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§ 1 

„Polityka informacyjna Banku Spółdzielczym w Kłodawie” 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 

Niniejsza regulacja stanowi wprowadzenie odpowiednio przepisów lub postanowień: 
1) 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, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (z późn. zm. – zwanego 
dalej Rozporządzeniem CRR2); 

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 (z późn. 
zm.  – zwanej dalej Dyrektywą CRD5); 

3) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. 
ustanawiającej ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm 
inwestycyjnych oraz zmieniającej dyrektywę Rady  82/891/EWG i dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 
2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/EU oraz rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012 (z późn.zm – zwanej dalej 
Dyrektywą BRRD2); 

4) Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2021/451 z dnia 17 grudnia 2020 r. 
ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do sprawozdań 
nadzorczych instytucji oraz uchylającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 680/2014 
(zwane dalej Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/451); 

5) Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 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, oraz uchylającego 
rozporządzenie wykonawcze Komisji nr 1423/2013, rozporządzenie delegowane Komisji 
(UE) 2015/1555, rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/200 i rozporządzenie 
delegowane Komisji (UE) 2017/2295; 

6) Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2021/763 z dnia 23 kwietnia 2021 r. 
ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 i dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/59/UE w odniesieniu do sprawozdawczości nadzorczej w 
obszarze minimalnego wymogu w zakresie funduszy własnych i zobowiązań 
kwalifikowalnych oraz podawania tego wymogu do wiadomości publicznej; 

7) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 z późn. 
zm.); 

8) Uchwały nr 8/2013 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie 
wydania Rekomendacji M dotyczącej zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach; 

9) Uchwały nr 59/2015 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie 
wydania Rekomendacji P dotyczącej zarządzania ryzykiem płynności finansowej banków; 

10) Uchwały nr 289/2020 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 9 października 2020 r. w 
sprawie wydania Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach. 



 
 

§ 3 
1. Bank, będąc małą i niezłożoną instytucją nienotowaną, ujawnia informacje obejmujące 

najważniejsze wskaźniki, zgodnie z art. 447 Rozporządzenia CRR2. 
2. Bank dokonuje ujawnienia informacji, o których mowa w ust. 1, z wykorzystaniem 

jednolitych wzorów formularzy i tabel, dla których w załączniku nr 1 określono 
przypisanie wzorów odpowiednich dla danej kategorii informacji ujawnianej zgodnie z 
ust. 1 oraz wymaganą częstotliwość publikacji informacji ujawnianej. 

3. Ujawnienie informacji dotyczących systemu kontroli wewnętrznej obejmuje 
w  szczególności: 
a) cele systemu kontroli wewnętrznej; 
b) rolę Zarządu Banku, Rady Nadzorczej i Komitetu audytu; 
c) przyjęty schemat organizacji trzech linii obrony w ramach struktury organizacyjnej 

Banku; 
d) funkcję kontroli; 
e) umiejscowienie, zakres zadań, niezależność komórki do spraw zgodności i komórki 

audytu wewnętrznego; 
f) zasady corocznej oceny skuteczności i adekwatności systemu kontroli wewnętrznej, 

dokonywanej przez Radę Nadzorczą. 
4. Ujawnienie informacji dotyczące ryzyka płynności obejmuje w szczególności: 

1) kwestie organizacyjne: 
a) rolę i zakres odpowiedzialności jednostek biznesowych oraz komitetów 

zaangażowanych w zarządzanie ryzykiem płynności, 
b) sposób pozyskiwania finansowania działalności, 
c) stopień scentralizowania funkcji skarbowych i zarządzania płynnością, 
d) zasady funkcjonowania w ramach Zrzeszenia i Systemu Ochrony SGB; 

2) zakres ujawnień ilościowych, w szczególności: 
a) rozmiar i skład nadwyżki płynności, 
b) wielkość wiążących Bank norm dopuszczalnego ryzyka w zakresie płynności 

(wskaźnika LCR i NSFR), 
c) lukę płynności dla pierwszych trzech przedziałów z uwzględnieniem pozycji 

bilansowych i pozabilansowych oraz skumulowane luki płynności, 
d) dodatkowe zabezpieczenia płynności funkcjonujące w Zrzeszeniu i Systemie 

Ochrony SGB; 
3) zakres ujawnień jakościowych, w szczególności: 

a) aspekty ryzyka płynności na które narażony jest Bank, 
b) sposób dywersyfikacji źródeł finansowania, 
c) techniki ograniczania ryzyka płynności, 
d) pojęcia stosowane w procesie mierzenia pozycji płynności i ryzyka płynności, 
e) wyjaśnienie w jaki sposób ryzyko płynności rynku jest odzwierciedlone w 

procesie zarządzania płynnością płatniczą, 
f) wyjaśnienie sposobu wykorzystania testów warunków skrajnych, 
g) wskazanie w jaki sposób plan awaryjny uwzględnia wyniki testów warunków 

skrajnych, 
h) politykę utrzymywania rezerwy płynności, 
i) ograniczenia regulacyjne odnośnie transferu płynności w ramach Zrzeszenia, 
j) częstotliwość i rodzaj sprawozdawczości w zakresie ryzyka płynności. 

 
§ 4 

1. Bank dokonuje publikacji ujawnianych informacji, dla których przewidziano roczny tryb 
ujawniania, w tym sam dniu, w którym publikuje swoje sprawozdania finansowe / nie 
później niż w terminie 15 dni od zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego przez 



organ do tego zobowiązany. 
2. Bank dokonuje publikacji ujawnianych informacji, dla których przewidziano ujawnianie 

raz na pół roku i raz na kwartał,  nie później niż w terminie 15 dni od dnia, w którym: 
1) w stosownych przypadkach, publikuje swoje sprawozdania finansowe za odnośny 

okres lub 
2) przekazuje właściwym organom informacje sprawozdawcze za odnośny okres, 

zgodnie z art. 3 Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/451. 
3. Każde opóźnienie między datą publikacji informacji, których ujawnienie jest wymagane 

na mocy niniejszych zasad, a datą publikacji odnośnych sprawozdań finansowych musi 
być uzasadnione i w żadnym razie nie może przekraczać ram czasowych określonych 
przez KNF, zgodnie z art. 111a ust. 6 ustawy Prawo bankowe. 

4. Informacje, o których mowa w ust. 1, są udostępniane wszystkim zainteresowanym w 
formie papierowej w Centrali Banku w Kłodawie, ul. Krępa 2 w godzinach od 8.00 do 
15.00, a także na stronie internetowej www.bsklodawa.eu. 

 
§ 5 

1. Polityka informacyjna podlega weryfikacji co najmniej raz w roku, w terminie do 30 
grudnia.  

2. Propozycję weryfikacji Polityki informacyjnej przygotowuje Komórka analiz i ryzyk 
bankowych.  

3. Wszystkie zmiany Polityki informacyjnej wymagają zatwierdzenia Zarządu i Rady 
Nadzorczej Banku.  

 
§ 6 

Szczegółowy zakres i sposób przygotowania informacji podlegających ujawnianiu zawierają 
„Zasady polityki informacyjnej w Banku Spółdzielczym w Kłodawie”. 
 

§ 7 
Niniejsza „Polityka informacyjna” podlega ujawnieniu na stronie internetowej Banku. 

 

 

 


