 

o sumie strat brutto z tytułu ryzyka operacyjnego odnotowanych w roku za jaki 

sporządzana jest informacja w podziale na kategorie zdarzeń wraz z informacją ogólną 

dotyczącą działań zarządczych ograniczających ryzyko operacyjne. 

7. W zakresie informacji podlegających ogłoszeniu wynikających z Rekomendacji P Bank 

ogłasza informacje ilościowe dotyczące pozycji płynności i jakościowe dotyczące 

organizacji procesu zarządzania ryzykiem płynności. 

8. W zakresie informacji podlegających ogłoszeniu wynikających z Rekomendacji Z Bank 

ogłasza informacje dotyczące maksymalnego stosunku średniego całkowitego 

wynagrodzenia brutto członków Zarządu w okresie rocznym do średniego całkowitego 

wynagrodzenia brutto pozostałych pracowników Banku w okresie rocznym oraz 

informacje dotyczące przyjętej w Banku polityki zarządzania konfliktami interesów – po 

1 stycznia 2022r.  

9. W zakresie informacji podlegających ogłoszeniu wynikających z Ustawy o Bankowym 

Funduszu Gwarancyjnym Bank ogłasza informacje o podleganiu obowiązkowemu 

gwarantowaniu przez BFG, informacje o podmiotach oraz środkach objętych ochroną, 

informacje o wysokości gwarancji. 

10. W zakresie informacji podlegających ogłoszeniu wynikających z Ustawy o ochronie 

danych osobowych Bank ogłasza informacje o Administratorze danych osobowych, 

informacje o prawach osób których dane są przetwarzane przez Bank, informacje o 

zasadach przekazywania danych osobowych oraz o podmiotach, którym Bank powierza 

przetwarzanie danych osobowych, informację o Inspektorze Danych Osobowych.  

11. Bank nie ogłasza: 

1) informacji uznanych jako nieistotne; 

2) informacji, które uznaje się za zastrzeżone lub poufne; 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 13 pkt 2, Bank ogłasza przyczyny odstąpienia od 

ogłoszenia informacji oraz ujawnia ogólne dane z tego zakresu.  

13. Informacje podlegające ogłaszaniu opracowywane są na podstawie danych sprawozdania 

finansowego Banku. 

 

 

Rozdział 3. Częstotliwość, forma i miejsce ogłaszania informacji  

 

§ 4.  

1. Informacje dotyczące stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego zamieszczone są na 

stronie internetowej www.bskrapkowice.pl. 
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2. Informacje wymagane przez przepisy art. 111 ust. 1 oraz art. 111b Ustawy Prawo 

bankowe zamieszczane są na bieżąco na tablicy ogłoszeń w Centrali Banku oraz we 

wszystkich placówkach Banku, jak również na stronie internetowej 

www.bskrapkowice.pl.  

3. Informacje wymagane przez przepisy art. 111a Ustawy Prawo bankowe publikowane są 

na bieżąco na stronie internetowej www.bskrapkowice.pl.  

4. Informacje wynikające z Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym zamieszczone 

są na stronie internetowej www.bskrapkowice.pl.  

5. Informacje wynikające z Ustawy o ochronie danych osobowych zamieszczone są na 

tablicy ogłoszeń we wszystkich placówkach Banku, jak również na stronie internetowej 

www.bskrapkowice.pl. 

6. Informacje ujawniane zgodnie z Rozporządzeniem, Rekomendacją M, Rekomendacją P 

i Rekomendacją Z ogłaszane są w cyklach rocznych w terminie publikacji 

zatwierdzonego przez Zebranie Przedstawicieli rocznego sprawozdania finansowego. 

7. Informacje, o których mowa w ust. 6 udostępniane są Klientom w formie papierowej w 

Centrali Banku w Krapkowicach, ul. Opolska 12 w sekretariacie w godzinach od 8.00 do 

15.00. 

§ 5.  

1. Informacje ogłaszane 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. 

 

 

Rozdział 4. Zasady zatwierdzania i weryfikacji ogłaszanych informacji  

 

§ 6.  

1. Informacja, o której mowa w § 4 ust. 6 przed jej podaniem do publicznej wiadomości 

zatwierdzana jest przez Zarząd Banku. 

2. Informacje pochodzące ze sprawozdania finansowego podlegają procedurze 

weryfikacyjnej podczas badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. 

3. Informacje, które nie są objęte badaniem sprawozdania finansowego przez biegłego 

rewidenta podlegają weryfikacji zgodnie z procedurami obowiązującymi w Banku.  
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Rozdział 5. Zasady weryfikacji Polityki informacyjnej  

 

§ 7.  

1. Postanowienia niniejszej Polityki podlegają przeglądowi nie rzadziej niż raz w roku. 

2. Proces przeglądu obejmuje swoim zakresem: 

1) weryfikację wymaganego zakresu ujawnień; 

2) ocenę istotności ujawnianych informacji; 

3) terminy ogłaszania informacji 

 

Rozdział 6. Postanowienia końcowe  

 

§ 8.  

1. zmiany do Polityki wymagają zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Banku. 

2. Niniejsza Polityka informacyjna podlega ujawnieniu na stronie internetowej Banku. 

 

 

 

 

Zarząd Banku       Rada Nadzorcza 


