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§1
1. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Iłży, zwanego dalej Bankiem 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. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Iłży określa sposób realizacji obowiązków

wynikających z wdrożenia „Zasad Ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych „
wydanych przez komisję Nadzoru Finansowego uchwałą 218/2014.
3. Bank podaje w sprawozdaniu z działalności jednostki, o którym mowa w ustawie z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości, dodatkowo:
1) informacje o jego działalności poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w podziale na poszczególne
państwa członkowskie i państwa trzecie, w których posiada podmioty zależne, na zasadzie
skonsolidowanej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 48 rozporządzenia 575/2013 za dany rok obrotowy –
lub o braku prowadzenia tej działalności.
2) informację o stopie zwrotu z aktywów obliczonej, jako iloraz zysku netto i sumy bilansowej.
3) Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, podlega badaniu zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 o
rachunkowości i jest ogłaszane, jako załącznik do rocznego sprawozdania finansowego banku.
4. Bank ogłasza, w sposób ogólnie dostępny, opis systemu zarządzania, w tym systemu zarządzania
ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń, informację o powołaniu
komitetu do spraw wynagrodzeń, a także informację o spełnianiu przez członków Rady Nadzorczej i
Zarządu wymogów określonych w art. 22aa Ustawy Prawo Bankowe.
5. Bank w zakresie informacji wymaganych w ust. 3, a także przez Część Ósmą 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 ogłasza informacje dotyczące:
1) celów i strategii w zakresie zarządzania ryzykiem – zgodnie z art. 435 Rozporządzenia, w tym:
a) informacje dotyczące art. 435. ust. 1 lit a-d Rozporządzenia, tzn. strategii i procesów zarządzania
ryzykiem; struktury i organizacji odpowiedniej funkcji zarządzania ryzykiem, w tym informacji na
temat jej uprawnień i statutu, lub innych odpowiednich rozwiązań w tym względzie; zakresu i
charakteru systemów raportowania i pomiaru ryzyka; strategii w zakresie zabezpieczenia i
ograniczenia ryzyka, a także strategii i procesów monitorowania stałej skuteczności instrumentów
zabezpieczających i czynników łagodzących ryzyko,
b) informacje na temat ryzyka, zgodne z art. 435 ust 1. lit f. w której omówiono ogólny profil ryzyka
Banku związany ze strategią działalności, zawierająca kluczowe wskaźniki i dane liczbowe dotyczące
ryzyka zawartą w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego),
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c) zatwierdzone przez Zarząd oświadczenie na temat adekwatności ustaleń dotyczących zarządzania
ryzykiem w Banku, dające pewność, że stosowane systemy zarządzania ryzykiem są odpowiednie z
punktu widzenia profilu i strategii Banku wymagane przez Art453 ust1 lit e,
2) w zakresie art. 435 ust. 2:
a) ilości stanowisk dyrektorskich (wg. definicji Rozp. UE nr 575/2013) pełnionych przez członków
Zarządu oraz Rady Nadzorczej,
b) zasad powoływania i oceny kwalifikacji, doświadczenia i reputacji członków Zarządu oraz Rady
Nadzorczej,
c) zasad przepływu informacji dotyczącej ryzyka kierowanej do Zarządu oraz Rady Nadzorczej w
Banku,
3) funduszy własnych zgodną z art. 436 Rozporządzanie, a także Rozporządzenia wykonawczego
Komisji nr 1423/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. ustanawiające 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,
4) wymogów kapitałowych, zgodnie z art. 438 Rozporządzenia,
5) ryzyka kredytowego i korekt z tytułu ryzyka kredytowego zgodnie z art. 442 Rozporządzenia,
6) aktywów wolnych od obciążeń i obciążonych zgodnie z Wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru
Bankowego nr z EBA/GL/2014/03,
7) ekspozycji na ryzyko rynkowe zgodnie z art. 445 Rozporządzenia,
8) ekspozycji na ryzyko operacyjne zgodnie z art. 446 Rozporządzenia, a także wymagane
Rekomendacją M Komisji Nadzoru Finansowego informacje o ryzyku operacyjnym, w tym
informacje dotyczące strat z tytułu ryzyka operacyjnego,
9) ekspozycji w papierach kapitałowych nieuwzględnionych w portfelu handlowym – zgodnie z art. 447
Rozporządzenia,
10) ekspozycji na ryzyko stopy procentowej przypisane pozycjom nieuwzględnionym w portfelu
handlowym – zgodnie z art. 448 Rozporządzenia,
11) polityki w zakresie wynagrodzeń – zgodnie z art. 450 Rozporządzenia odpowiednio do charakteru i
organizacji działalności Banku,
12) dźwigni finansowej – w zakresie ogłoszenia wysokości wskaźnika dźwigni,
13)

stosowanych technikach ograniczenia ryzyka kredytowego – zgodnie z art. 453 Rozporządzenia.

14)

inne informacje określone w załączniku nr 1 do Instrukcji sporządzania i ujawniania informacji

(…).
6. Zakres informacji wymienionych w ust. 5 podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Banku na zasadach
określonych w § 2.
7. Bank dokonuje ujawnień w zakresie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w tym:
1) udostępnia na stronie internetowej informację o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego lub
informację o odstąpieniu od stosowania w pełnym zakresie określonych zasad,
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2) udostępnia na stronie internetowej podstawową strukturę organizacyjną,
3) Politykę informacyjną,
4) ujawnia na stronie internetowej wyniki okresowej oceny stosowania Zasad dokonanej przez
Radę Nadzorczą.
8. Informacje wymienione w ust. 5 podlegają weryfikacji przez Stanowisko kontroli wewnętrznej na
zasadach określonych w § 2 niniejszej Polityki.
9. Informacje wymienione w ust. 5 są ogłaszane w cyklach rocznych najpóźniej w terminie publikacji
sprawozdania finansowego Banku.
10. Informacje, o których mowa w ust. 5 są udostępniane wszystkim zainteresowanych w formie
papierowej w Centrali Banku w Iłży, ul. Rynek 1, pokój nr 18/sekretariat/ w każdy wtorek w
godzinach od 9-14.
§2
1. Polityka informacyjna jest weryfikowana, co najmniej raz w roku, w terminie do 30 grudnia przez
Radę Nadzorczą.
2. Zespół zarządzania ryzykami, analiz i sprawozdawczości przedkłada Zarządowi i Radzie Nadzorczej
Banku propozycję weryfikacji Polityki informacyjnej, w terminie do końca grudnia każdego roku.
3. Zarząd i Rada Nadzorcza Banku zatwierdza wszystkie zmiany oraz weryfikację Polityki
informacyjnej,
§3
Szczegółowy zakres i sposób przygotowania informacji podlegających ogłaszaniu zawiera Instrukcja
sporządzania i ujawniania informacji w Banku Spółdzielczym w Iłży.
§4
Niniejsza Polityka informacyjna podlega ujawnieniu na stronie internetowej Banku.

Zarząd
Banku Spółdzielczego w Iłży
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