
Polityka informacyjna Wschodniego Banku Spółdzielczego w Chełmie 

 

 

§ 1. 

1. Polityka informacyjna Wschodniego Banku 
Spółdzielczego w Chełmie, zwanego dalej 
Bankiem określa zakres, częstotliwość, formę 
i miejsce ogłaszania informacji o charakterze 
jakościowym i ilościowym dotyczących 
adekwatności kapitałowej oraz zasady i sposób 
weryfikacji ogłaszanych informacji oraz Polityki 
informacyjnej Banku. 

2. Informacje podlegające ogłaszaniu obejmują: 
1) strategię zarządzania poszczególnymi 

ryzykami; 
2) opis procesów (w tym strukturę 

organizacyjną) zarządzania poszczególnymi 
rodzajami ryzyka;  

3) zasady stosowania polityki w zakresie 
zarządzania ryzykami; 

4) opis systemów raportowania i pomiaru 
poszczególnych rodzajów ryzyka; 

5) przyjęte w Banku metody wyznaczania 
wymogów kapitałowych z tytułu 
poszczególnych rodzajów ryzyka; 

6) opis procesu szacowania oraz oceny kapitału 
wewnętrznego; 

7) strategię w zakresie zabezpieczenia i 
ograniczenia ryzyka; 

8) informacje umożliwiające uczestnikom rynku 
rzetelną ocenę systemu zarządzania ryzykiem 
płynności Banku oraz jego pozycji płynności; 

9) informacje dotyczące polityki i praktyk 
Banku w zakresie wynagrodzeń 
pracowników, których działalność zawodowa 
ma istotny wpływ na profil ryzyka; 

10) informacja 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; 

11) informacje dotyczące bufora 
antycyklicznego; 

12) informacje na temat wskaźnika dźwigni oraz 
zarządzania ryzykiem nadmiernej dźwigni 
finansowej. 

3. Informacje wymienione w ust. 2 podlegają 
zatwierdzeniu i weryfikacji przez Zarząd oraz 
Radę Nadzorczą Banku na zasadach określonych 
w § 2. 

4. Informacje wymienione w ust. 2 są ogłaszane w 
cyklach rocznych w terminie publikacji 
zatwierdzonego przez Zebranie Przedstawicieli 
sprawozdania finansowego.  

5. Informacje, o których mowa w ust. 2 są 
udostępniane do wglądu wszystkim 
zainteresowanym osobom w formie 
elektronicznej na stronie internetowej Banku: 
www.wbschelm.pl oraz w formie papierowej w 
Sekretariacie siedziby Banku: ul. I Pułku 
Szwoleżerów 9 w Chełmie w godzinach 830 – 
1630. Na wniosek Klienta w następnym dniu 
roboczym lub innym wskazanym przez Klienta 
dniu informacje te mogą być dostępne w formie 
papierowej we wskazanej placówce Banku.  

§ 2. 

1. Polityka informacyjna jest weryfikowana co 
najmniej raz w roku, w terminie do końca 
grudnia przez Zarząd i Radę Nadzorczą Banku. 

2. Przeglądu przestrzegania zasad Polityki 
informacyjnej Banku dokonuje w okresach 
rocznych Zespół sprawozdawczości, analiz i 
zarządzania ryzykami. 

3. Przegląd poddawany jest audytowi przez 
Stanowisko kontroli wewnętrznej. 

4. Zespół sprawozdawczości, analiz i zarządzania 
ryzykami, uwzględniając między innymi wyniki 
kontroli, przygotowuje propozycję weryfikacji 
Polityki informacyjnej Banku w terminie do 
końca grudnia każdego roku. 

5. Każda zmiana Polityki informacyjnej Banku 
podlega opiniowaniu przez Komitet Zarządzania 
Ryzykami. 

6. Weryfikację Polityki informacyjnej Banku może 
również przeprowadzić, na podstawie oddzielnie 
zawartej umowy zlecenia, merytoryczna 
komórka Banku Zrzeszającego. 

7. Zarząd i Rada Nadzorcza Banku dokonują 
weryfikacji Polityki informacyjnej, w tym 
rodzajów informacji opisanych w § 1 ust. 2, 
podlegających ogłaszaniu, a nie ujętych w 
sprawozdaniu finansowym, w drodze uchwały.  

§ 3. 

Szczegółowy zakres i sposób przygotowania 
informacji podlegających ogłaszaniu zawiera 
„Instrukcja sporządzania i ujawniania informacji 
we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie”.  

§ 4. 

Niniejsza Polityka jest udostępniana na stałe, poprzez 
wywieszenie pełnej jej treści na tablicach ogłoszeń 
we wszystkich jednostkach organizacyjnych Banku, 
jak również podlega ujawnieniu na stronie 
internetowej Banku www.wbschelm.pl.  


