BANK SPÓŁDZIELCZY W OLSZTYNKU

Polityka informacyjna
Banku Spółdzielczego w Olsztynku
Postanowienia ogólne
§1
1. Zasady polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Olsztynku opracowano na
podstawie :
1) art. 111a Ustawy Prawo bankowe oraz § 5 ust.1 uchwały nr 385/2008 Komisji
Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad i
sposobu ogłaszania przez banki informacji o charakterze jakościowym i ilościowym
dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających
ogłaszaniu, wraz z późniejszymi zmianami ( Dz.Urz.KNF Nr 8, poz.39, z
późn.zmianami)
2) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26
czerwca 2013r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i
firm inwestycyjnych (CRR);
3) Zasad ładu korporacyjnego dla instytucjach nadzorowanych (Uchwała 218/2014
Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r.)
2. Polityka informacyjna określa zakres, częstotliwość, formę i miejsce ogłaszania
informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności
kapitałowej oraz zasady i sposób zatwierdzania i weryfikacji ogłaszanych informacji,
które pozwalają ocenić działalność Banku w tym zasady zarzadzania ryzykiem oraz
adekwatność kapitałową Banku.
Zakres informacji podlegających ogłoszeniu
§2
1. Zakres informacji o charakterze ilościowym i jakościowym podlegających ogłaszaniu przez
banki szczegółowo określają załączniki nr 1 i 2 do uchwały 385/2008 KNF oraz
„Instrukcja sporządzania i ogłaszania informacji dotyczących adekwatności kapitałowej w
Banku Spółdzielczym w Olsztynku.”
2.Informacje podlegające ogłaszaniu obejmują:
1) informacje ogólne o Banku,
2) strategie, cele i zasady zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka;
3) opis procesów (w tym strukturę organizacyjną) zarządzania poszczególnymi
rodzajami ryzyka;
4) fundusze własne (ich wysokość i strukturę)
5) przyjęte w Banku metody wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu
poszczególnych rodzajów ryzyka oraz przestrzeganie obowiązujących w Banku norm
ostrożnościowych w tym zakresie;
6) opis systemów raportowania poszczególnych rodzajów ryzyka;

7) zasady stosowania zabezpieczeń i ograniczeń ryzyka oraz procesy monitorowania ich
skuteczności,
8) zasady ustalania (Politykę) zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących
stanowiska kierownicze w Banku.
9) 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
10) informację o najpoważniejszych zdarzeniach operacyjnych, jakie wystąpiły w
minionym roku – według uznania Banku.
11) inne informacje określone w Uchwałach KNF.
3.Bank nie ujawnia informacji, których:
1) 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);
2) których ujawnienie może mieć niekorzystny wpływ na pozycję Banku na rynku
właściwym w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów;
4. Bank nie ujawnia informacji poufnych, jeśli zobowiązał się wobec klienta lub innego
kontrahenta do zachowania poufności;
5. W wyjątkowych sytuacjach Bank oświadcza przy ujawnianiu informacji, że poszczególne
ich elementy nie zostały ujawnione, podaje powód ich nieujawnienia oraz publikuje
ogólną informację na temat kwestii objętej wymogiem dotyczącym ujawnienia informacji,
z wyjątkiem przypadków, w których informacje kwalifikują się jako zastrzeżone lub
poufne.
6.Ujawniane informacje powinny spełniać następujące wymogi:
1) kompleksowość, powinny przedstawiać aktualny obraz ryzyk związanych z działalnością
Banku,
2) przydatność i aktualność, pozwalające ocenić bezpieczeństwo i stabilność działań Banku,
3) wiarygodność, odzwierciedlająca ekonomiczną treść zdarzeń i transakcji,
4) porównywalność, umożliwiającą ocenę pozycji finansowej i wyniku finansowego Banku
względem innych baków.
Forma, miejsce i częstotliwość ogłaszania informacji
§3

1. Informacje objęte polityką informacyjną dostępne są w formie papierowej
w Jednostce podstawowej Banku w Olsztynku, ul. Rynek 2, w pokoju pracownika ds.
planowania i analiz w godzinach 9.00 – 11.00 oraz na stronie internetowej Banku
( www.bsolsztynek.pl)
2. Informacje wymienione w § 2 są ogłaszane w cyklach rocznych najpóźniej 30 dni od
zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Zgromadzenie Przedstawicieli.
3. Informacje wymienione w § 2 są ogłaszane w języku polskim
4. Wszystkie dane ilościowe prezentowane są w złotych
Zasady weryfikacji i zatwierdzania ogłaszanych informacji
§4

1.Informacji podlegające ogłoszeniu , wymienione w § 2 podlegają zatwierdzeniu przez
Zarząd oraz Radę Nadzorczą Banku

2.Informacje wymienione w § 2 podlegają weryfikacji przez audytora wewnętrznego w
terminie do 30 czerwca każdego roku .
3. Polityka informacyjna jest weryfikowana, co najmniej raz w roku, w terminie do 30
grudnia przez Radę Nadzorczą.
4. Stanowisko pracy ds. planowania i analiz przedkłada Zarządowi i Radzie Nadzorczej
Banku propozycję weryfikacji Polityki informacyjnej, w terminie do 30 grudnia
każdego roku.
5. Zarząd i Rada Nadzorcza Banku zatwierdzają wszystkie zmiany oraz weryfikacje Polityki
informacyjnej,
Postanowienia końcowe
§5
1.We wszystkich placówkach Banku na tablicach ogłoszeń dostępna jest informacja:
„Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Olsztynku
dostępna jest dla osób zainteresowanych w Jednostce podstawowej Banku w Olsztynku, ul.
Rynek 2, w pokoju pracownika ds. planowania i analiz w godzinach 9.00 – 11.00 „
2.Nadzor nad realizacją polityki sprawuje Rada Nadzorcza
3.Polityka podlega ujawnieniu na stronie internetowej Banku ( www.bsolsztynek.pl)

Zatwierdził:
Zarząd Banku uchwałą nr

Rada Nadzorcza Banku uchwałą

77/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku

nr 47/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku

