
 
Zasady polityki informacyjnej 

PLUS BANK S.A. 

I.  Zasady ogólne 

1. PLUS BANK S.A. zgodnie z przepisami: 
1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 

2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm 
inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 („Rozporządzenie CRR”), 

2) aktów wykonawczych do Rozporządzenia CRR, 
3) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 128 tekst 

jednolity) w zakresie obowiązku ogłaszania w sposób ogólnie dostępny informacji 
o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz 
zasad ustalania wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku (art. 
111a ust. 1-3 ustawy), 

4) Uchwały Nr 258/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 października 2011 r. (Dz. 
Urz. KNF z 2011 r. Nr 11 poz. 42 z późn. zm.) w sprawie szczegółowych zasad 
funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz 
szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania 
przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz zasad 
ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska 
kierownicze w banku (rozdz. 3 Uchwały), 

podaje do wiadomości publicznej informacje, o których mowa w Tytule II Części ósmej oraz 
Tytule III Części ósmej Rozporządzenia CRR, ogłaszając je w Sprawozdaniu z polityki 
informacyjnej („Sprawozdaniu”). 

2. Zasady polityki informacyjnej PLUS BANK S.A. i ich zmiany uchwala Zarząd PLUS BANK 
S.A. oraz zatwierdza Rada Nadzorcza. 

3. Zasady polityki informacyjnej PLUS BANK S.A. podlegają przeglądowi nie rzadziej niż raz 
w roku. 

II.  Zakres ogłaszanych informacji 

1. Ujawniane w Sprawozdaniu informacje dotyczą w szczególności: 
1) celów i zasad polityki zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka, 
2) zakresu stosowania norm ostrożnościowych, 
3) funduszy własnych Banku, 
4) przestrzegania wymogów kapitałowych, 
5) ekspozycji na ryzyko kredytowe kontrahenta, 
6) przestrzegania wymogów w zakresie kapitałowych buforów antycyklicznych, 
7) wskaźników globalnego znaczenia systemowego, 
8) ekspozycji na ryzyko kredytowe i ryzyko rozmycia, 
9) aktywów wolnych od obciążeń, 
10) wykorzystania ocen zewnętrznych instytucji oceny wiarygodności kredytowej, 
11) ekspozycji na ryzyko rynkowe, 
12) ryzyka operacyjnego, 
13) ekspozycji kapitałowych nieuwzględnionych w portfelu handlowym, 
14) ekspozycji na ryzyko stopy procentowej pozycji nieuwzględnionych w portfelu 

handlowym, 
15) ekspozycji sekurytyzacyjnych, 
16) dźwigni finansowej, 
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17) stosowanych technik ograniczania ryzyka kredytowego oraz mechanizmów służących 
ograniczaniu ryzyka operacyjnego, 

18) wykorzystywanych metod wyliczania wymogów w zakresie funduszy własnych 
z uwzględnieniem wymagań szczegółowych dla metod zaawansowanych, 

19) zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących 
stanowiska kierownicze. 

2. Bank pomija w Sprawozdaniu lub zastępuje informacją ogólną: 
1) informacje nieistotne zgodnie z art. 111a. ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo bankowe oraz z art. 

432 ust. 1 Rozporządzenia CRR, 
2) informacje zastrzeżone lub poufne zgodnie z art. 432 ust. 2 Rozporządzenia CRR, 
3) informacje, których ujawnienie może mieć niekorzystny wpływ na pozycję Banku na 

rynku właściwym w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, 
4) informacje objęte tajemnicą prawnie chronioną. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2 Bank podaje przyczyny nieujawnienia 
poszczególnych elementów oraz publikuje bardziej ogólną informację na temat kwestii 
objętej wymogiem dotyczącym ujawniania informacji, z wyjątkiem przypadków, w których 
informacje klasyfikuje się jako zastrzeżone lub poufne. 

4. PLUS BANK S.A. jako instytucja dominująca w Grupie sporządza Sprawozdanie na 
podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

III.  Częstotliwość ogłaszania informacji  

1. Sprawozdanie publikowane jest co najmniej raz do roku, według stanu na koniec każdego 
roku kalendarzowego, a termin corocznej publikacji ujawnianych informacji pokrywa się 
z terminem publikacji sprawozdań finansowych. 

2. W przypadku istotnej zmiany profilu ryzyka lub innych prezentowanych w Sprawozdaniu 
informacji Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu Banku zwiększa częstotliwość ogłaszania 
całości lub wskazanych, narażonych na częste zmiany, pozycji Sprawozdania. Bank 
zobowiązany jest do oceny potrzeby zwiększenia częstotliwości ogłaszania informacji 
w szczególności w odniesieniu do następujących pozycji: 
1) funduszy własnych Banku, 
2) wymogów kapitałowych na pokrycie podejmowanego ryzyka. 

IV.  Forma i miejsca ogłaszania 
Sprawozdanie, prezentowane w języku polskim, publikowane jest na stronie internetowej PLUS 
BANK S.A. (www.plusbank.pl). 

V. Zasady zatwierdzania i weryfikacji ogłaszanych informacji 

1. Informacje ogłaszane przez Bank przygotowywane są na bazie rocznego zaudytowanego 
sprawozdania finansowego. 

2. Sprawozdanie zatwierdza Zarząd PLUS BANK S.A. 

3. Weryfikacja danych publikowanych w Sprawozdaniu dokonywana jest przez wewnętrzne 
komórki organizacyjne Banku. Weryfikacji w szczególności poddawane są te informacje, 
które nie są objęte badaniem sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. 
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VI.  Zasady weryfikacji Polityki informacyjnej PLUS BANK  S.A. 

1. Politykę informacyjną PLUS BANK S.A. ustala i zmienia Zarząd PLUS BANK S.A. 

2. Weryfikacja Polityki informacyjnej PLUS BANK S.A. odbywa się przynajmniej raz w roku 
pod kątem zgodności z aktualnie obowiązującymi nadzorczymi wymaganiami informacyjno-
sprawozdawczymi, w ramach wewnętrznych mechanizmów kontrolnych PLUS BANK S.A. 


