Załącznik nr 2
do Uchwały Zarządu nr 45/Z/2020
z dnia 18 marca 2020 roku
Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Nadzorczej nr 16/RN/2020
z dnia 27 kwietnia 2020 roku

Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu
Spółdzielcza Grupa Bankowa

POLITYKA INFORMACYJNA
Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu

Wągrowiec, marzec 2020 rok

1.

2.

§1
Polityka informacyjna Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu, zwanego dalej
Bankiem, określa zakres, częstotliwość, formę i miejsce ogłaszania informacji
o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących profilu ryzyka i poziomu kapitału
oraz zasady i sposób weryfikacji ogłaszanych informacji oraz niniejszej Polityki
informacyjnej Banku.
Realizując zapisy Polityki informacyjnej Bank udostępnia osobom zewnętrznym,
w szczególności klientom Banku oraz uczestnikom rynków finansowych, aktualne
i wiarygodne informacje na temat Banku, umożliwiające ocenę jego stabilności
finansowej, jak również wypełnia postanowienia wynikające z obowiązujących aktów
prawnych.

§2
Niniejsza Polityka stanowi wprowadzenie przepisów:
1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 575/2013 z dnia 26.06.2013 r.
w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych,
zwane dalej CRR;
2) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26.06.2013 r. w sprawie
warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru
ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zwane dalej
CRD IV;
3) Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1423/2013 z dnia 20 grudnia
2013
r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w zakresie wymogów dotyczących
ujawnienia informacji na temat funduszy własnych instytucji zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 575/2013;
4) Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2015/1555 z dnia 28 maja 2015 r.
uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013
w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących ujawniania
informacji na temat przestrzegania przez instytucje wymogu w zakresie bufora
antycyklicznego, zgodnie z art. 440 CRR;
5) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe;
6) wytycznych EUNB w zakresie ujawniania informacji o aktywach obciążonych i wolnych
od obciążeń z 27 czerwca 2014 roku EBA/GL/2014/03 wraz z Rozporządzeniem
delegowanym Komisji (UE) nr 2017/2295 z dnia 04 września 2017 r. w odniesieniu do
regulacyjnych standardów technicznych dotyczących ujawniania informacji na temat
aktywów obciążonych i nieobciążonych;
7) Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/200 z dnia 15 lutego 2016 roku
ustanawiającego standardy techniczne w odniesieniu do ujawniania informacji na temat
wskaźnika dźwigni instytucji;
8) Wytycznych EBA w sprawie wymogów dotyczących ujawniania informacji na mocy części
ósmej rozporządzenia (UE) nr 575/2013 z 04 sierpnia 2017 roku EBA/GL/2016/11,
9) Wytycznych EBA w sprawie ujawniania wskaźnika pokrycia wypływów netto z
21 sierpnia 2017 roku EBA/GL/2017/01;

Polityka informacyjna Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu

2

10) Wytycznych EBA dotyczących ujawnienia w zakresie ekspozycji nieobsługiwanych
i restrukturyzowanych z 17 grudnia 2018 roku EBA/GL/2018/10.
§3
Bank ujawnia wybrane informacje z zakresu:
1) określenia podmiotów, których dotyczą ujawnienia;
2) celów i strategii zarządzania;
3) funduszy własnych;
4) wymogów kapitałowych, w tym wymogu dotyczącego bufora antycyklicznego,
zabezpieczającego, ryzyka systemowego;
5) korekt z tytułu ryzyka kredytowego;
6) stosowanych technik ograniczania ryzyka kredytowego w zakresie pomniejszenia
podstawy tworzenia rezerw celowych/odpisów aktualizujących;
7) korzystania z ocen zewnętrznych instytucji oceny wiarygodności kredytowej (ECAI)
(zgodnie z Zasadami wyznaczania łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko);
8) ryzyka walutowego;
9) ryzyka operacyjnego;
10) ekspozycji kapitałowych;
11) ryzyka stopy procentowej pozycji zakwalifikowanych do portfela bankowego;
12) polityki wynagradzania pracowników mających istotny wpływ na profil ryzyka;
13) ryzyka płynności i pozycji płynnościowej;
14) spełnianiu przez Członków Rady Nadzorczej i Zarządu wymogów określonych w art.
22aa Ustawy Prawo bankowe;
15) dźwigni finansowej;
16) systemu kontroli wewnętrznej;
17) aktywów obciążonych i wolnych od obciążeń;
18) ekspozycji nieobsługiwanych i restrukturyzowanych;
19) inne informacje określone w załączniku nr 1 do „Zasad sporządzania i ogłaszania
informacji podlegających ujawnieniu (…)”.

1.

§4
Zakres informacji wymienionych w § 3 podlega zatwierdzeniu przez Zarząd oraz Radę
Nadzorczą Banku na zasadach określonych w § 5.

2.

Informacje podlegające ujawnieniu, wymienione w § 3, przed ogłoszeniem podlegają
weryfikacji przez Zespół Zarządzania Zgodnością.

3.

Informacje są ogłaszane w cyklach rocznych na podstawie danych na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy, najpóźniej 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego
przez Zgromadzenie Przedstawicieli.

4.

Ujawnienie informacji, o których mowa w § 3 pkt 12 każdorazowo obejmuje
wynagrodzenia przyznane za okres od 01 stycznia danego roku kalendarzowego do 31
grudnia danego roku kalendarzowego.

5.

Informacje, o których mowa w § 3 udostępniane są na stronie internetowej Banku pod
adresem www.paluckibs.pl oraz w formie papierowej w Centrali Pałuckiego Banku
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Spółdzielczego w Wągrowcu, ul. Kolejowa 19, w Zespole Organizacji i Kadr,
w godzinach od 8.00 do 15.30.
§5
1. Polityka informacyjna podlega weryfikacji, co najmniej raz w roku, przez Zarząd i Radę
Nadzorczą w celu dostosowania do zmian profilu ryzyka Banku i otoczenia gospodarczego,
w którym Bank działa.
2. Zespół Analiz i Ryzyk Bankowych przedkłada Zarządowi i Radzie Nadzorczej Banku
propozycję zmian w zakresie Polityki informacyjnej.
3. Zarząd i Rada Nadzorcza Banku zatwierdza wszystkie zmiany Polityki informacyjnej
w drodze uchwały.
§6
Szczegółowy zakres i sposób przygotowania informacji podlegających ogłaszaniu zawierają
„Zasady sporządzania i ogłaszania informacji podlegających ujawnieniu w Pałuckim Banku
Spółdzielczym w Wągrowcu”.
§7
Niniejsza Polityka informacyjna podlega ujawnieniu n stronie internetowej Banku.
§8
„Polityka informacyjna Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu” wchodzi w życie
z dniem uchwalenia.

ZARZĄD
Pałuckiego Banku Spółdzielczego
w Wągrowcu

Niniejsza Polityka informacyjna Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu został
zatwierdzony przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 27.04.2020r. Uchwałą nr
16/RN/2020 ( Prot. 2/RN/2020)
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