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Załącznik nr 1: Zestawienie zakresu informacji podlegających ujawnieniom wraz z przypisaniem 

komórek odpowiedzialnych za ich przygotowanie. 

 

 



 

1. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

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

i weryfikuje Politykę informacyjną w Banku Spółdzielczym w Kłobucku, 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 i 111b, 

d) Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 

2021 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), 

j) Uchwałą nr 289/2020 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 9 października 2020 r. w 

sprawie wydania Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach. 

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

miejsce ogłaszania, zasady zatwierdzania i weryfikacji ogłaszanych informacji oraz zasady 

weryfikacji niniejszej Polityki. 

4. Polityka informacyjna podlega publikacji na stronie internetowej Banku. 

 

§ 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. 
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2. Podstawowe definicje 

 

§ 3 

Ilekroć w Polityce jest mowa o: 

1. Banku – mowa o Banku Spółdzielczym w Kłobucku. 

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

3. Spółdzielni SOI – Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. 

4. Zarząd – Zarząd Banku Spółdzielczego w Kłobucku. 

5. Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Kłobucku. 

6. Mała i niezłożona instytucja – oznacza Bank, który na mocy decyzji KNF został uznany za 

spełniający kryteria określone w art.4 ust.1 pkt 145 Rozporządzenia CRR2. 

7. Instytucja  nienotowana – oznacza instytucję, która nie wyemitowała papierów 

wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym któregokolwiek państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej.  

8. Miejscu wykonywania czynności – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne Banku 

oraz zamiejscowe komórki organizacyjne wchodzące w skład jednostek organizacyjnych, t.j. 

Centrala, Oddziały, Filia, Punkty Kasowe. 

9. Jednostkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć elementy struktury organizacyjnej, 

działające dla osiągnięcia celów strategicznych Banku. W Banku jednostkami 

organizacyjnymi są Centrala, Oddziały, Filia i Punkty Kasowe. 

10. Centrali - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną Banku, usytuowaną w siedzibie 

Banku w Kłobucku, realizującą kluczowe dla całości Banku zadania merytoryczne i 

organizacyjne oraz nadzorującą ich wykonanie w stosunku do pozostałych jednostek 

organizacyjnych Banku.  

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

istotnych rodzajów ryzyka występujących w Banku.  

12. Obszar geograficzny – obszar działania Banku określony w Statucie Banku. 

13. Istotna branża – branża, w której Bank posiada zaangażowanie w wysokości przekraczającej 

20% obliga kredytowego.  

14. Strona internetowa – strona www.bsklobuck.pl. 

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

ochronie danych osobowych. 
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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 (tj. nie 

później niż 15 dni liczonych od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego przez 

Zebranie Przedstawicieli), 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 głównego 

księgowego, w każdy poniedziałek w godzinach od 1000 do 1400. 

5. Miejsce ujawniania informacji elektronicznych: strona www.bsklobuck.pl  

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

sprawozdaniu finansowym. 

 

§ 7 

1. Projekt Polityki informacyjnej oraz jej zmiany Banku opracowuje Stanowisko ds. zarządzania 

ryzykami i analiz wraz ze Stanowiskiem ds. zgodności.  

2. Za opracowanie Polityki informacyjnej odpowiada Prezes Zarządu.  



 

 6 

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

jej realizacją. 

 

§ 8 

1. Weryfikacja Polityki informacyjnej odbywa się do końca marca następnego roku na 

podstawie informacji przygotowanej przez Stanowisko ds. zarządzania ryzykami i analiz. 

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

Radę Nadzorczą Banku. 

 

§ 9 

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

Stanowisko ds. 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 pochodzące ze sprawozdania finansowego podlegają procedurze weryfikacji 

podczas sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.  

5. Informacje, które nie są objęte badaniem sprawozdania finansowego przez biegłego 

rewidenta, podlegają weryfikacji przez Wiceprezesa ds. Finansowo-Księgowych.  

6. Informacje publikowane na podstawie Rozporządzenia CRR są zatwierdzane przez 

Zarząd i Radę Nadzorczą. 

 

§ 10 

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. 



 

 7 

5. Istotność, przydatność do oceny ryzyka Banku. 

 

§ 11 

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 ds. zarządzania ryzykami i analiz lub Stanowisko ds. zgodności.  

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 

 

§ 12 

W procesie ujawniania informacji uczestniczą: 

1. Zebranie Przedstawicieli, zatwierdzające sprawozdanie finansowe Banku. 

2. Rada Nadzorcza zatwierdza niniejszą Politykę. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad realizacją 

niniejszej Polityki oraz dokonuje jej okresowego przeglądu.  

3. Zarząd Banku odpowiada za opracowanie i realizację Polityki informacyjnej. Zarząd zatwierdza 

Politykę oraz informacje podlegające ogłoszeniu. Bezpośredni nadzór nad opracowaniem i 

realizacją Polityki informacyjnej sprawuje Prezes Zarządu.  

4. Stanowisko ds. zarządzania ryzykami i analiz, odpowiedzialne jest za opracowanie Polityki 

informacyjnej oraz realizację zadań związanych z ujawnianiem informacji.  

5. Stanowisko ds. zgodności, odpowiedzialne jest za weryfikację informacji podlegających 

ujawnieniu na podstawie zapisów niniejszej Polityki. 

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

podlegających ujawnieniu. 

 

§ 13 

Realizacja niniejszej Polityki poddawana jest okresowo audytowi wewnętrznemu, 

sprawowanemu przez Spółdzielnię Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.  
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5. Zakres ujawnianych informacji  

 

§ 14 

1. Bank ujawnia informacje o charakterze ilościowym i jakościowym dotyczące adekwatności 

kapitałowej oraz informacje podlegające ogłaszaniu, określone w części ósmej, tytule II i III 

Rozporządzenia CRR, Prawie bankowym oraz Rekomendacjach Komisji Nadzoru 

Finansowego. 

2. 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. 

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

bankowym (art. 111a ust.4), Bank raz do roku ogłasza: opis systemu zarządzania, w tym 

systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń, 

informację o spełnianiu przez członków Rady Nadzorczej i zarządu wymogów określonych 

w art. 22aa Prawa bankowego. 

4. Ponadto raz do roku Bank ujawnia informacje dotyczące ryzyka operacyjnego określone w 

Rekomendacji M (rekomendacja 17), a także dotyczące ryzyka płynności określone w 

rekomendacji P (rekomendacja 18).  

5. Bank raz do roku ujawnia także informacje na temat sposobu zarządzania istotnymi 

konfliktami interesów, zgodnie z wymaganiami Rekomendacji Z (rekomendacja 13.6). 

6. Bank nie ogłasza: 

1) Informacji uznanych jako nieistotne, 

2) Informacji, które uznaje się za zastrzeżone lub poufne. 

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

ogłoszenia informacji oraz ujawnia ogólne dane z tego zakresu. 

8. Informacje podlegające ogłaszaniu opracowywane są na podstawie danych sprawozdania 

finansowego Banku. 

§ 15 

Szczegółowy zakres informacji ujawnianych wraz z przypisaniem komórek organizacyjnych 

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

 

§ 16 

1. Postanowienia niniejszej Polityki podlegają przeglądowi nie rzadziej niż raz w roku. 

2. Proces przeglądu obejmuje swoim zakresem: 

1) Weryfikację wymaganego zakresu ujawnień, 

2) Ocenę istotności ujawnianych informacji, 

3) Terminy ogłaszania informacji. 

3. Zmiany do Polityki wymagają zatwierdzenia przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Banku. 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

Zestawienie zakresu informacji podlegających ujawnieniom  

wraz z przypisaniem komórek 

odpowiedzialnych za ich przygotowanie 

 

Nr Zagadnienie Kom órka 

organizacy jna / 

osoba 

Miejsce publikacji Term in publikac ji 

I  Inform acje ogólne o Banku  

     

 

Gł. Księgow y Strona www. 

Banku: 

bsklobuck .p l 

Na bieżąco 

II   Art. 111a ust. 4 Ustaw y Praw o bankow e: 

1.  Inform acja o spełn ian iu przez członków rady nadzorczej i zarządu wym ogów 

okreś lonych w art. 22aa . 

 

Stanow isko 

ds.zarządzania 

ryzykam i i analiz 

Strona www. 

Banku: 

bsklobuck .p l 

 

 

Na bieżąco 

III   Inform acje wynika jące z Rekom endac ji „P”  w zakres ie  

 

1.  roli i zakresu odpow iedz ia lnośc i właśc iw ych komitetów oraz innych 

jednostek funkcjona lnych i biznesow ych,  

2.  dzia ła lnośc i w zakresie pozyskiw ania finansow ania,  

3.  stopnia, w jakim funkcje skarbow e oraz zarządzanie ryzykiem  

płynności są scent ra lizow ane bądź zdecent ralizow ane,  

4.  w przypadku zrzeszonego banku spółdz ie lczego, funkc jonow ania w 

ramach zrzeszenia.  

5.  rozm iar i skład nadw yżki płynnośc i banku,   

6.  wym ogi dotyczące dodatkow ego zabezpieczenia na wypadek obniżenia 

oceny kredytow ej banku,  

7.  normy płynnośc i oraz inne regulacyjne normy dopuszcza lnego ryzyka  w 

dzia ła lnośc i banków obow iązujące w danej jurysdykcj i.  

8.  lukę płynności zawiera jącą kilka najbl iższych przedzia łów dla pozy c j i 

bilansowych i pozabilansow ych oraz otrzym ane na tej podst a w ie  

skum ulow ane luki płynnośc i,  

9.  w przypadku zrzeszonych banków spółdz ielczych oraz ban k u 

zrzesza jącego , dodatkow e zabezpieczenie płynnośc i w ram a c h 

zrzeszenia. 

Stanow isko 

ds.zarządzania 

ryzykam i i analiz 

Strona www. 

Banku: 

bsklobuck .p l 

Dane jakośc iow e – 

na bieżąco , 

wskaźnik i - w 

terminie publikac ji 

spraw ozdania 

finansow ego 
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10.  aspekty ryzyka płynnośc i, na które bank jest narażony i które monitor u je ,  

11.  dywersyfikac ję źróde ł finansow an ia,   

12.  inne technik i wykorzystyw ane do ograniczania ryzyka płynności,  

13.  pojęc ia stosow ane w proces ie mierzenia pozyc ji płynnościowej i ryzy k a  

płynności, łącznie z dodatkow ym i wskaźnikam i, dla których bank n ie 

ujawnia danych,  

14.  wyjaśnien ie , w jaki sposób ryzyko  płynnośc i rynku (produktu) jest  

odzw ierc ied lone w system ie zarządzania płynnością płatn iczą banku,  

15.  wyjaśnien ie , jak są wykorzystyw ane testy warunków skra jnych,  

16.  opis modelow anych scenariuszy testów warunków skrajnych ,  

17.  wskazanie, czy i w jakim stopniu plan awaryjny płynnośc i uwzglę d n ia  

wynik i testów warunków skra jnych ,  

18.  politykę banku w zakresie utrzym yw ania rezerw płynnośc i,  

19.  ograniczenia regulacyjne w zakres ie transferu płynnośc i w obrę b ie  

jednostek grupy lub, w przypadku zrzeszonych banków spółdz ie lczy ch i 

banku zrzesza jącego , w obrębie zrzeszenia  

IV   Opis System u kont ro li wewnęt rzne j (Rekom endac ja H oraz art. 111a ust. 4 Ustaw y 

Praw o bankow e ) 

Stanow isko ds. 

zgodnośc i 

Strona www. 

Banku: 

bsklobuck .p l 

Na bieżąco 

V   Na podstawie Rekom endac ji Z: 

1.  Rekom endac ja Z/30.1 : Określony w zasadach wynagradzania Banku 

maksym alny stosunek średniego całkow itego wynagrodzenia brutto 

członków zarządu w okres ie rocznym do średniego całkow itego 

wynagrodzenia brutto pozosta łych pracow ników w okres ie rocznym , 

zgodnie z rekom endac ją 30.1 Rekom endac ji Z – w Polityce 

wynagradzania . 

2.  Rekom endac ja Z/13.6 – Polityka zarządzania konf liktem interesów. 

 

Gł. Księgow y/ 

Stanow isko ds. 

zgodnośc i 

Strona www. 

Banku: 

bsklobuck .p l 

Od zatwierdzenia 

nowej Polityk i 

(…) przez Radę 

Nadzorczą  

VI   Rekom endac ja M: 

Inform acja o sumach strat brutto z tytułu ryzyka operacyjnego odnotow anych w danym 

roku, w podziale na klasy zdarzeń , w tym co najmnie j w podzia le na kategor ie zdarzeń 

w ramach rodzaju zdarzenia (zgodnie z załącznik iem nr 1 do Instrukc ji zarządzania 

ryzykiem operacyjnym ), oraz o tym, jakie dzia łan ia mitygujące w związku z tym 

zosta ły podjęte w celu uniknięcia ich w przysz łości  

 

Inform acja o najpow ażnie jszych zdarzeniach operacyjnych , jakie wystąp iły w 

minionym roku – według uznania Banku. 

 

Stanow isko ds. 

zarządzania 

ryzykam i i analiz 

 

 

 

 

 

Strona www. 

Banku: 

bsklobuck .p l 

W terminie 

publikac ji 

spraw ozdania 

finansow ego 
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VII   Inform acje ujawniane zgodnie z zapisam i art. 433b ust. 2  Rozporządzenia 575/2013: 

(mała niezłożona instytuc ja - nienotow ana): 

Art. 447: 

a. Ujaw nienia struktury funduszy własnych  

b.  łączna kwota ekspozycji na ryzyko  

c. wym óg połączonego bufora  

d.  Ujaw nienia w zakresie dźwigni finansow ej 

e. inform acje w odnies ien iu do wskaźnika pokryc ia płynnośc i (LCR ),  

f. inform acje zwią zane z wym ogiem dotyczącym stabilnego finansow a n ia  

netto (NSFR ). 

 

Art. 435: inform acje w zakresie : 

a)  strateg ii i procesów zarządzania tymi kategoriam i ryzyka; 

b)   zatwierdzonego przez organ zarządza jący oświadczenia na temat adekw atności 

ustaleń dotyczących zarządzania ryzykiem w danej instytucji, dającego 

pewność, że stosow ane system y zarządzania ryzykiem są adekw atne z punktu 

widzenia prof ilu i strateg ii instytuc ji; 

c)  zatwierdzonego przez organ zarządzający zwięz łego oświadczenia na temat 

ryzyka, w którym pokrótce omów iono ogólny profil ryzyka dane j instytuc ji 

związany ze strateg ią działa lnośc i. Oświadczenie takie zawiera : 

(i) kluczow e wskaźnik i i dane liczbow e zape wniające zewnęt rznym 

zainte resow anym stronom  całośc iow y  obraz procesu zarządzania ryzykiem 

przez instytuc ję, w tym interakc ji między profilem ryzyka instytuc ji 

a toleranc ją na ryzyko okreś loną przez organ zarządza jący; 

(ii) nie dotyczy – Bank nie działa w grupie skonsolidow anej 

Art. 438 d: 

Inform acja ujawnia jąca całkow itą kwotę ekspozycji ważonej ryzykiem i odnośny łączny 

wym óg w zakresie funduszy własnych  okreś lone zgodnie z art. 92, w podzia le na 

poszczególne kategorie ryzyka określone w częśc i trzec ie j, oraz, w stosownych 

przypadkach , wyjaśn ien ie skutku, jaki dla obliczenia kwoty funduszy własnych i kwoty  

ekspozycji ważonej ryzykiem wynika z zastosow ania dolnych limitów dla kapita łu i 

nieodliczania pozycji od funduszy własnych; 

Art.450: 

1) Polityka wynagr odzeń 

2) zagregow ane inform acje ilośc iow e na temat wynagrodzeń , z podz ia łem na kadrę 

kierow niczą wyższego  szczebla i członków personelu , których dzia ła lność zawodow a 

ma istotny wpływ na profil ryzyka instytuc ji, zawierające kwoty wynagrodzeń 

Zespół finansow o -

księgow y i 

spraw ozdaw czośc i

/ Gł.ks ięgowy/ 

Stanow isko ds. 

zarządzania 

ryzykam i i analiz 

Strona www. 

Banku: 

bsklobuck .p l 

W terminie 

publikac ji 

spraw ozdania 

finansow ego 
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przyznanych za dany rok obrachunkow y, z podz ia łem na wynagrodzenie stałe,  

w tym opis stałych składników, i na wynagrodzenie zmienne, oraz liczbę benefic jentów ;  

 

VIII   Inform acje wym agane przez Zasady ładu korporacyjnego:   

a)  Polityka zarządzania ładem korporacyjnym , 

b)  Oświadczenie Zarządu w/s stosow ania w Banku Zasad ładu  

korporacyjnego,  

c)  Podstaw owa struktura organizacyjna, 

d)  Polityka inform acyjna ,  

e)  Wyniki oceny stosow ania ładu korporacyjnego przeprow adzonej prze z  

Radę Nadzorczą. 

 

Stanow isko ds. 

zgodnośc i 

Strona www. 

Banku: 

bsklobuck .p l 

Na bieżąco 

 

 

 

 

 

W terminie 

publikac ji 

spraw ozdania 

finansow ego 

IX   Inform acje okreś lone w art. 111 b Ustaw y Praw o bankow e, tj.: 

a)  stosow ane stawki oprocentow ania środków na rachunkach bankow y c h, 

kredytów i pożyczek , 

b)  stosow ane stawki prow iz ji i wysokość pobieranych opłat ,  

c)  terminy kapita lizac ji odsetek , 

d)  stosow ane kursy walutow e, 

e)  spraw ozdanie finansow e Banku warz ze spraw ozdaniem z badania prze z  

biegłego rewidenta za ostatn i okres podlegający badaniu ,  

f)  skład zarządu i rady nadzorcze j banku, 

g)  nazwiska osób upow ażnionych do zacią gania zobow iązań w imien iu  

banku albo jednostk i organizacyjne j banku, 

h ) obszar dzia łan ia oraz bank zrzesza jący, 

i) inform acje o przeds ięb iorcach lub przedsięb iorcach zagraniczn y c h ,           

o których mowa w art. 6a ust. 1 i 7, o ile przy wykonyw aniu na rzecz  

jednostk i organizacyjne j banku albo innego przedsięb iorcy lub 

przedsięb iorcy zagranicznego czynności, o których mowa w tych  

przepisach , uzyskują dostęp do inform acj i chronionych tajem n ic ą  

bankow ą. 

 

Kierow nicy 

oddzia łów / Gł. 

Księgow y 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica ogłoszeń 

w miejscu 

wykonyw ania 

czynnośc i, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na bieżąco 

X   Inform acje wym agane przez Ustaw ę o Bankow ym Funduszu Gwarancyjnym : 

3.  Inform acja o podleganiu obow iązkow em u gwarantow aniu przez BFG,  

4.  Inform acja o podm iotach upraw nionych do gwarantowania , 

5.  Wysokość kwoty lokat objętych gwarantow aniem.  

 

Gł. Księgow y Strona www. 

Banku: 

bsklobuck .p l 

Aktua lizacja na 

bieżąco 
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XI   Inform acje wym agane przez Ustaw ę o ochronie danych osobow ych: 

1.  Inform acja o Adm inist ratorze danych osobowych, 

2.  Inform acja o prawach osób których dane są przetw arzane przez Bank,  

3.  Inform acje o zasadach przekazyw ania danych osobow ych oraz o podm iotach , 

którym  Bank powierza przetw arzanie danych osobowych,  

4.  Inform acja o IOD, w tym dane kontaktow e IOD.  

IOD Strona www. 

Banku: 

bsklobuck .p l 

Aktua lizacja na 

bieżąco 

XII   Inform acja w spraw ie ekspozycji rest rukturyzow anych i nieobsługiw anych, zgodnie z 

Wytycznym i EBA /G L /2018/06 (sporządzona na podstaw ie załącznika do Instrukc ji 

zarzadzania należnośc iam i trudnym i w Banku Spółdz ie lczym w Kłobucku) 

Zespół finansow o-

księgow y i 

spraw ozdaw czośc i 

Strona www. 

Banku: 

bsklobuck .p l 

W terminie 

publikac ji 

spraw ozdania 

finansow ego 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


