
Załącznik nr 1  
do uch. 90/BS/2014  

 
 

POLITYKA INFORMACYJNA 
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SIEDLCU 

 
§ 1 

 
1. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Siedlcu, 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, które nie są, objęte badaniem sprawozdania finansowego przez 
biegłego rewidenta, w tym weryfikacji zasad zawartych w niniejszej Polityce. 

2. Ogłaszaniu podlegają informacje ilościowe i jakościowe na temat adekwatności 
kapitałowej w odniesieniu do poziomu ryzyka podejmowanego w działalności Banku, 
opisy celów i procedur zarzadzania poszczególnymi rodzajami ryzyka w zakresie 
określonym w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały nr 385/2008 Komisji Nadzoru 
Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 roku, z późniejszymi zmianami, a w szczególności: 
1/ strategie zarzadzania poszczególnymi ryzykami; 
2/ opis procesów /w tym strukturę organizacyjną/ zarzadzania poszczególnymi rodzajami 

ryzyka, zidentyfikowanymi jako istotne w prowadzonej działalności oraz 
monitorowania metod ograniczających ryzyko; 

3/ zasady stosowania polityki w zakresie zarzadzania ryzykami, tj. polityk kredytowych /w 
tym zabezpieczeń/, polityki bezpieczeństwa, polityki kapitałowej, polityki 
informacyjnej, polityki zgodności; 

4/ opis systemów raportowania i pomiaru poszczególnych rodzajów ryzyka; 
5/ przyjęte w Banku metody wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu 

poszczególnych rodzajów ryzyka; 
6/ opis procesu szacowania oraz oceny kapitału wewnętrznego; 
7/ zasady polityki stosowania zabezpieczeń i ograniczania ryzyka oraz procesy 

monitorowania skuteczności zabezpieczeń i metod redukcji ryzyka; 
8/ informacje dotyczące polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących 

stanowiska kierownicze. 
3. Zakres informacji wymienionych w ust. 2, nie objętych badaniem sprawozdania 

finansowego przez biegłego rewidenta, przed ich udostepnieniem, podlega zatwierdzeniu i 
weryfikacji na zasadach określonych w § 3. 

4. Informacje wymienione w ust. 2 są, ogłaszane w cyklach rocznych najpóźniej 30 dni od 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Zebranie Przedstawicieli. 

5. Informacje, o których mowa w ust. 2 po ich zatwierdzeniu i weryfikacji, są udostępniane 
do wglądu wszystkim zainteresowanym w formie papierowej w obecności pracownika 
Banku, w Centrali Banku Spółdzielczego w Siedlcu, ul. Zbąszyńska 25, w Sekretariacie 
Banku w godzinach 8:00-15:00, a ponadto w zakresie podstawowej struktury 
organizacyjnej oraz podstawowych informacji objętych treścią sprawozdania finansowego 
na stronie www.banksiedlec.pl, a samo sprawozdanie finansowe dodatkowo poprzez jego 
ogłoszenie w Monitorze Spółdzielczym. 

 
 § 2 

 
Informacje wynikające z art. 111 i 111b Prawa Bankowego są ogłaszane w miejscu 
wykonywania czynności, tj. we wszystkich placówkach operacyjnych Banku. 

 
 
 
 
 



 
§  3 

 
1. Polityka informacyjna jest weryfikowana co najmniej raz w roku, w terminie do końca 

listopada przez Zarząd, a następnie w terminie do końca grudnia każdego roku 
zatwierdzana przez Radę Nadzorczą Banku. 

2. Przeglądu przestrzegania zasad Polityki informacyjnej Banku dokonuje w okresach 
rocznych Główny Księgowy w IV kwartale każdego roku w terminie do końca 
października. 

3. Przegląd poddawany jest kontroli przez Komórkę Kontroli Wewnętrznej, w terminie 15 
dni roboczych od otrzymania od Głównego Księgowego „Raportu z przeglądu 
przestrzegania zasad Polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Siedlcu”. 

4. Główny Księgowy, uwzględniając miedzy innymi wyniki kontroli, przygotowuje 
propozycje ewentualnych zmian zasad zawartych w niniejszej Polityce. 

5. Każda zmiana Polityki informacyjnej Banku podlega opiniowaniu przez Wiceprezesa 
Zarządu ds. Ryzyk. 

6. Zarząd może zlecić weryfikacje lub audyt Polityki informacyjnej Banku na podstawie 
oddzielnie zawartej umowy zlecenia, merytorycznej komórce Banku Zrzeszającego. 

7. Główny Księgowy przedkłada Zarządowi do końca listopada każdego roku, a Zarząd 
Radzie Nadzorczej Banku do końca grudnia każdego roku propozycje weryfikacji Polityki 
informacyjnej Banku, przygotowaną zgodnie z ust. 2-4 lub ust. 6 w formie uchwały 
zawierającej ewentualne zmiany niniejszej Polityki bądź uzasadnienie, co do braku 
potrzeby zmian wraz z raportem z przeglądu przestrzegania zasad niniejszej Polityki. 

8. W przypadku odmowy zatwierdzenia zmian w Polityce informacyjnej Banku stosuje się 
ponownie procedurę opisaną począwszy od ust. 4 niniejszego paragrafu, przy czym Zarząd 
jest zobowiązany podjąć i przedstawić Radzie Nadzorczej Banku uchwałę w przedmiocie 
weryfikacji Polityki informacyjnej Banku, w terminie 1 miesiąca od daty podjęcia przez 
Radę Nadzorczą uchwały opisanej w ust. 7. 

9. Zarząd i Rada Nadzorcza Banku zatwierdza wszystkie zmiany oraz weryfikacje Polityki 
informacyjnej Banku. 
 

§ 4 
 

1. Szczegółowy zakres i sposób przygotowania informacji podlegających ogłaszaniu, o 
których mowa w § 1 zawiera „Polityka informacyjna w zakresie profilu ryzyka i poziomu 
kapitału”. 

2. Informacje podlegające ogłoszeniu przekazywane są w okresach rocznych celem 
weryfikacji informacji w nich zawartych do Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych, w 
terminie do 30 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Zebranie 
Przedstawicieli. 

3. Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych przedstawia Zarządowi Banku stanowisko w 
przedmiocie poprawności i kompletności informacji podlegających ujawnieniu, nie 
objętych badaniem sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. 

4. Zarząd Banku w okresach rocznych w formie uchwały podejmowanej w terminie do 30 dni 
od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Zebranie Przedstawicieli, 
zatwierdza zakres informacji podlegających ujawnieniu, nie objętych badaniem 
sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. 

 
§ 5 

 
Za szczegółowy zakres, aktualizacje i sposób przygotowania informacji podlegających 
ogłoszeniu, o których mowa w § 2, odpowiadają komórki organizacyjne banku, którym 
przypisano zgodnie z innymi regulacjami merytoryczny zakres nad tymi informacjami, a za 
ich kompletowanie na podstawie otrzymanych  danych w celu ich ogłoszenia, odpowiada 
Dział Administracji i Kadr. 
 



 
§ 6 

 
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego wynikające z „Polityki ładu 
korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Siedlcu” jest publikowane na stronie internetowej 
Banku www.banksiedlec.pl.  
 

§ 7 
 
Niniejsza Polityka jest udostępniona na stałe poprzez wywieszenie pełnej jej treści na 
tablicach ogłoszeń we wszystkich placówkach operacyjnych Banku, tj. Oddziałach, Filiach 
oraz na stronie internetowej Banku www.banksiedlec.pl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


