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1. Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Rada Nadzorcza i Zarząd Banku Spółdzielczego w Łańcucie zwanego dalej Bankiem zatwierdza 

i weryfikuje Politykę informacyjną w Banku Spółdzielczym w Łańcucie, zwaną  w dalszej części 

Polityką. 

2. Niniejsza Polityka zawiera zakres i metody ujawniania informacji o charakterze jakościowym                 

i ilościowym, zgodnie z: 

a) Rozporządzeniem 575/2013 UE, zwanym dalej Rozporządzeniem CRR, 

b) Rozporządzeniem 1423/2013 UE,  

c) Ustawą Prawo bankowe, ze szczególnym uwzględnieniem art. 111a, 

d) Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 06 marca 2017 r. w sprawie zarządzania 

ryzykiem (…) 

e) Zasadami ładu korporacyjnego KNF, 

f) Rekomendacją „M” KNF, 

g) Rekomendacją „P” KNF, 

h) Ustawą o ochronie danych osobowych, 

i) Wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB). 
3. Informację o dostępie do informacji podlegających ujawnieniom Bank udostępnia w sposób 

ogólnie dostępny w miejscu wykonywania czynności, tj. wywieszając na tablicy ogłoszeń                   

w jednostkach organizacyjnych.  

4. Polityka informacyjna Banku reguluje: zakres ogłaszanych informacji, częstotliwość, formę                      

i miejsce ogłaszania, zasady zatwierdzania i weryfikacji ogłaszanych informacji oraz zasady 

weryfikacji niniejszej Polityki. 

 

§ 2 

Niniejsza Polityka określa w szczególności:  

1. Wytyczne dotyczące zasad i metod ujawniania informacji o charakterze jakościowym                     

i ilościowym. 

2. Zakres zadań i odpowiedzialności w procesie ujawniania informacji, o których mowa                    

w ust.1. 

 

2. Podstawowe definicje 

§ 3 

Ilekroć w Polityce jest mowa o: 

1. Banku – mowa o Banku Spółdzielczym w Łańcucie. 

2. Banku Zrzeszającym – mowa o Banku BPS S.A. 

3. Spółdzielni SOI – Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. 

4. Miejscu wykonywania czynności – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne 

Banku oraz zamiejscowe komórki organizacyjne wchodzące w skład jednostek 

organizacyjnych, takie jak Punkty Obsługi Klienta, Filie, Punkty Kasowe. 

5. Jednostkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć elementy struktury 

organizacyjnej, działające dla osiągnięcia celów strategicznych Banku. W Banku jednostkami 

organizacyjnymi są Centrala i Oddziały. 

6. Centrali - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną Banku, usytuowaną                          

w siedzibie Banku w Łańcucie, realizującą kluczowe dla całości Banku zadania merytoryczne 

i organizacyjne oraz nadzorującą ich wykonanie w stosunku do pozostałych jednostek 

organizacyjnych Banku.  

7. Adekwatność kapitałowa – wymagany poziom kapitału niezbędny na pokrycie wszystkich 

istotnych rodzajów ryzyka występujących w Banku.  

8. Obszar geograficzny – obszar działania Banku określony w Statucie Banku. 
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9. Strona internetowa – strona www. Banku (www.bslancut.pl). 

10. IOD – Inspektor Ochrony Danych, wyznaczonych przez Zarząd na podstawie ustawy 

o ochronie danych osobowych. W Banku funkcję tą pełni Stanowisko ds. zgodności. 

 

3. Zasady ujawniania informacji 

§ 4 

Bank jest zobowiązany do ogłaszania, w sposób ogólnie dostępny wszystkim zainteresowanym, 

w miejscu wykonywania czynności, tj. we wszystkich jednostkach organizacyjnych, informacji na 

temat dostępu do informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dla wszystkich obszarów 

działania Banku. 

 

§ 5 

W celu ustalenia zasad dostępu do informacji, o których mowa w §4 Zarząd oraz Rada 

Nadzorcza Banku zatwierdza Politykę informacyjną.  

 

§ 6  

Polityka informacyjna określa zakres, formę, miejsce i zasady dostępu do informacji,                           

a w szczególności: 

1. Zakres ogłaszanych informacji określonych na podstawie regulacji zewnętrznych 

wymienionych §1 niniejszej Polityki.  

2. Częstotliwość – określona w załączniku nr 1 do niniejszej Polityki, zależna od wymagań 

określonych w regulacjach wymienionych §1 niniejszej Polityki. Bank ujawnia informacje 

ilościowe co najmniej raz w roku w terminie publikacji sprawozdania finansowego,                         

a informacje jakościowe aktualizuje na bieżąco w miarę wprowadzanych zmian. 

3. Formę - w formie papierowej oraz elektronicznej, zależnie od wymagań określonych                     

w regulacjach wymienionych §1 niniejszej Polityki, w języku polskim.  

4. Miejsce informacji, ujawnianych w formie papierowej - Centrala Banku – w pokoju nr 14,               

w godzinach od 7.00 do 15.00. 

5. Miejsce ujawniania informacji elektronicznych: www.bslancut.pl 

6. Zasady zatwierdzania i weryfikowania informacji, podlegających ogłaszaniu, a nie ujętych           

w sprawozdaniu finansowym. 

 

§ 7 

1. Każda jednostka organizacyjna Banku ma obowiązek wywiesić Zasady dostępu do Polityki 

informacyjnej na tablicy ogłoszeń do dnia 31 grudnia roku, za który ujawniane są informacje. 

2. Wzór Zasad dostępu do Polityki informacyjnej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej Polityki. 

  

§ 8 

1. Politykę informacyjną oraz jej zmiany w Banku opracowuje Stanowisko zarządzania ryzykami 

i analiz. 

2. Za opracowanie Polityki informacyjnej odpowiada Prezes Zarządu.  

3. Zarząd i Rada Nadzorcza zatwierdza Politykę informacyjną Banku oraz sprawuje nadzór nad 

jej realizacją. 

 

§ 9 

1. Weryfikacja Polityki informacyjnej odbywa się do końca grudnia każdego roku na podstawie 

informacji przygotowanej przez Stanowisko zarządzania ryzykami i analiz.  

2. Weryfikacja oraz zmiany w Polityki informacyjnej podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd oraz 

Radę Nadzorczą Banku. 

 

http://www.bslancut.pl/
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§ 10 

1. Na podstawie zatwierdzonej przez Zarząd i Radę Nadzorczą Polityki informacyjnej Stanowisko 

zarządzania ryzykami i analiz we współpracy z pozostałymi wyznaczonymi komórkami 

organizacyjnymi Banku opracowuje komplet informacji podlegających ujawnieniu. 

2. Zestawienie zakresu informacji podlegających ujawnieniom wraz z przypisaniem komórek 

odpowiedzialnych za ich przygotowanie zawiera załącznik nr 1 do niniejszej Polityki. 

3. Informacje ilościowe, o których mowa w ust. 1 muszą być udostępnione wszystkim 

zainteresowanym najpóźniej w terminie publikacji sprawozdania finansowego Banku, natomiast 

informacje o charakterze jakościowym (opisowe) powinny podlegać bieżącej aktualizacji. 

4. Informacje, o których mowa w ust. 1 podlegają weryfikacji przez Stanowisko ds. zgodności.  

 

§ 11 

Ujawniane informacje powinny spełniać następujące wymogi: 

1. Kompleksowość obrazu profilu ryzyka 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, przydatność do oceny ryzyka Banku. 

 

§ 12 

1. Bank może przy ujawnianiu informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących 

adekwatności kapitałowej pominąć te, które uzna za poufne lub chronione. 

2. Z wnioskiem o zaniechanie ujawniania informacji z podaniem przyczyny występuje do Zarządu 

Stanowisko zarządzania ryzykami i analiz. 

3. Zarząd i Rada Nadzorcza na podstawie przeglądu adekwatności prezentowanych informacji 

podejmuje decyzję o zaniechaniu ujawniania informacji, którą uzna za poufną lub chronioną. 

 

4. Zakres zadań i odpowiedzialności w procesie ujawniania informacji 

§ 13 

W procesie ujawniania informacji uczestniczą: 

1. Zebranie Przedstawicieli, zatwierdzające sprawozdanie finansowe Banku. 

2. Rada Nadzorcza, zatwierdzająca niniejszą Politykę. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad 

realizacją niniejszej Polityki.  

3. Zarząd Banku odpowiada za opracowanie i realizację Polityki informacyjnej, przedstawia                

w sposób syntetyczny Radzie Nadzorczej informacje w tym zakresie. Zarząd zatwierdza 

informacje podlegające ogłoszeniu. Bezpośredni nadzór nad opracowaniem i realizacją 

Polityki informacyjnej sprawuje Prezes Zarządu.  

4. Stanowisko zarządzania ryzykami i analiz, odpowiedzialny za opracowanie Polityki 

informacyjnej oraz realizację zadań związanych z ujawnianiem informacji.  

5. Stanowisko ds. zgodności, przeprowadzające weryfikację informacji podlegających 

ujawnieniu na podstawie zapisów niniejszej Polityki. 

6. Pozostałe jednostki i komórki organizacyjne, zobowiązane do przekazywania informacji 

podlegających ujawnieniu. 

 

§ 14 

1. Realizacja niniejszej Polityki poddawana jest okresowo audytowi wewnętrznemu. 

2. Bank może zlecić realizację zadań związanych z audytem wewnętrznym Bankowi 

Zrzeszającemu, Jednostce zarządzającej Systemem Ochrony na podstawie odrębnie zawartych 

umów. 
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5. Zakres ujawnianych informacji  

§ 15 

1. Bank ujawnia informacje określone w załączniku nr 1 do niniejszej Polityki. 

2. Zasady zarządzania ryzykami istotnymi oraz systemu kontroli wewnętrznej na podstawie Ustawy 

Prawo bankowe oraz Rozporządzenia CRR, 

3. Informacje wymagane przez Rekomendację „P”, 

4. Na podstawie Rekomendacji „M” - informację o sumach strat brutto z tytułu ryzyka operacyjnego 

odnotowanych w danym roku, w podziale na klasy zdarzeń, w tym co najmniej w podziale na 

kategorie zdarzeń w ramach rodzaju zdarzenia (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Instrukcji 

zarządzania ryzykiem operacyjnym), oraz o tym, jakie działania mitygujące w związku z tym 

zostały podjęte w celu uniknięcia ich w przyszłości, 

5.  Informację (na podstawie Rekomendacji „M”) o najpoważniejszych zdarzeniach operacyjnych, 

jakie wystąpiły w minionym roku – według uznania Banku. 

6. Inne informacje wymagane przez Rekomendacje nadzorcze KNF oraz Wytyczne EUNB. 

 

§ 16 

1. Bank ujawnia w formie pisemnej w miejscu wykonywania czynności informacje określone            

w art. 111, art. 111 a i art., 111 b Ustawy Prawo bankowe, tj.: 

a) stosowane stawki oprocentowania środków na rachunkach bankowych, kredytów i pożyczek, 

b) stosowane stawki prowizji i wysokość pobieranych opłat, 

c) terminy kapitalizacji odsetek, 

d) stosowane kursy walutowe, 

e) bilans wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta za ostatni okres podlegający 

badaniu, 

f) skład zarządu i rady nadzorczej banku, 

g) nazwiska osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu banku albo jednostki 

organizacyjnej banku, 

h) banki spółdzielcze są obowiązane oprócz informacji, o których mowa w ust. 1, podać także 

obszar swojego działania oraz bank zrzeszający, 

i) informację o stopie zwrotu z aktywów obliczonej, jako iloraz zysku netto i sumy bilansowej 

(art. 111 a),  

j) 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. Bank ujawnia w formie elektronicznej na swojej stronie internetowej informacje wymagane przez 

Zasady ładu korporacyjnego:   

a) Politykę zarządzania ładem korporacyjnym, 

b) Oświadczenie Zarządu w/s stosowania w Banku Zasad ładu korporacyjnego,  

c) Podstawową strukturę organizacyjną, 

d) Politykę informacyjną, 

e) Wyniki oceny stosowania ładu korporacyjnego przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą. 

 

§ 17 

Zakres informacji ujętych w § 15 i 16 wraz z przypisaniem komórek organizacyjnych 

odpowiedzialnych za ich opracowanie zawiera załącznik nr 1 do niniejszej Polityki.   
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6. Postanowienia końcowe 

§ 18 

1. Niniejsza Polityka podlega ocenie przez Zarząd i Radę Nadzorczą pod względem: 

a) Adekwatności ujawnianych informacji, 

b) Istotności ujawnianych informacji, 

c) Zachowania poufności, 

d) Częstotliwości ujawniania, 

e) Kompletności, 

f) Dostosowania do profilu ryzyka. 

2. Polityka wchodzi w życie po podjęciu Uchwały przez Zarząd i Radę Nadzorczą Banku 

Spółdzielczego w Łańcucie. 
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Załącznik nr 1 

 

Zestawienie zakresu informacji podlegających ujawnieniom wraz z przypisaniem komórek odpowiedzialnych za ich przygotowanie 

 

Nr Zagadnienie 

Komórka 

organizacyjna / 

osoba 

Miejsce 

publikacji 

Termin 

publikacji 

I. Informacje ogólne o Banku. Gł. Księgowy Strona www. 

Banku 

Na bieżąco 

II. Zasady zarządzania ryzykiem istotnym wraz z oświadczeniem Zarządu i Rady 

Nadzorczej na podstawie art. 435 Rozporządzenia CRR, oraz art. 111a ust. 4 

Ustawy Prawo bankowe tj.: 

1. Cele strategiczne w zakresie zarządzania poszczególnymi rodzajami 

ryzyka, uznanymi przez Bank za istotne, 

2. Opis procesów zarządzania istotnymi rodzajami ryzyka, 

3. Organizacja zarządzania ryzykiem, 

4. Oświadczenie Zarządu i Rady Nadzorczej na temat adekwatności ustaleń 

dotyczących zarządzania ryzykiem w instytucji, dającego pewność, że 

stosowane systemy zarządzania ryzykiem są odpowiednie z punktu 

widzenia profilu i strategii Banku, 

5. Zatwierdzone przez Zarząd i Radę Nadzorczą zwięzłe oświadczenie na 

temat ryzyka, w którym pokrótce omówiono ogólny profil ryzyka Banku 

związany ze Strategią działalności. Przedmiotowe oświadczenie zawiera 

kluczowe wskaźniki i dane liczbowe, zapewniające zewnętrznym 

zainteresowanym stronom całościowy obraz zarządzania ryzykiem,                 

w tym interakcji między profilem ryzyka instytucji a tolerancją na ryzyko 

określoną przez Radę Nadzorczą, 

6. Opis systemu informacji zarządczej. 

7. Oświadczenie Rady Nadzorczej zawierające informację o spełnianiu 

przez członków rady nadzorczej i zarządu wymogów określonych w art. 

22aa. 

Stanowisko 

zarządzania 

ryzykami i analiz 

Strona www. 

Banku 

Na bieżąco 
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III. Informacje wynikające z Rekomendacji „P” w zakresie:  

1) roli i zakresu odpowiedzialności właściwych komitetów oraz innych 

jednostek funkcjonalnych i biznesowych,  

2) działalności w zakresie pozyskiwania finansowania, 

3) stopnia, w jakim funkcje skarbowe oraz zarządzanie ryzykiem płynności 

są scentralizowane bądź zdecentralizowane,  

4) w przypadku zrzeszonego banku spółdzielczego, funkcjonowania                 

w ramach zrzeszenia, 

5) rozmiar i skład nadwyżki płynności banku,   

6) wymogi dotyczące dodatkowego zabezpieczenia na wypadek obniżenia 

oceny kredytowej banku,  

7) normy płynności oraz inne regulacyjne normy dopuszczalnego ryzyka              

w działalności banków obowiązujące w danej jurysdykcji, 

8) lukę płynności zawierającą kilka najbliższych przedziałów dla pozycji 

bilansowych i pozabilansowych oraz otrzymane na tej podstawie 

skumulowane luki płynności,  

9) w przypadku zrzeszonych banków spółdzielczych oraz banku 

zrzeszającego, dodatkowe zabezpieczenie płynności w ramach 

zrzeszenia, 

10) aspekty ryzyka płynności, na które bank jest narażony i które monitoruje,  

11) dywersyfikację źródeł finansowania banku,   

12) inne techniki wykorzystywane do ograniczania ryzyka płynności, 

13) pojęcia stosowane w procesie mierzenia pozycji płynnościowej i ryzyka 

płynności, łącznie z dodatkowymi wskaźnikami, dla których bank nie 

ujawnia danych,  

14) wyjaśnienie, w jaki sposób ryzyko płynności rynku (produktu) jest 

odzwierciedlone w systemie zarządzania płynnością płatniczą banku,  

15) wyjaśnienie, jak są wykorzystywane testy warunków skrajnych,  

16) opis modelowanych scenariuszy testów warunków skrajnych,  

17) wskazanie, czy i w jakim stopniu plan awaryjny płynności uwzględnia 

wyniki testów warunków skrajnych,  

18) politykę banku w zakresie utrzymywania rezerw płynności,  

19) ograniczenia regulacyjne w zakresie transferu płynności w obrębie 

Stanowisko 

zarządzania 

ryzykami i analiz 

Miejsce 

określone w §6 

ust. 4 

niniejszej 

Polityki 

W terminie 

publikacji 

sprawozdania 

finansowego 
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jednostek grupy lub, w przypadku zrzeszonych banków spółdzielczych                 

i banku zrzeszającego, w obrębie zrzeszenia 

 

 

IV. W zakresie zarządzania na podstawie 435 ust. 2 Rozporządzenia CRR: 

1) Zasady rekrutacji członków Zarządu i Rady Nadzorczej (zasady oceny na 

podstawie art. 22aa ustawy Prawo bankowe), 

2) Zasady zróżnicowania w odniesieniu do wyboru członków Zarządu i Rady 

Nadzorczej, 

3) Liczbę stanowisk zajmowanych dyrektorskich (w radach i zarządach 

innych podmiotów) przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej, 

 

Stanowisko 

zarządzania 

ryzykami i analiz 

 

Miejsce 

określone w §6 

ust. 4 

niniejszej 

Polityki 

Na bieżąco, 
pkt 3 najpóźniej 

w terminie 

publikacji 

Sprawozdania 

Finansowego 

V. Opis systemu kontroli wewnętrznej Stanowisko ds. 

zgodności 

Strona www. 

Banku 

Na bieżąco 

VI. Zasady ustalania stałych i zmiennych składników wynagrodzeń – Polityka 

wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ 

na ryzyko Banku.  

Stanowisko 

zarządzania 

ryzykami i analiz 

 

Strona www. 

Banku 

 

Na bieżąco 

VII. Informacje ilościowe w zakresie składników wynagradzania w podziale na stałe     

i zmienne z uwzględnieniem ilości osób otrzymujących ww. wynagrodzenie oraz 

wartość płatności związanych z zatrudnieniem i z zakończeniem stosunku 

zatrudnienia dokonanych w danym roku obrotowym, liczbę osób otrzymujących 

takie płatności oraz najwyższą taką płatność na rzecz jednej osoby. 

 

Z uwagi na wrażliwość ww. informacji, jawność zatrudnienia na stanowiskach istotnych 

w Banku proponuje się publikację w formie papierowej – w miejscu określonym w §6 ust. 

4 niniejszej Polityki 

Stanowisko 

zarządzania 

ryzykami i analiz 

 

Miejsce 

określone w §6 

ust. 4 

niniejszej 

Polityki 

W terminie 

publikacji 

sprawozdania 

finansowego 

VIII. Ilość posiedzeń Rady Nadzorczej, która sprawuje nadzór nad Polityką 

wynagrodzeń. 

Stanowisko 

zarządzania 

ryzykami i analiz 

 

Strona www. 

Banku 

W terminie 

publikacji 

sprawozdania 

finansowego 
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IX. Informacja o sumach strat brutto z tytułu ryzyka operacyjnego 

zaewidencjonowanych w danym roku, w podziale na klasy zdarzeń w tym, co 

najmniej w podziale na kategorie zdarzeń w ramach rodzaju zdarzenia (zgodnie 

z załącznikiem nr 1 do Instrukcji zarządzania ryzykiem operacyjnym), oraz                    

o tym, jakie działania mitygujące w związku z tym zostały podjęte w celu 

uniknięcia ich w przyszłości.  

 

Informacja o najpoważniejszych zdarzeniach operacyjnych, jakie wystąpiły w minionym 

roku – według uznania Banku. 

Stanowisko 

zarządzania 

ryzykami i analiz 

 

 

 

 

 

Miejsce 

określone w §6 

ust. 4 

niniejszej 

Polityki 

W terminie 

publikacji 

sprawozdania 

finansowego 

X. Fundusze własne, zgodnie z zapisami Rozporządzenia 1423/13 UE - zgodnie z 

załącznikiem nr 3 do niniejszej Polityki.   

Stanowisko 

zarządzania 

ryzykami i analiz 

Strona www 

Banku 

W terminie 

publikacji 

sprawozdania 

finansowego 

 

XI. Skrótowy opis metody stosowanej do oceny adekwatności kapitału 

wewnętrznego w celu wsparcia bieżących i przyszłych działań. 

Stanowisko 

zarządzania 

ryzykami i analiz 

Strona www 

Banku 

W terminie 

publikacji 

sprawozdania 

finansowego 

 

XII. Informacje ilościowe w zakresie adekwatności kapitałowej (Rozporządzenie 

CRR): 

1) wartość 8% aktywów ważonych ryzykiem, 

2) rozkład ekspozycji w zależności od branży lub typu kontrahenta                         

z podziałem na kategorie ekspozycji, w tym określenie ekspozycji wobec 

MŚP, 

3) zestawienie rezydualnych terminów zapadalności dla wszystkich 

ekspozycji z podziałem na kategorie ekspozycji, 

4) w podziale na istotne branże kwotę ekspozycji o utraconej wartości                 

i ekspozycji przeterminowanych, przedstawione oddzielnie, 

5) ekspozycja na ryzyko walutowe, 

6) wysokość wskaźnika dźwigni – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej 

Polityki. 

Gł. Księgowy 

 

Strona www 

Banku 

W terminie 

publikacji 

sprawozdania 

finansowego 
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XIII. Opis metody wyliczania wymogu na ryzyko operacyjne. 

 

Ekspozycja na ryzyko stopy procentowej przypisane pozycjom 

nieuwzględnionym w portfelu handlowym, 

 

Stanowisko 

zarzadzania 

ryzykami i analiz 

 

Strona www 

Banku 

W terminie 

publikacji 

sprawozdania 

finansowego 

 

XIV 1. Zasady i procedury dotyczące wyceny zabezpieczeń i zarządzania nimi. 

2. Opis głównych rodzajów zabezpieczeń przyjętych przez daną instytucję. 

Stanowisko 

analityka 

kredytowego, 

Stanowisko 

monitoringu 

Miejsce 

określone w §6 

ust. 4 

niniejszej 

Polityki 

W terminie 

publikacji 

sprawozdania 

finansowego 

 

XV. Informacje wymagane przez Zasady ładu korporacyjnego:   

1) Zasady ładu korporacyjnego Banku, 

2) Oświadczenie Zarządu w/s stosowania w Banku Zasad ładu 

korporacyjnego,  

3) Podstawowa struktura organizacyjna, 

4) Polityka informacyjna,  

5) Wyniki oceny stosowania ładu korporacyjnego przeprowadzone przez 

Radę Nadzorczą. 

 

Stanowisko 

zarządzania 

ryzykami i analiz 

Strona www. 

Banku 

Na bieżąco 

XVI. Informacje określone w art. 111 i art., 111 b Ustawy Prawo bankowe, tj.: 

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 z opinia biegłego rewidenta 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, 

8) banki spółdzielcze są obowiązane oprócz informacji, o których mowa                

w ust. 1, podać także obszar swojego działania oraz bank zrzeszający, 

Stanowisko 

zarządzania 

ryzykami i analiz 

 

 

 

 

 

 

Tablica 

ogłoszeń          

w miejscu 

wykonywania 

czynności 

 

 

Na bieżąco 
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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). 

 

XVII. Informacje wymagane przez Ustawę o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym: 

1) Informacja o podleganiu obowiązkowemu gwarantowaniu przez BFG, 

2) Informacja o podmiotach uprawnionych do gwarantowania, 

3) Wysokość kwoty lokat objętych gwarantowaniem. 

 

 

Główny Księgowy Strona www. 
Banku  

oraz Tablica 
ogłoszeń                   
w miejscu 

wykonywania 
czynności 

Na bieżąco 

XVIII Informacje wymagane przez Ustawę o ochronie danych osobowych: 

1. Informacja o Administratorze danych osobowych, 

2. Informacja o prawach osób, których dane są przetwarzane przez Bank, 

3. Informacje o zasadach przekazywania danych osobowych oraz 

o podmiotach, którym Bank powierza przetwarzanie danych osobowych, 

4. Informacja o IOD.  

IOD Strona www. 
Banku  

oraz Tablica 
ogłoszeń 
w miejscu 

wykonywania 
czynności 

  

Na bieżąco 

XIX Informacje na temat poziomu ekspozycji nieobsługiwanych zgodnie                                

z wytycznymi EBA/GL/06/2018 – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej 

Polityki. 

Stanowisko 
zarządzania 

ryzykami i analiz 
i 

Stanowisko 
sprawozdawczosci 

Strona www. 
Banku 

W terminie 

publikacji 

sprawozdania 

finansowego 

XX Informacje na podstawie 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 – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Polityki 

Stanowisko 
zarządzania 

ryzykami i analiz 
i 

Stanowisko 
sprawozdawczości 

Strona www. 
Banku 

W terminie 

publikacji 

sprawozdania 

finansowego 
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Załącznik nr 2 

 

Zasady dostępu do Polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Łańcucie 

 

Miejsce i zakres informacji podlegających ujawnieniom, opracowany w oparciu o zapisy polityki 

informacyjnej Banku wraz z niniejszą Polityką jest udostępniany wszystkim zainteresowanym 

w formie elektronicznej na stronie: www.bslancut.pl. 

 

 

 

Zarząd Banku Spółdzielczego  

w Łańcucie 
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Załącznik nr 3 do Polityki informacyjnej 

 

UJAWNIENIA DOTYCZĄCE FUNDUSZY WŁASNYCH 

 

Lp* Pozycja Kwota 

1 Instrumenty kapitałowe i powiązane ażio emisyjne Udziały kapitałowe 
(wieczyste) 

2 Zyski zatrzymane Niepodzielony zysk z lat 
ubiegłych 

3 Skumulowane inne całkowite dochody (i pozostałe kapitały 
rezerwowe) 

100% kapitału z aktualizacji 
wyceny oraz 100% kapitału z 
aktualizacji instrumentów 
zaklasyfikowanych jako 
dostępne do sprzedaży. W 
tej pozycji należy też 
wykazać kapitał zapasowy 
oraz kapitał rezerwowy 

3a Fundusze ogólne ryzyka bankowego  Fundusz ogólnego ryzyka 

4 Kwota kwalifikujących się pozycji o których mowa w art. 
484 ust. 3 i powiązane ażio emisyjne przeznaczone do 
wycofania z kapitału podstawowego Tier I 

Niezamortyzowane udziały 
kapitałowe (jeżeli nie są 
wieczyste) 

5a Niezależnie zweryfikowane zyski z bieżącego okresu po 
odliczeniu wszelkich możliwych do przewidzenia obciążeń 
i dywidend 

Zysk okresu bieżącego za 
zgodą KNF 

6 Kapitał podstawowy Tier I przed korektami regulacyjnymi Suma powyższych pozycji 

7 Dodatkowe korekty wartości (kwota ujemna) Korekta AVA 

7a Dodatkowe odliczenie z tytułu rezerw Odliczenie z tytułu 
nieuznanych rezerw oraz 
odpisów w sytuacji kiedy w 
wartości ekspozycji 
uwzględniane są wszystkie 
rezerwy i odpisy dotyczące 
odsetek a nie tylko kwoty 
uznane (zgodnie z 
Rozporządzeniem 
delegowanym Komisji EU NR 
183/2014) 

8 Wartości niematerialne i prawne (po odliczeniu powiązanej 
rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego) 
(kwota ujemna) 

Wartości niematerialne i 
prawne 

17 Bezpośrednie, pośrednie i syntetyczne udziały kapitałowe 
w instrumentach w kapitale podstawowym Tier I 
podmiotów sektora finansowego, jeżeli podmioty te mają z 
instytucją krzyżowe powiązania kapitałowe mające na celu 
sztuczne zawyżanie funduszy własnych instytucji (kwota 
ujemna) 

Udziały kapitałowe w kapitale 
podstawowym Tier I uznane 
jako krzyżowe przez 
właściwe organy (wzajemne 
udziały pomiędzy bankami 
spółdzielczymi) 

18 Posiadane przez instytucję bezpośrednie, pośrednie i 
syntetyczne udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale 
podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, 
jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te 
podmioty (kwota przekraczająca próg 10% oraz po 
odliczeniu kwalifikowanych pozycji krótkich) (kwota 
ujemna) 

Udziały kapitałowe w kapitale 
podstawowym Tier I sektora 
finansowego (poza IPS) nie 
będące znaczną inwestycją 
ponad limit 10%  

19 Posiadane przez instytucję bezpośrednie, pośrednie i 
syntetyczne udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale 
podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, 
jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te 
podmioty (kwota przekraczająca próg 10% oraz po 

Udziały kapitałowe w kapitale 
podstawowym Tier I sektora 
finansowego (poza IPS) 
będące znaczną inwestycją 
ponad limit 10%  
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odliczeniu kwalifikowanych pozycji krótkich) (kwota 
ujemna) 

21 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
wynikające z różnic przejściowych (kwota przekraczająca 
próg 10% po odliczeniu powiązanej rezerwy z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego w przypadku 
spełnienia warunków określonych w art. 38 ust. 3 (kwota 
ujemna) 

Aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 
oparte na przyszłej 
rentowności i wynikające z 
różnic przejściowych ponad 
limit 10% 

22 Kwota przekraczająca próg 17,65% (kwota ujemna) Kwota przekraczająca limit 
17,65% dla sumy 
znaczących inwestycji w 
sektor finansowy (poza IPS) i 
aktywów z tytułu 
odroczonego podatku 
dochodowego opartych na 
przyszłej rentowności i 
wynikającej z różnic 
przejściowych  

23 W tym: posiadane przez instytucję bezpośrednie i 
pośrednie instrumenty w kapitale podstawowym Tier I 
podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała 
znacznej inwestycji w te podmioty 

Część wiersza 22 
przypadająca na inwestycje 

25 W tym: aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego wynikające z różnic przejściowych 

Część wiersza 22 
przypadająca na aktywa 

25a Straty za bieżący rok obrachunkowy (kwota ujemna) Strata roku bieżącego 

25b Możliwe do przewidzenia obciążenia podatkowe związane 
z pozycjami kapitału podstawowego Tier I (kwota ujemna) 

 

27 Kwalifikowalne odliczenia od pozycji w kapitale 
dodatkowym Tier I które przekraczają wartość kapitału 
dodatkowego Tier I instytucji (kwota ujemna) 

Odliczenia od kapitału 
dodatkowego Tier I jeśli 
przekraczają kapitał 
dodatkowy Tier I  

28 Całkowite korekty regulacyjne w kapitale podstawowym 
Tier I 

Suma pozycji począwszy 
od pkt 7 

29 Kapitał podstawowy Tier I Pozycja 6 minus pozycja 
28 

33 Kwota kwalifikujących się pozycji o których mowa w art. 
484 ust. 4 i powiązane ażio emisyjne przeznaczone do 
wycofania z kapitału dodatkowego Tier I 

 Niezamortyzowane obligacje 
wyemitowane na podstawie 
uchwały KNF nr 314/2009 

36 Kapitał dodatkowy Tier I przed korektami regulacyjnymi Pozycja 33 

39 Bezpośrednie, pośrednie i syntetyczne udziały kapitałowe 
we własnych instrumentach dodatkowych w kapitale Tier I 
podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie 
dokonała znacznej inwestycji w te podmioty (kwota 
przekraczająca próg 10% oraz po odliczeniu 
kwalifikowanych pozycji krótkich) (kwota ujemna) 

Udziały kapitałowe w kapitale 
dodatkowym Tier I sektora 
finansowego (poza IPS) nie 
będące znaczną inwestycją 
ponad limit 10% 

40 Posiadane przez instytucję bezpośrednie, pośrednie i 
syntetyczne udziały kapitałowe we własnych 
instrumentach dodatkowych w kapitale Tier I podmiotów 
sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej 
inwestycji w te podmioty (po odliczeniu kwalifikowanych 
pozycji krótkich) (kwota ujemna) 

Udziały kapitałowe w kapitale 
dodatkowym Tier I (poza 
IPS) sektora finansowego 
będące znaczną inwestycją 

42 Kwalifikowalne odliczenia od pozycji w kapitale Tier II które 
przekraczają wartość kapitału Tier II instytucji (wartość 
ujemna) 

Odliczenia od kapitału Tier II 
jeżeli przekraczają wartość  
kapitału Tier II 

43 Całkowite korekty regulacyjne w kapitale dodatkowym Tier 
I 

Suma pozycji począwszy 
od pkt 39 

44 Kapitał dodatkowy Tier I Kapitał dodatkowy Tier I 

45 Kapitał Tier I (kapitał Tier I = kapitał podstawowy Tier I + 
kapitał dodatkowy Tier I) 

Suma pozycji 29 i 44 
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46 Instrumenty kapitałowe i powiązane ażio emisyjne Kwota wyemitowanych 
obligacji i pożyczek 
podporządkowanych 
spełniających warunki CRR 

47 Kwota kwalifikujących się pozycji o których mowa w art. 
484 ust. 5 i powiązane ażio emisyjne przeznaczone do 
wycofania z kapitału Tier II 

Kwota wyemitowanych 
obligacji i pożyczek 
podporządkowanych nie 
spełniających warunków 
CRR 

50 Korekty z tytułu ryzyka kredytowego Rezerwa na ryzyko ogólne w 
części dotyczącej ryzyka 
kredytowego 

51 Kapitał Tier II przed korektami regulacyjnymi Suma pozycji począwszy 
od 46 

54 Bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe w 
instrumentach w kapitale Tier II i pożyczki 
podporządkowane podmiotów sektora finansowego, jeżeli 
instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty 
(kwota przekraczająca próg 10% oraz po odliczeniu 
kwalifikowanych pozycji krótkich) (kwota ujemna) 

Udziały kapitałowe w kapitale 
Tier II sektora finansowego 
(poza IPS) nie będące 
znaczną inwestycją ponad 
limit 10%  

55 Posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie 
udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II i 
pożyczki podporządkowane podmiotów sektora 
finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji 
w te podmioty (po odliczeniu kwalifikowanych pozycji 
krótkich) (kwota ujemna) 

Udziały kapitałowe w kapitale 
Tier II sektora finansowego 
(poza IPS) będące znaczną 
inwestycją  

57 Całkowite korekty regulacyjne w kapitale Tier II Suma pozycji począwszy 
od 54 

58 Kapitał Tier II Pozycja 51 minus pozycja 
57 

59 Łączny kapitał (łączny kapitał = kapitał Tier I + kapitał Tier 
II) 

Pozycja 45 plus pozycja 58 

60 Aktywa ważone ryzykiem razem Łączna wartość aktywów 
ważonych ryzykiem 

61 Kapitał podstawowy Tier I (wyrażony jako odsetek kwoty 
ekspozycji na ryzyko) 

Współczynnik CET I 

62 Kapitał Tier I (wyrażony jako odsetek kwoty ekspozycji na 
ryzyko) 

Współczynnik Tier I 

63 Łączny kapitał (wyrażony jako odsetek kwoty ekspozycji 
na ryzyko) 

Współczynnik TCR 

64 Wymóg bufora dla poszczególnych instytucji (wymóg 
dotyczący kapitału podstawowego Tier I zgodnie z art. 92 
ust. 1 lit. a) powiększony o wymogi utrzymywania bufora 
zabezpieczającego i antycyklicznego, jak również bufor 
ryzyka systemowego oraz bufor instytucji o znaczeniu 
systemowym wyrażony jako odsetek kwoty ekspozycji na 
ryzyko) 

Oblicza się go jako sumę 
4,5% (art. 92 ust. 1 lit a) i 
niżej wymienionych buforów, 
czyli: 
4,5%+2,5%+0%+3%+0% = 
10% 

65 W tym: wymóg utrzymywania bufora zabezpieczającego 2,5% 

66 W tym: wymóg utrzymywania bufora antycyklicznego 0% 

67 W tym: wymóg utrzymywania bufora ryzyka systemowego 3% 

67a W tym: bufor globalnych instytucji o znaczeniu 
systemowym lub bufor innych instytucji o znaczeniu 
systemowym 

0% 

68 Kapitał podstawowy Tier I dostępny w celu pokrycia 
buforów (wyrażony jako odsetek kwoty ekspozycji na 
ryzyko) 

Współczynnik CET I minus 
8% 

72 Bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe podmiotów 
sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała 

Nieodliczana kwota 
nieznaczących inwestycji w 
sektor finansowy 
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znacznej inwestycji w te podmioty (kwota poniżej progu 
10% oraz po odliczeniu kwalifikowanych pozycji krótkich) 

73 Posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie 
udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale 
podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego jeżeli 
instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty 
(kwota poniżej progu 10% oraz po odliczeniu 
kwalifikowanych pozycji krótkich) 

Nieodliczana kwota 
znaczących inwestycji w 
sektor finansowy 

75 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
wynikające z różnic przejściowych (kwota poniżej progu 
10% po odliczeniu powiązanej rezerwy z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego w przypadku 
spełnienia warunków określonych w art. 38 ust. 3 

Nieodliczana kwota aktywów 
z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego opartych na 
przyszłej rentowności i 
wynikających z różnic 
przejściowych 

76 Korekty z tytułu ryzyka kredytowego uwzględnione w 
kapitale Tier II w odniesieniu do ekspozycji objętych 
metodą standardową (przed zastosowaniem pułapu) 

Rezerwa na ryzyko ogólne w 
części dotyczącej ryzyka 
kredytowego uwzględniona w 
kapitale Tier II 

77 Pułap uwzględniania korekt z tytułu ryzyka kredytowego w 
kapitale Tier II zgodnie z metodą standardową 

1,25% przemnożone przez 
kwotę ekspozycji ważonych 
ryzykiem według metody 
standardowej 

80 Bieżący pułap w odniesieniu do instrumentów w kapitale 
podstawowym Tier I będących przedmiotem ustaleń 
dotyczących wycofania 

Limit na 2019 rok dla zasady 
praw nabytych (30%) 
przemnożony przez 
podstawę amortyzacji (jeśli 
dotyczy) 

81 Kwota wyłączona z kapitału podstawowego Tier I ze 
względu na pułap (nadwyżka ponad pułap po upływie 
terminów wykupu i zapadalności) 

Kwota zamortyzowanych 
udziałów (jeśli dotyczy) 

82 Bieżący pułap w odniesieniu do instrumentów 
dodatkowych w kapitale Tier I będących przedmiotem 
ustaleń dotyczących wycofania 

Limit na 2019 rok dla zasady 
praw nabytych (30%) 
przemnożony przez 
podstawę amortyzacji (jeśli 
dotyczy) 

83 Kwota wyłączona z kapitału dodatkowego Tier I ze 
względu na pułap (nadwyżka ponad pułap po upływie 
terminów wykupu i zapadalności) 

Kwota zamortyzowanych 
obligacji wyemitowanych na 
podstawie uchwały KNF nr 
314/2009 (jeśli dotyczy) 

84 Bieżący pułap w odniesieniu do instrumentów w kapitale 
Tier II będących przedmiotem ustaleń dotyczących 
wycofania 

Limit na 2019 rok dla zasady 
praw nabytych (30%) 
przemnożony przez 
podstawę amortyzacji (jeśli 
dotyczy) 

85 Kwota wyłączona z kapitału Tier II ze względu na pułap 
(nadwyżka ponad pułap po upływie terminów wykupu i 
zapadalności) 

Kwota zamortyzowanych 
obligacji i pożyczek 
podporządkowanych 
zaliczonych do kapitału Tier 
II na zasadzie praw nabytych 
(jeśli dotyczy) 
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Załącznik nr 4 do Polityki informacyjnej  

 

UJAWNIENIA DOTYCZĄCE INSTRUMENTÓW KAPITAŁOWYCH 

W KAPITALE PODSTAWOWYM TIER1 I W KAPITALE TIER2 

 

1 Emitent  

2 Unikatowy identyfikator (np. CUSIP, ISIN lub 
identyfikator Bloomberg dla ofert na rynku 
niepublicznym) 

 

3 Prawo lub prawa właściwe którym podlega 
instrument 

 

 Ujmowanie w kapitale regulacyjnym  

4 Zasady przejściowe określone w 
rozporządzeniu CRR 

 

5 Zasady określone w rozporządzeniu CRR 
obowiązujące po okresie przejściowym 

 

6 Kwalifikowalne na poziomie jednostkowym lub 
(sub-)skonsolidowanym/na poziomie 
jednostkowym oraz (sub-)skonsolidowanym 

 

7 Rodzaj instrumentu (rodzaje określone przez 
każdy system prawny) 

 

8 Kwota uznana w kapitale regulacyjnym (waluta 
w mln, według stanu na ostatni dzień 
sprawozdawczy) 

 

9 Wartość nominalna instrumentu  

9a Cena emisyjna  

9b Cena wykupu  

10 Klasyfikacja księgowa  

11 Pierwotna data emisji  

12 Wieczyste czy terminowe  

13 Pierwotny termin zapadalności  

14 Opcja wykupu na żądanie emitenta 
podlegająca wcześniejszemu zatwierdzeniu 
przez organy nadzoru 

 

15 Termin wykupu opcjonalnego, terminy wykupu 
warunkowego oraz kwota wykupu 

 

16 Kolejne terminy wykupu jeżeli dotyczy  

 Kupony/dywidendy  

17 Stała lub zmienna dywidenda/stały lub 
zmienny kupon 

 

18 Kupon odsetkowy oraz dowolny powiązany 
wskaźnik 

 

19 Istnienie zapisanych praw do niewypłacania 
dywidendy 

 

20a W pełni uznaniowe, częściowo uznaniowe czy 
obowiązkowe (pod względem terminu) 

 

20b W pełni uznaniowe, częściowo uznaniowe czy 
obowiązkowe (pod względem kwoty) 

 

21 Istnienie opcji z oprocentowaniem rosnącym 
lub innej zachęty do wykupu 

 

22 Nieskumulowane czy skumulowane  

23 Zamienne czy niezamienne  

24 Jeżeli zamienne, zdarzenie lub zdarzenia 
powodujące zamianę 

 

25 Jeżeli zamienne, w pełni czy częściowo  
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26 Jeżeli zamienne, wskaźnik konwersji  

27 Jeżeli zamienne, zamiana obowiązkowa cz 
opcjonalna 

 

28 Jeżeli zamienne należy określić rodzaj 
instrumentu na który można dokonać zamiany 

 

29 Jeżeli zamienne, należy określić emitenta 
instrumentu na który dokonuje się zamiany 

 

30 Odpisy obniżające wartość  

31 W przypadku odpisu obniżającego wartość, 
zdarzenie lub zdarzenia wywołujące odpis 
obniżający wartość 

 

32 W przypadku odpisu obniżającego wartość, w 
pełni czy częściowo 

 

33 W przypadku odpisu obniżającego wartość, 
trwale czy tymczasowo 

 

34 W przypadku tymczasowego odpisu 
obniżającego wartość, opis mechanizmu 
odpisu obniżającego wartość 

 

35 Pozycja w hierarchii podporządkowania w 
przypadku likwidacji (należy określić rodzaj 
instrumentu bezpośrednio uprzywilejowanego 
w odniesieniu do danego instrumentu) 

 

36 Niezgodne cechy przejściowe  

37 Jeżeli tak, należy określić niezgodne cechy  
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Załącznik nr 5 do Polityki informacyjnej  

 

UJAWNIENIA DOTYCZĄCE AKTYWÓW OBCIĄŻONYCH I WOLNYCH OD OBCIĄŻEŃ 
 

Formularz A – Aktywa 

 

Wartość 
bilansowa 
aktywów 

obciążonych 

Wartość 
godziwa 
aktywów 

obciążonych 

Wartość 
bilansowa 
aktywów 

wolnych od 
obciążeń 

Wartość 
godziwa 
aktywów 

wolnych od 
obciążeń 

     010 040 060 090 

  010 Aktywa Banku         

  030 Instrumenty udziałowe         

  040 

Dłużne papiery 
wartościowe np. 
obligacje SP zastawione 
jako zabezpieczenie 
kredytu zaciągniętego 
przez Bank  

        

 050 
w tym: obligacje 
zabezpieczone 

    

 060 
w tym: papiery 
wartościowe 
zabezpieczone aktywami 

    

 070 

w tym: wyemitowane 
przez sektor instytucji 
rządowych i 
samorządowych 

    

 080 
w tym: wyemitowane 
przez instytucje 
finansowe 

    

 090 
w tym: wyemitowane 
przez przedsiębiorstwa 
niefinansowe 

    

  120 

Inne aktywa np. portfel 
kredytowy, na którym 
została ustanowiona 
cesja wierzytelności na 
zabezpieczenie kredytu 
rewolwingowego z Banku 
Zrzeszającego / 
Współpracującym 

        

Formularz B - Zabezpieczenia otrzymane 

  

 

Wartość godziwa 
obciążonych zabezpieczeń 

otrzymanych lub 
wyemitowanych własnych 

dłużnych papierów 
wartościowych 

Wartość godziwa 
zabezpieczeń otrzymanych 

lub wyemitowanych własnych 
dłużnych papierów 

wartościowych dostępnych 
dla celów obciążenia 

  

  

  010 040 

  130 
Zabezpieczenia 
otrzymane przez Bank 

    

 140 Kredyty na żądanie   

  150 Instrumenty udziałowe     
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  160 
Dłużne papiery 
wartościowe 

    

 170 
w tym: obligacje 
zabezpieczone 

  

 180 
w tym: papiery 
wartościowe 
zabezpieczone aktywami 

  

 190 

w tym: wyemitowane 
przez sektor instytucji 
rządowych i 
samorządowych 

  

 200 
w tym: wyemitowane 
przez instytucje 
finansowe 

  

 210 
w tym: wyemitowane 
przez przedsiębiorstwa 
niefinansowe 

  

 220 
Kredyty i zaliczki inne niż 
kredyty na żądanie 

  

  230 
Inne zabezpieczenia 
otrzymane 

    

  240 

Wyemitowane własne 
dłużne papiery 
wartościowe inne niż 
obligacje zabezpieczone 
lub papiery typu ABS 

   

 250 

Aktywa, otrzymane 
zabezpieczenie i 
wyemitowane własne 
dłużne papiery 
wartościowe ogółem 
(w kolumnie 010 można 
podać wartość aktywów 
obciążonych z 
formularzai A) 

  

Formularz C - Aktywa obciążone/zabezpieczenia otrzymane i powiązane zobowiązania  

      

Odpowiadające 
zobowiązania, 

zobowiązania warunkowe 
i udzielone pożyczki 

papierów wartościowych 

Aktywa, zabezpieczenia 
otrzymane i wyemitowane  

własne dłużne papiery 
wartościowe inne niż obciążone 

obligacje zabezpieczone i papiery 
typu ABS 

      010 030 

  010 
Wartość bilansowa 
wybranych zobowiązań 
finansowych 

np. odpowiadający kredyt  
w Banku Zrzeszającym 
zabezpieczony aktywami 
obciążonymi  

np. wierzytelności  
zabezpieczające kredyt w Banku 
Zrzeszającym  

Formularz D - Informacje o istotności obciążeń jeśli uznano za istotne 
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Załącznik nr 6 do Polityki informacyjnej 

 
 

UJAWNIENIA W ZAKRESIE DŹWIGNI FINANSOWEJ 
 

Tabela LRSum: Zestawienie dotyczące uzgodnienia aktywów księgowych i ekspozycji wskaźnika 
dźwigni 

  Kwota mająca 
zastosowanie 

1 Aktywa razem według opublikowanych sprawozdań finansowych  

2 Korekta z tytułu jednostek objętych konsolidacją na potrzeby 
rachunkowości ale nieobjętych zakresem konsolidacji 
regulacyjnej 

 

3 (Korekta z tytułu aktywów powierniczych ujętych w bilansie 
zgodnie z mającymi zastosowanie standardami rachunkowości 
ale wykluczonych z miary ekspozycji całkowitej składającej się na 
wskaźnik dźwigni zgodnie z art. 429 ust. 13 rozporządzenia (UE) 
nr 575/2013) 

 

4 Korekta z tytułu instrumentów pochodnych  

5 Korekta z tytułu transakcji finansowych z użyciem papierów 
wartościowych (SFT) 

 

6 Korekta z tytułu pozycji pozabilansowych (tj. konwersja na kwoty 
ekwiwalentu kredytowego ekspozycji pozabilansowych) 

 

EU-
6a 

(Korekta z tytułu ekspozycji wewnątrz grupy wykluczonych z miary 
ekspozycji całkowitej składającej się na wskaźnik dźwigni zgodnie 
z art. 429 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 575/2013) 

 

EU-
6b 

(Korekta z tytułu ekspozycji wykluczonych z miary ekspozycji 
całkowitej składającej się na wskaźnik dźwigni zgodnie z art. 429 
ust. 14 rozporządzenia (UE) nr 575/2013) 

 

7 Inne korekty  

8 Miara ekspozycji całkowitej składającej się na wskaźnik 
dźwigni 

 

 
Tabela LRCom: Wspólne ujawnienie wskaźnika dźwigni 

  Ekspozycje wskaźnika 
dźwigni określone          
w rozporządzeniu w 
sprawie wymogów 
kapitałowych 

Ekspozycje bilansowe (z wyłączeniem instrumentów pochodnych, transakcji finansowanych 
z użyciem papierów wartościowych i aktywów powierniczych) 

1 Pozycje bilansowe (z wyłączeniem instrumentów pochodnych, 
transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i 
aktywów powierniczych ale z uwzględnieniem zabezpieczenia) 

 

2 (Kwoty aktywów odliczane przy ustalaniu kapitału Tier I)  

3 Całkowite ekspozycje bilansowe (z wyłączeniem 
instrumentów pochodnych, transakcji finansowanych z 
użyciem papierów wartościowych i aktywów powierniczych) 
(suma wierszy 1 i 2) 

 

Ekspozycje z tytułu instrumentów pochodnych 

4 Koszt odtworzenia związany z wszystkimi transakcjami na 
instrumentach pochodnych (tj. z pominięciem kwalifikującego się 
zmiennego depozytu zabezpieczającego w gotówce) 

 

5 Kwoty narzutu w odniesieniu do potencjalnej przyszłej 
ekspozycji związanej z wszystkimi transakcjami na 
instrumentach pochodnych (metoda wyceny według wartości 
rynkowej) 
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EU-
5a 

Ekspozycja obliczona według metody wyceny pierwotnej 
ekspozycji 

 

6 Ubruttowienie zapewnionego zabezpieczenia instrumentów 
pochodnych jeżeli odliczono je od kwoty aktywów bilansowych 
zgodnie z mającymi zastosowanie standardami rachunkowości 

 

7 (Odliczenia aktywów wierzytelności w odniesieniu do zmiennego 
depozytu zabezpieczającego w gotówce zapewnionego w 
transakcjach na instrumentach pochodnych) 

 

8 (Wyłączone ekspozycje z tytułu transakcji rozliczanych za 
pośrednictwem klienta w odniesieniu do składnika rozliczanego 
z kontrahentem centralnym) 

 

9 Skorygowana skuteczna wartość nominalna wystawionych 
kredytowych instrumentów pochodnych 

 

10 (Skorygowana skuteczna wartość nominalna kompensat i 
odliczeń narzutów w odniesieniu do wystawionych kredytowych 
instrumentów pochodnych) 

 

11 Całkowite ekspozycje z tytułu instrumentów pochodnych 
(suma wierszy 4-10) 

 

Ekspozycje z tytułu transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych 

12 Aktywa z tytułu transakcji finansowanych z użyciem papierów 
wartościowych brutto (bez uwzględnienia kompensowania) po 
korekcie z tytułu transakcji księgowych dotyczących sprzedaży 

 

13 (Skompensowane kwoty zobowiązań gotówkowych i 
wierzytelności gotówkowych w odniesieniu do aktywów tytułu 
transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych 
brutto) 

 

14 Ekspozycja na ryzyko kredytowe kontrahenta w odniesieniu do 
aktywów tytułu transakcji finansowanych z użyciem papierów 
wartościowych 

 

EU-
14a 

Odstępstwo dotyczące transakcji finansowanych z użyciem 
papierów wartościowych: ekspozycja na ryzyko kredytowe 
kontrahenta zgodnie z art. 429 ust. 4 i art. 222 rozporządzenia 
(UE) nr 575/2013) 

 

15 Ekspozycja z tytułu transakcji zawieranych przez pośrednika  

EU-
15a 

(Wyłączone ekspozycje z tytułu transakcji finansowanych z 
użyciem papierów wartościowych rozliczanych za 
pośrednictwem klienta w odniesieniu do składnika rozliczanego 
z kontrahentem centralnym) 

 

16 Całkowite ekspozycje z tytułu transakcji finansowanych z 
użyciem papierów wartościowych (suma wierszy 12-15a) 

 

Inne pozycje pozabilansowe 

17 Ekspozycje pozabilansowe wyrażone wartością nominalną 
brutto 

 

18 (Korekty z tytułu konwersji na kwoty ekwiwalentu kredytowego)  

19 Inne ekspozycje pozabilansowe (suma wierszy 17-18)  

Ekspozycje wyłączone zgodnie z art. 429 ust. 7 i 14 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 
(bilansowe i pozabilansowe) 

EU-
19a 

(Wyłączenie z ekspozycji wewnątrz grupy (na zasadzie 
nieskonsolidowanej) zgodnie z art. 429 ust. 7 rozporządzenia 
(UE) nr 575/2013) (bilansowe i pozabilansowe) 

 

EU-
19b 

(Ekspozycje wyłączone zgodnie z art. 429 ust. 14 
rozporządzenia (UE) nr 575/2013) (bilansowe i pozabilansowe) 

 

Kapitał i miara ekspozycji całkowitej 

20 Kapitał Tier I  

21 Miara ekspozycji całkowitej składającej się na wskaźnik 
dźwigni (suma wierszy 3, 11, 16, 19, EU-19a, EU-19b 

 

Wskaźnik dźwigni 

22 Wskaźnik dźwigni  

Wybór przepisów przejściowych i kwota wyłączonych pozycji powierniczych 



 

26 

EU-
23 

Wybór przepisów przejściowych na potrzeby określenia miary 
kapitału 

 

EU-
24 

Kwota wyłączonych pozycji powierniczych zgodnie z art. 429 
ust. 11 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 
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Tabela LRSpl: Podział ekspozycji bilansowych (z wyłączeniem instrumentów pochodnych, transakcji 
finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ekspozycji wyłączonych 
 

  Ekspozycje wskaźnika 
dźwigni określone           
w rozporządzeniu w 
sprawie wymogów 
kapitałowych 

EU-1 Całkowite ekspozycje bilansowe (z wyłączeniem instrumentów 
pochodnych, transakcji finansowanych z użyciem papierów 
wartościowych i ekspozycji wyłącznych) w tym: 

 

EU-2 Ekspozycje zaliczane do portfela handlowego  

EU-3 Ekspozycje zaliczane do portfela bankowego w tym:  

EU-4 Obligacje zabezpieczone  

EU-5 Ekspozycje traktowane jako ekspozycje wobec państwa  

EU-6 Ekspozycje wobec samorządów regionalnych, wielostronnych 
banków rozwoju, organizacji międzynarodowych i podmiotów 
sektora publicznego których nie traktuje się jak państwa 

 

EU-7 Instytucje  

EU-8 Ekspozycje zabezpieczone na nieruchomościach  

EU-9 Ekspozycje detaliczne  

EU-
10 

Przedsiębiorstwa  

EU-
11 

Ekspozycje których dotyczy niewykonanie zobowiązania  

EU-
12 

Pozostałe ekspozycje (np. kapitałowe, sekurytyzacyjne i inne 
aktywa niegenerujące zobowiązania kredytowego) 

 

 
Tabela LRQua: Pola na tekst o dowolnym formacie do celów ujawniania informacji jakościowych 
 

  Dowolny format 

1 Opis procedur stosowanych w celu zarządzania ryzykiem 
nadmiernej dźwigni finansowej 

 

2 Opis czynników które miały wpływ na wskaźnik dźwigni w okresie 
którego dotyczy ujawniony wskaźnik dźwigni 
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Załącznik nr 7 do Polityki informacyjnej 
 
 

UJAWNIENIA W ZAKRESIE EKSPOZYCJI NIEOBSŁUGIWANYCH I RESTRUKTURYZOWANYCH 
 

Tabela 1: Jakość kredytowa ekspozycji restrukturyzowanych: 
(Ekspozycje restrukturyzowane - zgodnie z definicją zawartą w Zasadach zarządzania ryzykiem kredytowym oraz Zasadach zarządzania ryzykiem inwestycji) 
Częstotliwość raportowania: raz w roku. 
 

 a b c d e F g h 

 Wartość bilansowa brutto (w przypadku ekspozycji w 
bilansie) /kwota nominalna ekspozycji (w przypadku 

ekspozycji pozabilansowych) 

Skumulowana utrata wartości, 
skumulowane ujemne zmiany wartości 
godziwej z tytułu ryzyka kredytowego           

i rezerw 

Zabezpieczenia rzeczowe 
lub gwarancje finansowe 

otrzymane  

Obsługiwane 
ekspozycje 

restrukturyzowane 

Nieobsługiwane ekspozycje 
restrukturyzowane 

Obsługiwanych 
ekspozycji 

restrukturyzowanych 

Nieobsługiwanych 
ekspozycji 

restrukturyzowanych 

 W tym 
zabezpieczenie          

i gwarancje 
finansowe 
otrzymane     

nieobsługiwanych 
ekspozycji, wobec 

których 
zastosowano środki 
restrukturyzacyjne 

 W tym 
ekspozycje, 

których 
dotyczy 

niewykonanie 
zobowiązania 

W tym 
ekspozycje 
dotknięte 

utratą 
wartości 

1 Kredyty i zaliczki         

2 Banki centralne         

3 
Instytucje 
rządowe 

        

4 
Instytucje 
kredytowe 

        

5 
Inne instytucje 
finansowe 

        

6 
Przedsiębiorstwa 
niefinansowe 

        

7 
Gospodarstwa 
domowe 

        

8 
Dłużne papiery 
wartościowe 

        

9 
Udzielone 
zobowiązania do 
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udzielenia 
pożyczki 

10 Łącznie         

Legenda:    

  pola, których wypełnianie jest obowiązkowe 

  pola, których wypełnianie jest nieobowiązkowe 
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TABELA 2: JAKOŚĆ KREDYTOWA EKSPOZYCJI OBSŁUGIWANYCH I NIEOBSŁUGIWANYCH W PODZIALE WEDŁUG LICZBY DNI PRZETERMINOWANIA 
 
Częstotliwość raportowania: raz w roku 
 
Banki powinny wyjaśnić czynniki powodujące wszelkie istotne zmiany kwot w stosunku do poprzedniego okresu objętego ujawnieniem. Banki powinny ujawniać 
wskaźnik NPL brutto obliczony następująco: wielkość z kolumny "d" wiersz "1" dzieli się przez sumę wielkości w kolumnie "d" w iersz "1" oraz w kolumnie "a" wiersz 
"1".   
 

 a b c d e f g h i j k l 

 Wartość bilansowa brutto/kwota nominalna 
Ekspozycje obsługiwane  Ekspozycje nieobsługiwane 

 Nieprzetermi
nowane lub 
przetermino
wane ≤ 30 

dni 

Przetermino
wane > 30 
dni ≤ 90 dni 

 Małe 
prawdopodobi
eństwo spłaty 

ekspozycji 
nieprzetermin
owanych albo 
przeterminow

anych ≤ 90 
dni 

Przeter
minow
ane > 
90 dni 
≤ 180 

dni 

Przeterm
inowane 

> 180 
dni ≤ 1 

rok 

Przeterm
inowane 
> 1 rok ≤ 

5 lat 

Przeterm
inowane  
powyżej 

5 lat 

Przeterm
inowane 
> 5 lat ≤ 

7 lat 

Przeterm
inowane 
> 7 lat 

W tym 
ekspozycje, 

których 
dotyczy 

niewykonanie 
zobowiązania 

1 Kredyty i 
zaliczki  
 

            

2 Banki 
centralne  
 

            

3 Instytucje 
rządowe  
 

            

4 Instytucje 
kredytowe  
 

            

5 Inne 
instytucje 
finansowe  
 

            

6 Przedsiębior
stwa 
niefinansowe  
 

            

7 W tym MŚP  
 

            

8 Gospodarst
wa domowe  
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9 Dłużne 
papiery 
wartościowe 

            

10 Banki 
centralne  
 

            

11 Instytucje 
rządowe  
 

            

12 Instytucje 
kredytowe  
 

            

13 Inne 
instytucje 
finansowe  
 

            

14 Przedsiębior
stwa 
niefinansowe  
 

            

15 Ekspozycje 
pozabilanso
we  
 

            

16 Banki 
centralne  
 

            

17 Instytucje 
rządowe  
 

            

18 Instytucje 
kredytowe  
 

            

19 Inne 
instytucje 
finansowe  
 

            

20 Przedsiębior
stwa 
niefinansowe  
 

            

21 Gospodarst
wa domowe 

            

22 Łącznie             
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Legenda: 

  

pola, których wypełnianie jest obowiązkowe 

  

pola, których wypełnianie jest nieobowiązkowe 

  

pola zablokowane, zgodnie ze wzorcem zaprezentowanym w  „Wytycznych dotyczących ujawniania w zakresie ekspozycji nieobsługiwanych i 

restrukturyzowanych” (EBA/GL/2018/10) 

 

kolumny „h” oraz „i” -  dostosowano do podziału terminowego obowiązującego w sprawozdawczości FINREP , formularz F.18, w wytycznych EBA 

obowiązują przedziały: kol „h” - przeterminowane >1 rok <=2 lata, kol „i” - przeterminowane >2 lata<=5 lat 
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TABELA 3: EKSPOZYCJE OBSŁUGIWANE I NIEOBSŁUGIWANE ORAZ ZWIĄZANE Z NIMI REZERWY 
 
Częstotliwość raportowania: raz w roku 
 

  Wartość bilansowa brutto/kwota 
nominalna 

Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne 
zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego i 
rezerw Skumulow

ane 
odpisania 
częściowe 

Otrzymane zabezpieczenie i 
gwarancje finansowe 

Ekspozycje 
obsługiwane 

Ekspozycje 
nieobsługiwane 

Ekspozycje obsługiwane – 
skumulowana utrata 
wartości i rezerwy 

Ekspozycje nieobsługiwane – 
skumulowana utrata wartości, 
skumulowane ujemne zmiany 
wartości godziwej z powodu 
ryzyka kredytowego i rezerw 

Z tytułu 
ekspozycji 
obsługiwanyc
h 

Z tytułu 
ekspozycji 
nieobsługiwany
ch 

 W 
tym 
etap 
1 

W 
tym 
etap 
2 

 W 
tym 
etap 
2 

W tym 
etap 3 

 W tym 
etap 1 

W tym 
etap 2 

 W tym 
etap 2 

W tym etap 
3 

   

1 Kredyty i 
zaliczki  
 

               

2 Banki 
centralne  
 

               

3 Instytucje 
rządowe  
 

               

4 Instytucje 
kredytowe  
 

               

5 Inne 
instytucje 
finansowe  
 

               

6 Przedsiębior
stwa 
niefinansow
e  
 

               

7 W tym MŚP  
 

               

8 Gospodarst
wa domowe  
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9 Dłużne 
papiery 
wartościowe 

               

10 Banki 
centralne  
 

               

11 Instytucje 
rządowe  
 

               

12 Instytucje 
kredytowe  
 

               

13 Inne 
instytucje 
finansowe  
 

               

14 Przedsiębior
stwa 
niefinansow
e  
 

               

15 Ekspozycje 
pozabilanso
we  
 

               

16 Banki 
centralne  
 

               

17 Instytucje 
rządowe  
 

               

18 Instytucje 
kredytowe  
 

               

19 Inne 
instytucje 
finansowe  
 

               

20 Przedsiębior
stwa 
niefinansow
e  
 

               



 

35 

21 Gospodarst
wa domowe 

               

22 Łącznie                

 

 

Legenda:  

  pola, których wypełnianie jest obowiązkowe 

   pola, których wypełnianie jest nieobowiązkowe 

  pola zablokowane, zgodnie z objaśnieniami poniżej nie dotyczy banków stosujących krajowe zasady rachunkowości 

  
pola zablokowane, zgodnie ze wzorcem zaprezentowanym w  „Wytycznych dotyczących ujawniania w zakresie ekspozycji 
nieobsługiwanych i restrukturyzowanych” (EBA/GL/2018/10) 
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TABELA 4: ZABEZPIECZENIE UZYSKANE PRZEZ PRZEJĘCIE I POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNE 
 
Częstotliwość raportowania: raz w roku 
 

  Zabezpieczenie uzyskane przez przejęcie 

Wartość w momencie początkowego ujęcia 
 

Skumulowane ujemne zmiany 
 

1 Rzeczowe aktywa trwałe    

2 Inne niż rzeczowe aktywa trwałe    

3 Nieruchomości mieszkalne    

4 Nieruchomości komercyjne   

5 Ruchomości (samochody, środki transportu 
itp.) 

  

6 Kapitał własny i instrumenty dłużne   

7 Pozostałe   

8 Łącznie   

 

Legenda:  

  pola, których wypełnianie jest obowiązkowe 

 

 


