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§1 
1. Niniejsza Polityka informacyjna jest dokumentem opracowanym w oparciu o przyjęte w Banku 

Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju Zasady Ładu Korporacyjnego. Określa ona częstotliwość, formę 
i miejsce ogłaszania informacji podlegających ujawnieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
oraz  dobrymi praktykami rynku finansowego, a w szczególności informacji o charakterze jakościowym 
i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej, uwzględniając potrzeby informacyjne członków 
Banku oraz klientów. 

2. Polityka informacyjna stanowi regulację Banku przyjętą w celu wypełnienia obowiązków informacyjnych 
zgodnie z: 
1) RozporządzeniemParlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. w 

sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (CRR) oraz 
unijnych aktów wykonawczych, 

2) Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) Nr 1423/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. 
ustanawiającym wykonawcze standardy techniczne w zakresie wymogów dotyczących ujawniania 
informacji na temat funduszy własnych instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013, 

3) Ustawą Prawo bankowe, ze szczególnym uwzględnieniem art. 111, 111a oraz 111b. 
4) §31 Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych uchwałą nr 218/2014 

Komisji Nadzoru Finansowego (Dz. Urz. KNF z 2014 rokupoz. 17), 
5) Rekomendacji M KNF 
6) Rekomendacji P KNF 

 
3. W zakresie informacji ogólnych o Banku jako uczestniku Systemu Ochrony Zrzeszenia (SOZ BPS), 
4. W zakresie informacji wymaganych przez Część Ósmą Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji 
kredytowych i firm inwestycyjnych, a także wymogów Rekomendacji KNF – uwzględniając zasadę 
proporcjonalności, Bank ogłasza informacje dotyczące: 
 
1) opisu celów strategicznych oraz procesówzarządzaniaistotnymi rodzajamiryzyka, organizacji 

zarządzania ryzykiem, 
2) funduszy własnych, 
3) informacji ilościowych w zakresie adekwatności kapitałowej, 
4) przestrzegania wymogów kapitałowych, o których mowa w art. 92 Rozporządzenia CRR oraz wymogu 

utrzymywania buforów kapitałowych, 
5) korekt z tytułu ryzyka kredytowego oraz stosowanych technik ograniczania ryzyka 

kredytowego,korzystania z ocen zewnętrznych instytucji oceny wiarygodności kredytowej (ECAI), 
6) ryzyka walutowego, 
7) ekspozycji kapitałowych, 
8) ryzyka stopy procentowej pozycji zakwalifikowanych do portfela bankowego, 
9) wielkości i poziomu strat z tytułu ryzyka operacyjnegooraz opis metody wyliczania wymogu na ryzyko 

operacyjne, 
10) ryzyka płynności i pozycji płynnościowej,  
11) dźwigni finansowej, 
12) polityki wynagrodzeń, 
13) opisusystemu kontroli wewnętrznej, 
14) opisu systemu informacji zarządczej, 
15) oświadczenia Zarządu i Rady Nadzorczej na temat adekwatności ustaleń dotyczących zarządzania 

ryzykiem w instytucji, dającego pewność, że stosowane systemy zarządzania ryzykiem są 
odpowiednie z punktu widzenia profilu i strategii Banku,  

16) zatwierdzone przez Zarząd i Radę Nadzorczą zwięzłe oświadczenia na temat ryzyka, w którym 
omówiono ogólny profil ryzyka Banku związany ze Strategią działania.  

17) innych informacji (w tym zasady rekrutacji członków Zarządu i Rady Nadzorczej – zasady oceny na 
podstawie art. 22aa ustawy Prawo Bankowej, zasady zróżnicowania w odniesieniu do wyboru 
członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz liczbę zajmowanych stanowisk dyrektorskich w radach i 
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zarządach innych podmiotów przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej). 
 

5. W zakresie informacji wymaganych przez przepisy art. 111a oraz art.111b Ustawy Prawo bankowe Bank 
ogłasza: 
 
1) informację o stopie zwrotu z aktywów obliczonej jako iloraz zysku netto i sumy bilansowej, 
2) opis systemu zarządzania, w tym systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz 

polityki wynagrodzeń,  
3) oświadczenie Rady Nadzorczej zawierające informację o spełnianiu przez członków Rady Nadzorczej  

i Zarządu wymogów określonych w art. 22aa Ustawy Prawo bankowe, 
4) informację o przedsiębiorcach i przedsiębiorcach zagranicznych, którzy przy wykonywaniu czynności 

na rzecz Banku uzyskują dostęp do informacji chronionych tajemnicą bankową. 
5) innych informacji. 

 

6. W zakresie informacji wymaganych przez przepisy art. 111 ust.1. 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 z opinią biegłego rewidenta 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. 

 

7. Bank dokonuje ujawnień w zakresie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, a w 
szczególnościudostępnia na stronie internetowej: 
 
1) informację o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego lub informację o odstąpieniu od stosowania w 

pełnym zakresie określonych zasad,  
2) Politykę zarządzania ładem korporacyjnym oraz Statut, 
3) Politykę Informacyjną, 
4) podstawową strukturę organizacyjną, 
5) zasady oraz kryteria obowiązująceprzy powoływaniuw skład Członków Rady Nadzorczej oraz w skład 

Zarządu Banku, 
6) sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w okresie sprawozdawczym,  
7) sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w okresie sprawozdawczym, w tym m.in.: ocenę 

stosowania zasad ładu korporacyjnego, polityki informacyjnej oraz polityki wynagradzania, 
8) wyniki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej i Zarządu, 
9) zasady i terminy udzielania odpowiedzi na pytania klientów i udziałowców. 

 
§ 2 

1. Informacje ogólne o Banku prezentowane są na bieżąco na stronie internetowej www.bsjastrzebie.pl. 
2. Informacje ujawniane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i UE) nr 575/2013                         

z dnia 26 czerwca 2013 r. opisane w §1 pkt.4niniejszej Polityki Informacyjnej Banku ogłaszane będą  
w cyklach rocznych wg stanu na dzień sporządzenia bilansu Banku i publikowane w formie odrębnego 
Raportu na stronie internetowej www.bsjastrzebie.pl. 

3. Informacje wymagane przez przepisy art. 111 ust.1 oraz art. 111b Ustawy Prawo bankowe (określone                      
w §1 pkt.5 i 6 niniejszej Polityki informacyjnej Banku) zamieszczane są na bieżąco na tablicy ogłoszeń w 
Centrali oraz we wszystkich placówkach Banku a także w Raportach Rocznych.  

4. Informacje wymagane przez przepisy art. 111a publikowane są na stronie internetowej 

http://www.bsjastrzebie.pl/
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www.bsjastrzebie.pl. 
5. Informacje dotyczące stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego zamieszczone są na stronie internetowej 

www.bsjastrzebie.pl. 
§ 3  

1. Bank nie ujawniainformacji objętych tajemnicą prawnie chronioną (obejmujących informacje, których 
Bank nie może ujawnić zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, a także danych objętych 
ochroną ze względu na tajemnicę bankową). 

2. Na podstawie art. 432 Rozporządzenia CRR, Bank nie ogłasza:  
1) informacji, których pominięcie lub zniekształcenie nie zmieni i nie wpłynie na ocenę lub decyzję 

osoby wykorzystującej takie informacje przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych (informacje 
nieistotne), z wyjątkiem informacji dotyczących: funduszy własnych i polityki w zakresie 
wynagrodzeń, 

2) informacji, które uznaje za zastrzeżone (podanie ich do wiadomości publicznej osłabiłoby jego 
pozycję konkurencyjną) lub poufne (dotyczy informacji co do których Bank zobowiązał się 
wobecklienta lub innego kontrahenta do zachowania poufności), z wyjątkiem ujawnień określonych 
w art. 437 i 450 Rozporządzenia CRR. Bank ogłasza przyczyny odstąpienia od ogłoszenia informacji 
oraz ujawnia ogólne dane z tego zakresu. 

§ 4 
1. Niniejsza Polityka w zakresie kontaktów z udziałowcami i klientami Banku gwarantuje rzetelny i 
kompletny dostęp do informacji o Banku dla wszystkich udziałowców oraz klientów Banku, kierując się 
zasadami ładu korporacyjnego. 
2. Bank w zakresie swoich obowiązków udziela odpowiedzi na pytania klientów oraz udziałowców. 
3. Odpowiedzi na pytania klientów oraz udziałowców udzielane są niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie 
później jednak niż w terminie 14 dni roboczych liczonych od dnia wpływu do Banku. W szczególnie 
uzasadnionych przypadkach po upływie terminu 14 dni, po uprzednim poinformowaniu klientów oraz 
udziałowców o planowanym terminie udzielenia odpowiedzi.  
4. Klienci oraz udziałowcy mogą kontaktować się z Bankiem za pośrednictwem: 

• korespondencji listowej kierowanej na poniższy adres:  
Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju   44-330 Jastrzębie Zdrój ul. 1 Maja 10, 

• Serwisu telefonicznego pod numerem telefonu32 476 30 67, 

• faxu pod numerem32 476 10 32, 

• poczty elektronicznej wysłanej na adres:info@bsjastrzebie.pl, 

• rozmów z pracownikami Banku prowadzonych w Centrali oraz Placówkach Banku Spółdzielczego  
w Jastrzębiu Zdroju, 

• Formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej Banku www.bsjastrzebie.pl  
w zakładkach: Reklamacje oraz Klienci indywidualni → Udziały członkowskie.   

5. Komunikacja z udziałowcami i klientami Banku odbywa się za pośrednictwem kanału preferowanego 
przez udziałowców lub klientów Banku, chyba że obowiązujące przepisy prawa, postanowienia umów 
zawartych z udziałowcami lub klientami Banku lub regulaminy produktowe przewidują obowiązek 
komunikacji w określonej formie. 

 

§ 5 
1. Za przegląd niniejszej Polityki informacyjnej odpowiada komórka ds. zarządzania ryzykami. 
2. Niniejsza Polityka informacyjna podlega przeglądowi minimum w ramach rocznego zarządczego 

przeglądu procedur. 
3. ProjektPolityki informacyjnej opracowuje komórka ds. zarządzania ryzykami przedkładając Zarządowi  

i Radzie Nadzorczej propozycję ewentualnych zmian Polityki informacyjnej. 
4. Za opracowanie niniejszej Polityki informacyjnej odpowiada Prezes Zarządu Banku. 
5. Zarząd i Rada Nadzorcza Banku zatwierdzaniniejszą Politykę informacyjną Banku oraz sprawują nadzór 

nad jej realizacją. 
6. Zarząd Banku ocenia w okresach rocznych czy ogłaszane informacje są wystarczające z uwagi na profil 

ryzyka i w sytuacji negatywnej oceny ogłasza niezbędne informacje. 

http://www.bsjastrzebie.pl/
http://www.bsjastrzebie.pl/
mailto:info@bsjastrzebie.pl
http://www.bsjastrzebie.pl/
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7. Informacje pochodzące ze sprawozdania finansowego podlegają weryfikacji podczas badania 
sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. 

8. Informacje, które nie są objęte badaniem sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, 
podlegają weryfikacji przez komórkę ds. zgodności, która ocenia, czy dzięki ujawnianym informacjom o 
charakterze jakościowym i ilościowym uczestnicy rynku otrzymują kompleksowy obraz profilu ryzyka 
Banku.  

 
 

§ 6 
1. Zarząd wprowadza, a Rada Nadzorcza Banku zatwierdza wszystkie zmiany oraz zweryfikowaną Politykę 

informacyjną Banku.  
2. Opublikowanie (upublicznienie) Polityki informacyjnej następujepoprzez umieszczenie jej na stronie 

internetowej Banku.   
 

 

 

 

 

Zarząd Banku       Rada Nadzorcza  


