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§ 1. 

1. Bank prowadzi przejrzysta politykę informacyjną uwzględniająca potrzeby jego udziałowców 

oraz klientów. 

2. Polityka informacyjna Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie zwana dalej 

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

jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zasady i sposób 

weryfikacji ogłaszanych informacji. 

3. Polityka została opracowana w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 111,111a, 111b 

ustawy Prawo bankowe z uwzględnieniem postanowień uchwał KNF nr 385/2008  z dnia 

17.12.2008r    w sprawie szczegółowych zasad i sposobu ogłaszania przez banki informacji o 

charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu 

informacji podlegających ogłoszeniu  znowelizowanej Uchwałą nr 259/2011 KNF z dnia 

4.10.2011r. i Uchwałą nr 326/2011 KNF z dnia 20.12.2011r., a także Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie 

wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych i 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rad nr 1423/2013 w sprawie ujawniania informacji 

na temat funduszy własnych. Polityka uwzględnia też obowiązki informacyjne wynikające z 

Zasad Ładu Korporacyjnego KNF oraz Rekomendacji ,,M” i Rekomendacji ,,P” KNF.   

 

§ 2 

1. Informacje podlegające ogłaszaniu obejmują: 

1) „Strategia zarządzania ryzykiem w Banku Spółdzielczym w Kwidzynie” , w której 

określone są cele strategiczne w zakresie zarządzania ryzykami w banku, model struktury i 

organizacji podmiotów, uczestniczących w procesie zarządzania ryzykami oraz lista 

regulacji w zakresie zarządzania ryzykami w Banku. 

2) Instrukcje dotyczące zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka, wymienione w 

załączniku do Strategii zarządzania ryzykiem. 

3) Ogólny opis systemów analitycznych stosowanych do pomiaru i zarządzania ryzykiem. 

4) Opis metody stosowanej przez bank do oceny adekwatności kapitałowej – „Instrukcja oceny 

adekwatności kapitałowej Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie” 

5) Wyliczenie kwot stanowiących 8% ekspozycji ważonej ryzykiem oddzielnie dla każdej z 

klas ekspozycji (17 klas) wymienionych w części III tytuł II rozdział 2 (Art. 118) CRR. 

6) Wyliczenie kwoty minimalnych wymogów kapitałowych łącznie oraz oddzielnie dla 

każdego rodzaju ryzyka. 
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7) Wyliczenie kwoty minimalnego wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego 

według metody podstawowego wskaźnika. 

8) W zakresie ryzyka kredytowego udostępnia się ocenę jakości portfela kredytowego, tj 

podanie definicji należności zagrożonych oraz ich wartości bilansowej, bez uwzględniania 

technik redukcji ryzyka, strukturę branżową tych ekspozycji oraz wysokość utworzonych 

rezerw celowych.  

9) Wyliczenie zmian stanu rezerw z uwzględnieniem utworzonych i rozwiązanych rezerw 

celowych oraz umorzeń dokonanych w okresie, za jaki sporządzana jest informacja. 

10) W zakresie technik redukcji ryzyka kredytowego ogłasza się wartości ekspozycji przed i po 

zastosowaniu technik ograniczania ryzyka kredytowego, opis rodzajów zabezpieczeń 

przyjmowanych przez Bank do redukcji ryzyka kredytowego, informację o koncentracji 

ryzyka kredytowego w zakresie zastosowanych instrumentów ograniczania ryzyka. 

11) W zakresie narażenia na ryzyko stopy procentowej Bank ogłasza informacje dotyczących 

charakteru ryzyka stopy procentowej, podstawowe założenia (w tym założenia dotyczące 

przyszłych i wcześniejszych spłat kredytów oraz zachowania depozytów o nieustalonym 

terminie wymagalności) oraz częstotliwości pomiaru ryzyka stopy procentowej. Ponadto 

wpływ ryzyka stopy procentowej na zmianę wyniku finansowego (ocena skutków 

szokowych). 

12) Pozostałe informacje ujęte w załączniku nr 1 do uchwały nr 385/2008 KNF, a  dotyczące 

Banku ze względu na stosowane metody są zawarte w sprawozdaniu finansowym, które 

Bank udostępnia razem z wymienionymi w pkt. 2 - 10 informacjami.   

13)  Zasady ustalania zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska 

kierownicze w banku w tym: 

a) Informacje ilościowe w zakresie składników wynagradzania stanowisk kierowniczych w 

podziale na stałe i zmienne z uwzględnieniem ilości osób otrzymujących ww. 

wynagrodzenie 

b) Wartość płatności związanych z zatrudnieniem i z zakończeniem stosunku zatrudnienia 

dokonanych w danym roku obrotowym, liczbę osób otrzymujących takie płatności oraz 

najwyższą taka płatność na rzecz jednej osoby 

14) 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 znacznikiem 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 
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15)  Informacje o najpoważniejszych zdarzeniach operacyjnych jakie wystąpiły w minionym 

roku – według uznania Zarządu Banku 

16) 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) stopnia, w jakim funkcje skarbowe oraz zarządzanie ryzykiem płynności są scentralizowane     

           bądź zdecentralizowane,  

d) w przypadku zrzeszonego banku spółdzielczego, funkcjonowania w ramach zrzeszenia.  

e) rozmiar i skład nadwyżki płynności banku,   

f) wymogi dotyczące dodatkowego zabezpieczenia na wypadek obniżenia oceny kredytowej  

            banku,  

g) normy płynności oraz inne regulacyjne normy dopuszczalnego ryzyka w działalności     

            banków obowiązujące w danej jurysdykcji. 

h) lukę płynności zawierającą kilka najbliższych przedziałów dla pozycji bilansowych i  

           pozabilansowych oraz otrzymane na tej podstawie skumulowane luki płynności,  

i) w przypadku zrzeszonych banków spółdzielczych oraz banku zrzeszającego, dodatkowe  

           zabezpieczenie płynności w ramach zrzeszenia. 

j) aspekty ryzyka płynności, na które bank jest narażony i które monitoruje,  

k) dywersyfikację źródeł finansowania banku,   

l) inne techniki wykorzystywane do ograniczania ryzyka płynności, 

m) pojęcia stosowane w procesie mierzenia pozycji płynnościowej i ryzyka płynności, d)łącznie  

           z dodatkowymi wskaźnikami, dla których bank nie ujawnia danych,  

n) wyjaśnienie, w jaki sposób ryzyko płynności rynku (produktu) jest e)odzwierciedlone w  

           systemie zarządzania płynnością płatniczą banku,  

o) wyjaśnienie, jak są wykorzystywane testy warunków skrajnych,  

p) opis modelowanych scenariuszy testów warunków skrajnych,  

q) wskazanie, czy i w jakim stopniu plan awaryjny płynności uwzględnia wyniki testów  

           warunków skrajnych,  

r) politykę banku w zakresie utrzymywania rezerw płynności,  

s) ograniczenia regulacyjne w zakresie transferu płynności w obrębie jednostek grupy j)lub, w  

            przypadku zrzeszonych banków spółdzielczych i banku zrzeszającego, w obrębie  

           zrzeszenia,  

t) częstotliwość i rodzaj wewnętrznej sprawozdawczości w zakresie płynności – Instrukcja  

           SIZ.  
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17)  Dodatkowe informacje wymagane przez Rozporządzenie 575/2013 UE, nie ujęte w   

          Uchwale 385/2008 KNF: 

a) Zasady oceny odpowiedniości członków Zarządu i Rady Nadzorczej (Regulamin 

działania Zarządu, Regulamin działania Rady Nadzorczej) zawierające politykę 

rekrutacji dotyczącą wyboru członków organu zarządzającego oraz rzeczywistego stanu 

ich wiedzy, umiejętności i wiedzy specjalistycznej oraz strategię w zakresie 

zróżnicowania w odniesieniu do wyboru członków organu zarządzającego,  

b) Bufory kapitałowe (art. 440), 

c) Wskaźnik dźwigni finansowej (art. 451). 

2.  Informacje wymienione w ust. 1 podlegają weryfikacji  i zatwierdzeniu  przez Zarząd oraz Radę  

     Nadzorczą Banku. 

4. Informacje wymienione w ust. 1 są ogłaszane w cyklach rocznych najpóźniej 30 dni od 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Zgromadzenie Przedstawicieli. 

5. Informacje, o których mowa w ust. 1 są udostępniane Klientom w formie papierowej w Centrali 

Banku w Kwidzynie, ul. Kopernika 28 (sekretariat I p.)  w godzinach urzędowania Banku w 

segregatorze „Informacje w zakresie polityki informacyjnej Powiślańskiego Banku 

Spółdzielczego w Kwidzynie” 

§ 3. 

1. Bank ujawnia w formie pisemnej w miejscu wykonywania czynności informacje określone w 

art. 111 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) obszar swojego działania oraz bank zrzeszający. 

2. Bank ujawnia w formie elektronicznej na swojej stronie internetowej informacje wymagane 

przez Zasady ładu korporacyjnego:   

a) Politykę zarządzania ładem korporacyjnym, 

b) Oświadczenie Zarządu w/s stosowania w Banku Zasad ładu korporacyjnego,  

c) Podstawową struktura organizacyjna, 
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d) Politykę informacyjną, 

e) Wyniki oceny stosowania ładu korporacyjnego przeprowadzonej przez Radę 

Nadzorczą. 

3. Bank ujawnia w formie elektronicznej na swojej stronie internetowej informacje określone w 

art.111b ustawy prawo bankowe tj. informacje o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach 

zagranicznych, o których mowa w art. 6a ust.1 i 7 ustawy prawo bankowe, o ile przy 

wykonywaniu na rzecz jednostki organizacyjnej Banku uzyskują dostęp do informacji 

chronionych tajemnicą bankową.  

§ 4 

2. Polityka informacyjna jest weryfikowana co najmniej raz w roku, w terminie do końca grudnia, 

przez Zarząd i Radę Nadzorczą Banku. 

3. Przeglądu zasad Polityki informacyjnej Banku dokonuje w okresach rocznych Zespół pomiaru 

ryzyka i analiz bankowych.  

4. Przegląd i przestrzeganie zasad Polityki poddawane jest audytowi przez Stanowisko d.s  audytu 

wewnętrznego. 

5. Zespół pomiaru ryzyka i analiz bankowych, uwzględniając między innymi wyniki audytu, 

przygotowuje propozycję weryfikacji Polityki informacyjnej Banku. 

6. Weryfikację Polityki informacyjnej Banku może również przeprowadzić, na podstawie 

oddzielnie zawartej umowy zlecenia, merytoryczna komórka Banku Zrzeszającego. 

 

 § 5. 

Szczegółowy zakres i sposób przygotowania informacji podlegających ogłaszaniu zawiera 

„Instrukcja sporządzania i ogłaszania informacji dotyczących adekwatności kapitałowej w 

Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie”  

 

§ 6 

1. Zasady polityki informacyjnej Banku ustala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza. 

2. Członkowie oraz klienci Banku mogą wystąpić do Banku z zapytaniem dotyczącym 

ogłaszanych informacji, o których mowa w § 2. Zapytanie powinno być złożone na piśmie. 

3. Bank jest zobowiązany w terminie 30 dni od daty wpływu zapytania udzielić członkowi lub 

klientowi Banku wyczerpującej odpowiedzi na poruszany temat. 

4. W przypadku, gdy wymaga tego złożony charakter poruszonej sprawy , termin udzielenia 

odpowiedzi może być wydłużony do 60 dni, o czym należy poinformować udziałowca lub 

klienta. 
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5. Odpowiedzi udziela się w formie pisemnej i przesyła na adres wskazany  w piśmie 

zawierającym zapytanie. Za zgodą udziałowca lub  klienta dopuszcza się udzielenie 

odpowiedzi drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez udziałowca lub klienta   

6. Tryb i zasady rozpatrywania skarg i wniosków określone są w odrębnych regulacjach 

wewnętrznych Banku   i udostępniane udziałowcom oraz klientom Banku na tablicy ogłoszeń 

w miejscu wykonywania czynności oraz na stronie internetowej Banku  

 § 7 

Niniejsza Polityka informacyjna podlega ujawnieniu na stronie internetowej Banku. 

 

 

 

Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia  01.01.2015r. 

Aktualizowano na podstawie uchwały Zarządu Banku  nr   /2015 z dnia 20.11.2015  oraz uchwały 

Rady Nadzorczej nr   /2015r. z dnia  25.11.2015r. 

 

**** 

 


