
Komunikat 
w sprawie polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu,  

zwanego dalej „Bankiem” 
 

 
Na podstawie 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, Rozporządzeń wykonawczych Komisji (UE), Ustawy Prawo bankowe z dnia               
29 sierpnia 1997r (z późniejszymi zmianami)   

 

uprzejmie informujemy: 
 

1. Zasady polityki informacyjnej są zatwierdzane przez Radę Nadzorczą Banku. Zarząd Banku 
jest odpowiedzialny za ustalenie i praktyczną realizację zasad polityki oraz jej weryfikację.  

2. Polityka informacyjna podlega corocznej weryfikacji przez wyznaczonych pracowników Banku 
oraz okresowej kontroli i niezależnej ocenie, dokonywanej przez audyt wewnętrzny. 

3. Zakres prezentowanych przez Bank w ujęciu ogólnym informacji obejmuje następujące 
zagadnienia: 

1) informacje ogólne o Banku,  
2) cele, strategie i zasady zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka, 
3) fundusze własne, 
4) wymogi kapitałowe Banku, 
5) bufory kapitałowe, 
6) ekspozycję na ryzyko kredytowe kontrahenta, 
7) korekty z tytułu ryzyka kredytowego, 
8) aktywa wolne od obciążeń, 
9) korzystanie z ECAI, 
10) ekspozycję na ryzyko rynkowe, 
11) ryzyko operacyjne, 
12) ekspozycję w papierach kapitałowych nieuwzględnionych w portfelu handlowym,  
13) ekspozycję na ryzyko stopy procentowej przypisane pozycjom nie uwzględnionym                  

w portfelu handlowym, 
14) ekspozycję na ryzyko płynności (zgodnie z Rekomendacją P), 
15) polityka w zakresie wynagrodzeń, 
16) dźwignię finansową, 
17) stosowanie technik ograniczania ryzyka kredytowego, 
18) opis systemów raportowania i pomiaru poszczególnych rodzajów ryzyka, 
19) inne informacje dotyczące działalności Banku uregulowane Rozporządzeniem.  

4. Informacje podlegające ujawnianiu, które nie zostają ujęte w sprawozdaniu finansowym Banku 
za dany rok obrotowy i nie podlegają badaniu przez biegłego rewidenta, są weryfikowane przez 
upoważnionych pracowników Banku oraz zatwierdzane przez Zarząd Banku.  

5. Informacje, o których mowa w pkt 3 i 4, Bank ogłasza z częstotliwością roczną, w terminie 
publikacji rocznego sprawozdania finansowego, przy czym informacje wynikające z Ustawy 
Prawo bankowe (art.111) są weryfikowane i ogłaszane na bieżąco w jednostkach 
organizacyjnych Banku. 

6. Informacje, o których mowa w pkt 3 zostają zgodnie z wymogami cytowanego Rozporządzenia 
i Ustawy udostępnione w sekretariacie siedziby Banku przy Al. Batorego 78, w pokoju 208 
w godz. od 8.00 – 15.00 (złożone w segregatorze zatytułowanym „Informacje w zakresie 
polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu”) oraz na stronie internetowej 
Banku www.bsnowysacz.pl. 

 
Zarząd Banku Spółdzielczego  

w Nowym Sączu 


