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Rozdział l,. Postanowienia ogólne
t§ §1.

Niniejsza ,,Polityka ujawniania informacji o charalderze jakościowym i ilościowym
Banku Spółdzielczego w Leśnicy w zakresie adekwatności kapitałowej, wynagrodzeń
oraz itatych informacji podlegających ogłaszaniu", zwana dalej ,,Polityką" stanowi
wykonanie postanowień:

1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 57512013 z dnia
26 czerwca 2013 r. w sprawię wymogów ostroznościowych dla instytucji
kredytowych oraz zmieniĄącego rozporządzęnie GIE) nr 6481212
(Rozporządzenie CRn);

2) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 20I3|36^JE z dńa 26 częr:wca
2013 r, w sprawie warunków dopuszczenia ins§tucji kredYowych do działalności
oraz nadzoru ostroznościowego nad instytucjami kredytolvymi i firmami
inwestycyjnymi, zmieniającej dyrektywę 2002l87/WE i uchylającej dyrektyłry
200 6 l 48 N{E or az 200 6 l 49lWE (Dyrektyw a 20 13 l 3 6) ;

3) Rozporządzenia Wykonawczego Komisji UE) 2021K37 z dnia 15 matca
202l r. ustanawiającego wykonawcze standatdy techniczne w odniesieniu do
publicznego ujawniania przez instytucje informacji, o których mowa w części
ósmej tytlły II i III kozpotządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
57 5 l 20 13 (Rozp orządzenie 202l l 637 ) ;

4) Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostroznościowym nad
systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym;

5) Ustawy z dnia29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Prawo bankowe);
6) Rekomendacji M, dotyczącej zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach,

stanowiącej załącznik do uchwały Nr 8/2013 Komisji Nadzoru Finansowego
z dnia 8 stycznia 2013 r,; .

7) Rekomendacji P, dotyczącej zarządzania ryzykiem płynności finansowej
banków, Komisji Nadzoru Finansowego z dnia l0 marca 2015 r.;

8) Rekomendacji Z, dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach, Komisji
Nadzoru Finansowego.

§2.
UĄĄe w Polityce określenia oznaczĄą,.

1) Bank - Bank Spółdzielczy w Leśnicy;
2) Informacja nieistotna - informacja, której pominięcie lub znieksńałcenie nie

może zmięnió oceny lub decyzji osoby wykorzystującej taką informację ptzy
podejmowaniu decyzji ekonomicznych, albo wpłynąó fla taką ocenę lub
decyĄę;

3) Informacja poufna - informacja, w przypadku której Bank zobowiązał stę
wobec klienta lub innego kontrahenta do zachowania poufności;

4) Informacja zastrzeżona * informacja, której podanie do wiadomości publicznej
osłabiłoby pozycję konkurencyjną Banku; mogą to być informacje dotyczące
produktów lub systemów, których ujawnienie konkurencji obnizyłoby
opłacalnośó inwestycji BaŃu w te produkty lub systemy;

5) Instrukcja ujawnieniowa wewnętrzna regulacja Banku ,,Instrukcja
sporządzania i ogłaszania przez Bank informacji podlegających ujawnieniom".
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§3.
1. Polityka reguluje:o*

1) zahłes ogłaszanych informacji;
2) częstotliwośc ogłaszania informacji;
3) formy i miejsce ogŁaszania informacji;
4) zasady weryfi kacj i i zatw ter dzania o głaszanych informacj i ;

5) zasady weryfikacji Polityki.
2, Celem realizowanej Polityki jest zapewnienie wszystkim uczestnikom rynków

finansowych równego dostępu do informacji, odzwierciedlającej w rzetelny sposób
profi 1 działalności Banku.

Rozdział 2. Zakr eso głaszanych inform acj i

§4.
1. Bank ujawnia informacje o charakterze ilościowym i jakościowym dotyczące

adekwatności kapitałowej oraz informacje podlegające ogłaszaniu, określone
w części ósmej, tytule II i m Rozporządzęnia CRR, Prawię bankowym oraz
w Rekomendacj ach Komisj i Nadzoru Finansowego.

2. W celu spełnienia wymogów w zakresie ujawniania informacji określonych
w Rozporządzenitl CRR, Bank ujawnia:
1) ruz do roku:

a) cele i polityki w zakresie zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka
(art,435);

b) informacj e dotyc zące zal<r esu sto sowan ia Rozporządzenia CRR (art, 43 6) ;

c) informacje na temat funduszy własnych (art.437);
d) wymogi w zakresie funduszy własnych i kwoty ekspozycji wazonych' 

ryzykióm(art.438); '
e) informacje na temat ekspozycji naryzyko kred5,,towe kontrahenta (art. a39);

0 informacje dotyczące przestrzegania buforów antycyklicznych (arr. aaQ:'
g) informacje na temat ekspozycji naryzyko kredytowe iryzyko rozmycia (art.

aaD;
h) informacje na temat akĘłvów obciązonych i wolnych od obciążeń (art. 443);

i) informacje na temat stosowania metody standardowej (art. aaĘ;
j) informacje natęmat ekspozycji naryzyko rynkowe (art. aa5);

k) informacje na temat zarządzaniaryzykiem operacyjnym (art. aaQ;
1) informacje na temat nąważniejszych wskźników (art. aal);
m) informacje na temat ekspozycji na ryzyko stopy procentowej w odniesieniu

do pozycji nieuwzględnionych w portfelu handlowym (art. 448);

n) informacje na temat polityki w zakresie wynagrodzeh (art. a50);

o) informacje na temat wskaźnika dtwigni (art. 451);
p) informacje natemat wymogów dotyczących pĘnności (art. 45Ia);
q) informacje na temat stosowania technik ograniczania ryzyka kredytowego

(ań.453),
2) raz na pół roku - tajważniejsze wskaźniki, o kórych mowa w art, 447

Rozporządzenia CRR.
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J. W celu spełnienia wymogów w zakresie ujawniania informacji przewidzianych
wPrawie bankowym (art. l11a ust. 4 oraz art. 111b ust. 1), Bank raz do roku
ogłasza; opis systemu zarządzaria, w tym systemu zarządzania ryzykiem
i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeh, informację
o powołaniu komitetu do spraw wynagrodzefi, informację o spełnianiu przez
członków Rady Nadzorczej i Zarządu wymogów określonych w art. 22aa Prawa
bankowego, a także informację o przedsiębiorcach śwtadczących usługi na rzecz
Banku, Wórzy uzyskują dostęp do informacji chronionych tajemnicą bankową.
Ponadto, raz do roku Bank ujawnia informacje dotyczące ryzyka operacyjnego
określone w Rekomendacji M (rekomendacja 17), a także dotyczące ryzyka
płynności określone w Rekomendacji P (rekomendacja 18).

Bank raz do roku ujawntatakżę informacje na temat sposobu zarządzania istotnymi
konfliktami interesów, zgodnie z wymaganiami Rekomendacji Z (rekomendacja
13.6).
Bank nie ogłasza:
1 ) inform acji uznanych jako nieistotne;
2) informacji, które uznaje się za zastrzężone lub poufne;
W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 2,Bank ogłaszaprzyczyny odstąpienia
od ogłoszenia informacji oraz ujawnia ogólne dane z tego zakresu.
Informacje podlegające ogłaszaniu opracow),"vvane są na podstawie danych
sprawozdania finansowego Banku, ]": ;l:,- r,"

Rozdział 3. Formy i miejsce ogłaszania informacji

§5.
Informacja stanowiąca wymóg o którym mowa w § 4 ust, 1 ogłaszana jest na
stronie internetowej B anku www.bslesnica.pl.
Informacja publikowana jest w języku polskim.

Rozdział 4. Zasady weryfikacji i zatwierdzania ogłaszanych informacji

§6.
Właściwe komórki merytoryczne Banku odpowiadają za przygotowanie informacji
i ich weryfikację pod względem prawidłowości i kompletności, a takżę za ocenę
adekwatności ujawnianych informacji pod kątem dostarczenia uczestnikom rynku
kompleksowego obrazu profilu ryzyka. Zal<ręs odpowiedzialności w zakresie
przygotowywanych informacj i określony j est w Instrukcj i uj awnieniowej.
Projekt kompletnego dokumentu ujawnieniowego, podlega niezależnej weryfikacji
wykonyłvanej przez odpowiednie komórki merytoryczne Banku, zgodnie
z zakr ęs em ustalonym w Instrukcj i uj awnieni owej .

Informacja, o której mowa w § 5 przedjej podaniem do publicznej wiadomości
zaffivierdzana jest przez Zarząd Banku, a następni e przęz Radę Nadzorczą Banku.
Proces zwtązany z ujawnianiem informacji o charalłerze ilościowym
i jakościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz innych informacji
podlegających ogłaszaniu, podlega okresowej ocenie dokonywanej przez komórkę
audytu wewnętrznego SpółdzięInt Systemu Ochrony Zrzęszenia BPS.
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Rozdział 5. Zasady weryfikacji PotiĘki
t'*

§7.
1. Postanowienia Polityki podlegaj ą przęglądowi nie rzadziej niż raz w roku.
ż. Proces przeglądu obejmuje swoim zakresem:

1) weryfrkację wymaganego zakresu ujawnień;
2) ocenę istotności ujawnianych informacji;
3) terminy ogłaszania informacji.

3. Zmiany do Polityki wymagaj ą zatwierdzenia przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą
Banku.

4, Polityka ujawniania informacji o charaktęrze jakościowym i ilościowym Banku
Spółdzielczego w Leśnicy w zakresie adekwatności kapitałowej, vłynagrodzęfi oraz
innych informacji podlegających ogłaszaniu zostŃa przyjęta fla posiedzeniu
Zarządu Banku w dniu 25 kwietnia żOżż r. i zŃwierdzota przęz Radę Nadzorczą
w dniu 26 kwietniaZ\Z2 r., zmocą obowiązywania od dnia26 kwietnia 2022 r.

5. Z dniem wejścia w Ęcie niniejszej Polityki, traci moc Polityka informacyjna
Banku Spółdzielczego w Leśnicy przyjęta na posiedzeniu Zarządu Banku w dniu
2l częrwca 2019 r. i zatwięrdzona ptzez Radę Nadzorczą w dniu 25 częrwca
201,9 r.

U§'*\ r"*y*"
Zarząd Banku

Spraw ilzono po d względem formalno-pław nym
Railca Prmłny Elżiieta Łanowiecka

Gł. Specjalista
{9zsofności

,o,ńh;ł,,łż*oo
Rada Nadzorcza


