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Aneks Nr 1 z dnia 27 czerwca 2022r. 

do Polityki informacyjnej dotyczącej adekwatności kapitałowej oraz zakresu 

informacji podlegających ogłaszaniu Banku Spółdzielczego w Barcinie  

z dnia 27.06.2021r. 

 

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Barcinie wprowadza do „Polityki informacyjnej 

dotyczącej adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających 

ogłaszaniu Banku Spółdzielczego w Barcinie” poniższą zmianę: 

 

1. Zmienia się treść § 4, który otrzymuje następujące brzmienie: 

§4 

1. W celu spełnienia wymogów określonych w Rozporządzeniu CRR, Bank, jako instytucja mała i 

niezłożona w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 145 Rozporządzenia CRR oraz instytucja 

nienotowana w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 148 Rozporządzenia CRR, raz do roku ujawnia 

najważniejsze wskaźniki, o których mowa w art. 447 Rozporządzenia CRR.  

2. Bank ujawnia również informacje: 

1) dotyczące ryzyka operacyjnego określone w Rekomendacji M, 

2) dotyczące ryzyka płynności określone w Rekomendacji P, 

3) na temat sposobu zarządzania istotnymi konfliktami interesów, zgodnie z wymaganiami 

Rekomendacji Z, 

4) wynikające z Wytycznych EBA/GL/06/2018 dotyczące poziomu ekspozycji 

nieobsługiwanych i restrukturyzowanych, 

5) o spełnieniu wymogów określonych w Zasadach ładu korporacyjnego dla instytucji 

nadzorowanych, przyjętych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego. 

3. W celu spełnienia wymogów w zakresie ujawniania informacji przewidzianych w Prawie 

bankowym: 

1) art. 111; 

2) art. 111 a; 

3) art. 111 b.  

Bank, w swoich placówkach oraz na stronie internetowej,  na bieżąco ujawnia informacje, a w 

przypadku zmiany treści ogłaszanej informacji Bank aktualizuje te informacje bez zbędnej 

zwłoki. 

4. Ponadto Bank ujawnia informacje: 

1) wynikające z Ustawy o BFG; 

2) wynikające z Ustawy o ochronie danych osobowych – art. 11, 



3) wynikające z Rozporządzenia RODO – art. 13,   

zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa (podczas zawierania umowy, podczas 

kontaktu z klientem) oraz w placówkach Banku i na stronie internetowej. 

5. Bank nie ogłasza: 

1) informacji uznanych jako nieistotne, z wyjątkiem ujawnień określonych w art. 435 ust. 2 lit. 

c, art. 437 i art. 450 Rozporządzenia CRR; 

2) informacji, które uznaje się za zastrzeżone lub poufne, z wyjątkiem ujawnień określonych w 

art. 437 i art. 450 Rozporządzenia CRR; 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, Bank ogłasza przyczyny odstąpienia od 

ogłoszenia informacji oraz ujawnia ogólne dane z tego zakresu.  

7. Informacje podlegające ogłaszaniu opracowywane są na podstawie danych sprawozdania 

finansowego Banku. 

8. Ujawniane informacje powinny spełniać następujące wymogi: 

1) kompleksowość, przedstawiająca aktualny obraz ryzyk związanych z działalnością Banku; 

2) przydatność i aktualność, pozwalające ocenić bezpieczeństwo i stabilność działań Banku; 

3) wiarygodność, odzwierciedlająca ekonomiczną treść zdarzeń i transakcji; 

4) porównywalność, umożliwiająca ocenę pozycji finansowej i wyniku finansowego Banku 

względem  innych banków; 

5) istotność i przydatność do oceny ryzyka Banku.  

 

2. W § 5 zmienia się treść ust. 2, który otrzymuje brzmienie: 

2. Informacje, wskazane w §4 ust. 3 pkt. od 1) do 4) stanowią część dokumentu, o 

którym mowa w ust. 1. 

3. Pozostała treść polityki pozostaje bez zmian. 

4. Aneks wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

Barcin, dnia 27.06.2022r. 
 


