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I. Postanowienia ogólne  
§ 1 

1. ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie, zwany dalej „Bankiem” prowadzi przejrzystą politykę 
informacyjną, uwzględniającą potrzeby informacyjne klientów oraz członków Banku. 

2. Niniejsza Polityka informacyjna ABS Banku Spółdzielczego jest dokumentem opracowanym w oparciu                   
o przyjęte Zasady Ładu Korporacyjnego i określa:  
1) zakres ogłaszanych zgodnie z wymogami prawa informacji,  
2) określenie częstotliwości dokonywania ogłaszania informacji,  
3) formy i miejsca ogłaszania informacji,  
4) sposób zapewniania klientom i członkom Banku właściwego dostępu do informacji,  
5) zasad zatwierdzania i weryfikowania informacji podlegających zgodnie z Polityką ogłaszaniu.  

3. Polityka informacyjna stanowi regulację Banku przyjętą w celu wypełnienia obowiązków informacyjnych  
a w szczególności : 
1) spełnienia postanowień określonych w części ósmej , tytule II Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE)  nr 575/2013 z 26 czerwca 2013 r w sprawie wymogów ostrożnościowych 
dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (zwany dalej Rozporządzeniem CRR) oraz unijnych 
aktów wykonawczych,  

2) spełnienia postanowień Rozporządzeń wykonawczych i delegowanych Komisji (UE) do 
Rozporządzeniem CRR, 

3) spełnienia wymogów Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych uchwała nr 
218/2014 KNF (Dz. Urz. KNF z 2014 r poz.17), 

4) spełnienia wymogów art. 111, art. 111a oraz art. 111b Ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo 
bankowe (Dz. U z 2015 poz. 128, t.j.z  późn. zm.), 

5) spełnienia wymogów Rozporządzenia Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 6 marca 2017 roku, 
6) spełnienia wymogów Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad 

systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1934 z 
późn. zm.); 

7) spełnienia wymogów Rekomendacji M nr 17 wydanej przez KNF, 
8) spełnienia wymogów Rekomendacji P nr 18 wydanej przez KNF,  
9) spełnienie wymogów rekomendacji H nr 1,11 wydanej przez KNF, 
10) ułatwienia dostępu do informacji związanych z działalnością Banku oraz do ich prezentowania                         

w sposób przejrzysty, rzetelny i kompletny,   
11) zagwarantowania wysokich standardów komunikacji, służących kształtowaniu wizerunku Banku jako 

uczciwej i rzetelnej instytucji zaufania publicznego. 
4. Niniejsza Polityka podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Banku. 
5. Polityka wprowadza zestaw wymagań informacyjno-sprawozdawczych, które umożliwią uczestnikom 

rynku ocenę działalności Banku poprzez ocenę: metod szacowania kapitału, metod narażenia Banku na 
ryzyka, technik stosowanych przez Bank w celu identyfikacji,  pomiaru, monitorowania i kontroli 
poszczególnych rodzajów ryzyka, a tym samym ocenę adekwatności kapitałowej Banku. 

 
II. Zakres ogłaszanych informacji  

§ 2 
1. Bank ujawnia informacje o charakterze ilościowym i jakościowym obejmujące w szczególności: 

1) informacje ogólne Banku, 
2) informacje o zasadach zrządzania Bankiem, 
3) cele, strategie i zasady  zarządzania poszczególnymi ryzykami w szczególności ocenę systemu 

zarządzania ryzykiem płynności oraz pozycję płynnościową zgodnie z zapisami Rekomendacji P; 
4) fundusze własne; 
5) przestrzeganie wymogów kapitałowych,  
6) stosowane metody wyznaczania oraz wartości wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych 

rodzajów ryzyka, w tym: 
a) ekspozycji ważonych ryzykiem, 
b) korekty z tytułu ryzyka kredytowego, 
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c) ekspozycji na ryzyko rynkowe,  
d) istotnych zdarzeń w zakresie ryzyka operacyjnego zgodnie z zapisami Rekomendacji M, 
e) ekspozycji na ryzyko stopy procentowej przypisane pozycjom nieuwzględnionym w portfelu 

handlowym, 
7) przestrzeganie wymogu w zakresie bufora zabezpieczającego i antycyklicznego; 
8) ekspozycje kapitałowe w portfelu bankowym; 
9) dźwignię finansową;  
10) opis systemów raportowania i pomiaru poszczególnych rodzajów ryzyka; 
11) strukturę organizacyjną w ramach zarządzania ryzykami, 
12) zasady stosowanych zabezpieczeń i ograniczeń ryzyka oraz procesów monitorowania skuteczności 

zabezpieczeń i metod redukcji ryzyka; 
13) informacje dotyczące polityki w zakresie wynagrodzeń;  
14) inne informacje dotyczące działalności Banku uregulowane Rozporządzeniem CRR. 

2. Na podstawie art. 432 Rozporządzenia, Bank nie ogłasza: 
1) informacji, których pominięcie lub zniekształcenie nie może zmienić oceny lub decyzji osoby 

wykorzystującej takie informacje przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych, albo wpłynąć na taką 
ocenę lub decyzję (informacje nieistotne),  z wyjątkiem ujawnień określonych w art.435 ust.2 lit. c), 
art. 437 i art. 450 Rozporządzenia; 

2) informacji, które uznaje się za zastrzeżone lub poufne, z wyjątkiem ujawnień określonych w art. 437 i 
450 Rozporządzenia. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2, Bank ogłasza przyczyny odstąpienia od ogłoszenia 
informacji oraz ujawnia ogólne dane z tego zakresu.  

4. Informacje podlegające ogłaszaniu opracowywane są na podstawie danych sprawozdania finansowego 
Banku, wg stanu na dzień 31  grudnia roku poprzedzającego.  
 

§ 3 
Bank dokonuje ujawnień w zakresie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, w tym w szczególności:   
1) Informację o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego, 
2) informację o odstąpieniu od stosowania w pełnym zakresie określonych zasad,    
3) podstawową strukturę organizacyjną,   
4) wyniki okresowej oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dokonanej przez Radę Nadzorczą.   

 
§ 4  

Bank dokonuje ujawnień w zakresie postanowień Rekomendacji H dotyczących opisu systemu kontroli 
wewnętrznej uwzględniającego: 
1) cele systemu kontroli wewnętrznej,  
2)  rolę Zarządu, Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu,  
3) Przyjęty schemat organizacji trzech linii obrony w ramach struktury organizacyjnej banku, 
4)  funkcję kontroli,  
5)  umiejscowienie, zakres zadań, niezależność komórki do spraw zgodności,  
6)  zasady corocznej oceny skuteczności i adekwatności systemu kontroli wewnętrznej, dokonywanej przez 

Radę Nadzorczą. 
 

§ 5 
1. W zakresie informacji wymaganych przez przepisy art. 111  i 111 b Ustawy Prawo bankowe Bank ogłasza:  

1) stosowane stawki oprocentowania środków na rachunkach bankowych, kredytów i pożyczek,  
2) stosowane stawki prowizji i wysokość pobieranych opłat,  
3) terminy kapitalizacji odsetek,  
4) stosowane kursy walutowe,  
5) bilans ze sprawozdaniem z badania za ostatni okres podlegający badaniu,  
6) skład Zarządu i Rady Nadzorczej Banku,  
7) nazwiska osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku albo jednostki 

organizacyjnej banku,  



 6 

8) obszar swojego działania oraz  bank zrzeszający, 
9) informacje o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych, o których mowa w art. 6a ust. 1 i 

7, o ile przy wykonywaniu na rzecz jednostki organizacyjnej banku albo innego przedsiębiorcy lub 
przedsiębiorcy zagranicznego czynności, o których mowa w tych przepisach, uzyskują dostęp do 
informacji chronionych tajemnicą bankową (art. 111 b). 

2. W zakresie informacji wymaganych przez przepisy art. 111a  Ustawy Prawo bankowe Bank ogłasza:    
  1) sprawozdanie z działalności Banku, o którym mowa w ustawie z dnia 29 września 1994 o 

rachunkowości zawierające informacje zgodnie z  art. 111a ust. 1 i 2 Ustawy Prawo bankowe;  
2) opis systemu zarządzania w tym systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń, 

informację o powołaniu komitetu ds. wynagrodzeń, a także informację o spełnieniu przez członków 
rady nadzorczej i zarządu wymogów określonych w art.22aa Ustawy Prawo bankowe.  

 
§ 6  

Bank dokonuje ujawnień w zakresie informacji wymaganych przez Ustawę o Bankowym Funduszu 
Gwarancyjnym uwzględniających: 

1. Informacja o podleganiu obowiązkowemu gwarantowaniu przez BFG, 
2. Informacja o podmiotach uprawnionych do gwarantowania, 
3. Wysokość kwoty lokat objętych gwarantowaniem. 
 

§ 7  
Informacje wymagane przez Ustawę o ochronie danych osobowych: 

1. Informacja w zakresie celu przetwarzania danych osobowych oraz przesłanek prawnych.  
2. Informacja o Administratorze danych osobowych, 
3. Informacja o prawach osób których dane są przetwarzane przez Bank, 
4. Informacje o zasadach przekazywania danych osobowych oraz o podmiotach, którym Bank powierza 

przetwarzanie danych osobowych, 
5. Informacja o IOD, w tym dane kontaktowe IOD. 

 
 

III. Częstotliwość, formy i miejsce ogłaszania informacji. 
 

§ 8  
1. Informacje o których mowa w Rozdziale II publikowane są w języku polskim. 
2. Dane ilościowe prezentowane są w złotych bez miejsc po przecinku lub w tysiącach złotych. 
3. Informacje wymienione w § 2, 3, 4 i 5 ust 2 są ogłaszane  w cyklach rocznych, termin ogłaszania 

ujawnianych informacji pokrywa się z terminem publikacji sprawozdań finansowych. 
4. Informacje wymienione w § 5 ust 1, § 6, § 7 są ogłaszane na bieżąco, w przypadku zmiany treści 

ogłaszanej informacji, Bank aktualizuje te informacje bez  zbędnej zwłoki. 
 

§ 9 
1. Informacje, o których mowa w § 2 ust. 1 są udostępniane Klientom w formie papierowej  w  Centrali ABS 

Banku Spółdzielczego w Andrychowie, ul. Krakowska 112 w pokoju nr 104   w godzinach urzędowania 
oraz na stronie internetowej www.absbank.pl.  

2. Informacje o których mowa w § 3 i 4 są udostępniane Klientom na stronie internetowej www.absbank.pl. 
3. Informacje o których mowa w § 5 ust. 1 są udostępniane Klientom w formie papierowej w placówkach 

Banku na stanowiskach obsługi lub na tablicy informacyjnej. 
4. Informacje o których mowa w § 5 ust. 2 pkt. 1 są udostępniane Klientom na stronie internetowej 

www.absbank.pl. 
5. Informacje o których mowa w § 5 ust. 2 pkt. 2 są udostępniane Klientom w ramach rocznej Informacji                  

o charakterze jakościowym i ilościowym podlegającej ujawnieniom zgodnie z ust. 1. 
6. Informacje o których mowa w § 6 i § 7 są udostępniane Klientom na stronie internetowej 

www.absbank.pl. 
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IV. Zasady sporządzania i zatwierdzania informacji podlegających ogłoszeniu. 
 

§ 10 
1. Informacje  wymienione w § 2 sporządza Zespół Ryzyk, Analiz i Planowania, Główny Księgowy   oraz 

Zespół Organizacyjno - Administracyjny  i podlegają weryfikacji przez Zespół ds. Zgodności i Kontroli 
Wewnętrznej. 

2. Informacje  wymienione w § 3 sporządza Zespół ds. Zgodności i Kontroli Wewnętrznej. 
3. Informacje wymienione w  § 4 sporządza  Zespół ds.  Zgodności i Kontroli Wewnętrznej. 
4. Informacje wymienione w § 5 ust. 1 pkt. 1-3 sporządza  Zespół Rozwoju Aplikacji, Produktów Bankowych  

i Marketingu i podlegają weryfikacji przez Zespół do Spraw Zgodności i Kontroli Wewnętrznej. 
5. Informacje wymienione w § 5 ust. 1 pkt. 4  sporządza  Zespół Finansowo Księgowy   i podlegają weryfikacji 

przez Zespół ds. Zgodności i Kontroli Wewnętrznej. 
6. Informacje wymienione w § 5 ust. 1 pkt. 5-9 sporządza Główny Księgowy oraz  Zespół Organizacyjno 

Administracyjny.  
7. Informacje wymienione w § 5 ust. 2 pkt. 1 sporządza Zarząd. 
8. Informacje wymienione w § 5 ust. 2 pkt. 2 sporządza się w ramach ust.1.  
9. Informacje wymienione w § 6  sporządza  Zespół Rozwoju Aplikacji, Produktów Bankowych  i Marketingu. 
10. Informacje wymienione w § 7  sporządza  Inspektor Ochrony Danych. 
11. Poprawność i kompletność ogłaszanych informacji podlega kontroli przez Departament Audytu Systemu 

Ochrony w ramach trzeciego poziomu zarządzania ryzykami  na mocy umowy Spółdzielni Systemu 
Ochrony Zrzeszenia BPS.  

12. Treść ogłaszanych informacji  podlega zatwierdzeniu przez Zarząd ABS Banku Spółdzielczego. 
13.  Zakres ujawnianych informacji może ulec zmianie w przypadku: 

1) zmiany strategii Banku; 
2) zmiany profilu ryzyka; 
3) zmiany metod wyliczania wymogów kapitałowych; 
4) zmiany przepisów regulacyjnych w zakresie zarządzania ryzykiem i polityki wynagrodzeń. 

 
V. Zasady zapewniania członkom i klientom Banku właściwego dostępu do informacji.  

 
§ 11 

1. Bank zapewnia swoim członkom oraz klientom właściwy dostęp do informacji.  
2. Bank realizując obowiązki w zakresie ogłaszania lub udzielania dostępu do informacji ogłasza lub 

udostępnia wyłącznie informacje nie stanowiące tajemnicy chronionej prawnie lub nie naruszające praw 
innych osób.   

3. Członkowie Banku mają prawo do zaznajamiania się z uchwałami organów Banku, protokołami obrad 
organów Banku, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi 
przez spółdzielnię z osobami trzecimi.  

4. Bank może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to 
prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w 
celach sprzecznych z interesem Banku i przez to wyrządzi Bankowi znaczną szkodę.  

5. Bank może odmówić wglądu w uchwały, protokoły obrad organów o ile może to stanowić naruszenie 
przepisów prawa.  

6. Odmowa wyrażana jest na piśmie.  
7. Bank w formie korespondencji listownej przesyłanej członkom przekazuje materiały wymagane 

przepisami ustawy - Prawo spółdzielcze i Statutu Banku.  
8. Innych informacji na temat Banku na żądanie członka Banku udziela Zarząd Banku, pisemnie lub w inny 

uzgodniony z członkiem Banku sposób w terminie do 14 dni od daty złożenia zapytania.  
9. Udzielając informacji członkom Banku Zarząd zapewnia ich rzetelność oraz kompletność, nie stosując 

przy tym żadnych preferencji w stosunku do poszczególnych członków Banku.  
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VI. Przepisy końcowe. 
§ 12 

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

2. Weryfikacji  zasad Polityki informacyjnej ABS Banku Spółdzielczego dokonuje  Zespół Ryzyk, Analiz                        
i Planowania w porozumieniu z innymi komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za sporządzanie 
wskazanych w niniejszej Polityce informacji. 

3. Zespół Ryzyk Analiz i Planowania przedkłada Zarządowi i Radzie Nadzorczej ABS Banku Spółdzielczego 
propozycję Polityki informacyjnej w terminie do końca grudnia  każdego roku w formie noty zawierającej 
projekt tekstu jednolitego Polityki lub uzasadnienie co do braku potrzeby zmian.  

4. Szczegółowy zakres i sposób przygotowania informacji podlegających ogłaszaniu w ramach § 2 i § 5 ust. 2 
pkt.2 zawiera Instrukcja sporządzania i ujawniania informacji  w ABS Banku Spółdzielczym zatwierdzona 
przez Zarząd. 

5. Niniejsza  polityka jest udostępniona na stałe poprzez wywieszenie pełnej jej treści w Centrali ABS Banku 
Spółdzielczego oraz umieszczenie jej na stornie internetowej Banku www.absbank.pl  

6. Za opublikowanie niniejszej Polityki oraz informacji wymienionych w ust 5 odpowiedzialny jest Zespół 
Organizacyjno Administracyjny. 


