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Zasady polityki informacyjnej 
Banku Spółdzielczego w Bieczu

I. Informacje ogólne.

1. Zasady polityki informacyjnej Banku uchwalone przez Zarząd i zatwierdzone przez Radę
Nadzorczą stanowią realizację zapisów:

a) art.111 ustawy Prawo bankowe,

b) §5, ust.1. uchwały Nr 385/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia
2008  roku  z  późniejszymi  zmianami  w  sprawie  szczegółowych  zasad  i  sposobu
ogłaszania  przez  Banki  informacji  o  charakterze  jakościowym  i  ilościowym
dotyczących  adekwatności  kapitałowej  oraz  zakresu  informacji  podlegających
ogłoszeniu,

c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej Nr 573/2013  
z  dnia  26.06.2013  roku  w  sprawie  wymogów  ostrożnościowych  dla  instytucji
kredytowych i firm inwestycyjnych,

d) Zasad  ładu  korporacyjnego  dla  instytucji  nadzorowanych  (Uchwała  Nr  218/2014
KNF z dnia 22.07.2014 roku).

2. Zasady  polityki  informacyjnej  określają  zadania  i  obowiązki  Banku  związane  
z  ujawnianiem w miejscu  wykonywania  czynności  bankowych  w formie  papierowej
informacji  obejmujących  dane  o  charakterze  informacyjno-sprawozdawczym,  które
umożliwiają uczestnikom rynku ocenić działalność Banku, w tym zasady zarządzania
ryzykiem oraz adekwatność kapitałową Banku.

II. Zakres informacji podlegających ogłaszaniu.

1. Informacje podlegające ogłaszaniu obejmują w szczególności:
- informacje ogólne o Banku,
- strategię zarządzania poszczególnymi ryzykami,
- ocenę kapitału wewnętrznego,
- strukturę organizacyjną,
- stosowanie norm ostrożnościowych,
- fundusze własne Banku.

2.  Szczegółowy zakres informacji podlegających ogłaszaniu zawiera regulacja wewnętrzna
„Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Bieczu dotycząca adekwatności
kapitałowej”.
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3.  Bank  nie  ujawnia  informacji  nieistotnych,  a  także  informacji  które  mogą  mieć
niekorzystny  wpływ  na  pozycję  rynkową  w  zakresie  wykonywanych  usług  lub
stanowiących tajemnicę prawnie chronioną.

III. Miejsce i częstotliwość ogłaszania informacji.

1. Zbiór informacji udostępniany jest do wglądu w formie papierowej na Sali operacyjnej
jednostki  macierzystej  w  Bieczu,  Rynek  15  oraz  w  pozostałych  jednostkach
organizacyjnych  w  Jaśle,  w  Dębowcu,  w  Skołyszynie  i  Tarnowcu  w godzinach  ich
pracy.  W  komórkach  organizacyjnych  (Filie,  Punkty  Obsługi  Klienta)  na  tablicach
ogłoszeń znajdują się wiadomości o miejscach udostępnienia ogłaszanych informacji 

2. Bank przygotowuje aktualne informacje w cyklach rocznych, w terminie 30 dni od dnia
zatwierdzenia  rocznego  sprawozdania  finansowego przez  Zebranie  Przedstawicieli  za
poprzedni rok obrachunkowy.

3. Zbiór informacji podlegających ogłoszeniu jest zatwierdzany przez Zarząd Banku.

4. Rzetelność  informacji  dotyczących  jakościowej  i  ilościowej  oceny  adekwatności
kapitałów  podlega  ocenie  Rady  Nadzorczej.  Przyjęcie  i  zatwierdzenie  przez  Radę
Nadzorczą informacji  stanowi o dokonanym przeglądzie przestrzegania zasad polityki
informacyjnej Banku.

5. Zasady  polityki  informacyjnej  winny  być  objęte  kontrolą  przez  stanowisko  audytu
wewnętrznego.

6. Polityka informacyjna Banku oraz każda jej zmiana podlega zatwierdzeniu przez Radę
Nadzorczą Banku.

7. Klientom i udziałowcom przysługuje prawo do składania zapytań dotyczących polityki
informacyjnej.

8. Polityka informacyjna jest prezentowania na stronie internetowej Banku www.bsbiecz.pl
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