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I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Bank prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, uwzględniającą potrzeby informacyjne 

członków Banku oraz klientów. 

2. Niniejsza „Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego  Banku Spółdzielczego z/s w Pasłęku.” 

nazywana dalej „Polityką” określa: 

1) zakres ogłaszanych zgodnie z wymogami prawa informacji, 

2) zasady ograniczania ujawnień, 

3) określenie częstotliwości dokonywania ogłaszania informacji, 

4) formy i miejsca ogłaszania informacji, 

5) sposób zapewniania klientom i członkom Banku właściwego dostępu do informacji, 

6) zasad zatwierdzania i weryfikowania informacji podlegających zgodnie z Polityką ogłaszaniu, 

§ 21 

Niniejsza Polityka informacyjna stanowi realizację zapisów: 
 
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, 
zmieniającego Rozporządzenie (UE) Nr 648/2012 (zwanego dalej „Rozporządzeniem CRR”); 

2) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie 
warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego 
nad  instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającej dyrektywę 2002/87/WE 
i uchylającej dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (zwanej dalej „Dyrektywą CRD IV”); 

3) Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1423/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. 
ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w zakresie wymogów dotyczących 
ujawnienia informacji na temat funduszy własnych instytucji zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 575/2013; 

4) Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2015/1555 z dnia 28 maja 2015 r. uzupełniającego 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do 
regulacyjnych standardów technicznych dotyczących ujawniania informacji na temat 
przestrzegania przez instytucje wymogu w zakresie bufora antycyklicznego, zgodnie z art. 440 
CRR; 

5) ustawy Prawo bankowe; 
6) Rekomendacji M Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej zarządzania ryzykiem operacyjnym 

w bankach. 
7) wytyczne 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 2017r. w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych 
dotyczących ujawniania informacji na temat aktywów obciążonych i nieobciążonych;2 

8) rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/200 z dnia 15 lutego 2016 roku ustanawiające 
standardy techniczne w odniesieniu do ujawniania informacji na temat wskaźnika dźwigni 
instytucji.3 

                                                           
1 Uchwała Zarządu nr 8/3/2020 z dnia 30.03.2020r. 
2 Uchwała Zarządu nr 8/3/2020 z dnia 30.03.2020r. 
3 Uchwała Zarządu nr 3/6/2018 z dnia 27.06.2018r. 



3 
 

9) Wytycznych EBA w sprawie wymogów dotyczących ujawniania informacji na mocy części ósmej 
rozporządzenia (UE) nr 575/2013 z 04 sierpnia 2017 roku EBA/GL/2016/11,4 

10) Wytycznych EBA w sprawie ujawniania wskaźników pokrycia wpływów netto z 21 sierpnia 2017 
roku EBA/GL/2017/01;5 

11) Wytycznych EBA dotyczących ujawnienia w zakresie ekspozycji nieobsługiwanych 
i restrukturyzowanych z 17 grudnia 2018 roku EBA/GL/2018/10.6 

 
§ 2a7 

W dalszej treści użyte są następujące skróty i pojęcia, które oznaczają 

1) Bank – Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku; 

2) KNF – Komisja Nadzoru Finansowego; 

3) Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w 

Pasłęku; 

4) Zarząd – Zarząd Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku; 

5) osoba zajmująca stanowisko kierownicze – osoba mająca istotny wpływ na profil ryzyka 

Banku, zajmująca stanowisko zgodnie z zasadami przyjętymi w Banku; 

6) informacja zastrzeżona – informacja, której podanie do publicznej wiadomości osłabiłoby 

pozycję konkurencyjną Banku; 

7) informacja poufna – informacja, co do której Bank zobowiązał się wobec klienta lub innego 

kontrahenta do zachowania poufności; 

8) zmienny składnik wynagrodzenia – składnik wynagrodzenia osoby zajmującej stanowisko 

kierownicze, który jest ustalony, przyznawany, monitorowany i wypłacany na zasadach 

określonych w ,,Polityce zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska 

kierownicze w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Pasłęku. 

§ 38 

Niniejsza Polityka stanowi regulację Banku przyjętą w celu: 

1) spełnienia wymogu przyjęcia przez Bank „oficjalnej strategii” w celu ujawniania informacji 

zgodnie z art. 431 ust. 3  Rozporządzenia CRR; 

2) spełnienia wymogów art. 111,  111a , 111 b oraz art. 22aa ustawy Prawo bankowe ; 

3) spełnienia wymogów § 31 Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych 

wydanych uchwałą nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego (Dz. Urz. KNF z 2014 roku 

poz. 17) , 

4) spełniania wymogów Rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego, w tym Rekomendacji 

M,P.H9 

 

 

                                                           
4 Uchwała Zarządu nr 8/3/2020 z dnia 30.03.2020r. 
5 Uchwała Zarządu nr 8/3/2020 z dnia 30.03.2020r. 
6 Uchwała Zarządu nr 8/3/2020 z dnia 30.03.2020r. 
7 Uchwała Zarządu nr 3/6/2018 z dnia 27.06.2018r. 
8 Uchwała Zarządu nr 108/2016 z dnia 29.12.2016 r. 
9 Uchwała Zarządu nr 8/3/2020 z dnia 30.03.2020r. 
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II. Informacje podlegające ogłaszaniu lub udostępnianiu 

 

§ 4 

Bank w zakresie informacji wymaganych przez Część Ósmą Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego  i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów 

ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych ogłasza informacje dotyczące: 

1) celów i strategii w zakresie zarządzania ryzykiem – zgodnie z art. 435 Rozporządzenia, w tym: 

a) informacje dotyczące art. 435. ust. 1 lit a-d  Rozporządzenia, tzn. strategii i procesów 

zarządzania ryzykiem; struktury i organizacji odpowiedniej funkcji zarządzania ryzykiem, 

w tym informacji na temat jej uprawnień i statutu, lub innych odpowiednich rozwiązań w 

tym względzie; zakresu i charakteru systemów raportowania i pomiaru ryzyka;  strategii 

w zakresie zabezpieczenia i ograniczenia ryzyka, a także strategii i procesów 

monitorowania stałej skuteczności instrumentów zabezpieczających i czynników 

łagodzących ryzyko, 

b) informacje na temat ryzyka, zgodne z art. 435 ust 1. lit f. w której omówiono ogólny profil 

ryzyka Banku związany ze strategią działalności, zawierająca kluczowe wskaźniki i dane 

liczbowe dotyczące ryzyka, 

c) zatwierdzone przez Zarząd oświadczenie na temat adekwatności ustaleń dotyczących 

zarządzania ryzykiem w Banku, dające pewność, że stosowane systemy zarządzania 

ryzykiem są odpowiednie z punktu widzenia profilu i strategii Banku wymagane przez  

Art. 453 ust.1 lit. e, 

2) w zakresie art. 435 ust. 2: 

a) ilości stanowisk dyrektorskich (wg. definicji Rozp. UE nr 575/2013) pełnionych przez 

członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, 

b) zasad powoływania i oceny kwalifikacji, doświadczenia i reputacji członków Zarządu oraz 

Rady Nadzorczej, 

c) strategię zróżnicowania wyboru Członków Zarządu i rady Nadzorczej, jego cele, zadania i 

zakres ich realizacji;10 

d) informację o utworzeniu ( bądź nie) Komitetu Zarządzania Aktywami i 

Pasywami/Komitetu Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym/Komitetu Kredytowego, liczbę 

odbytych posiedzeń tych Komitetów;11 

e) zasad przepływu informacji dotyczącej ryzyka kierowanej do Zarządu oraz Rady 

Nadzorczej w Banku 

3) funduszy własnych, zgodnie z zasadami zawartymi w załączniku nr 1 do Polityki 12 

4) wymogów kapitałowych, 

5) bufory kapitałowe, zgodnie z zasadami zawartymi w załączniku nr 2 do Polityki13 

6) ryzyka kredytowego i korekt z tytułu ryzyka kredytowego , 

7) aktywów wolnych od obciążeń, zgodnie z zasadami zawartymi w załączniku nr 3 do Polityki14 

                                                           
10 Uchwała Zarządu nr 3/6/2018 z dnia 27.06.2018r. 
11 Uchwała Zarządu nr 3/6/2018 z dnia 27.06.2018r. 
12 Uchwała Zarządu nr 3/6/2018 z dnia 27.06.2018r 
13 Uchwała Zarządu nr 3/6/2018 z dnia 27.06.2018r 
14 Uchwała Zarządu nr 3/6/2018 z dnia 27.06.2018r 
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8) ekspozycji na ryzyko rynkowe, 

9) ekspozycji na ryzyko operacyjne, 

10) ekspozycji w papierach kapitałowych nieuwzględnionych w portfelu handlowym, 

11) ekspozycji na ryzyko stopy procentowej przypisane pozycjom nieuwzględnionym w portfelu 

handlowym, 

12) polityki w zakresie wynagrodzeń (polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób 

zajmujących stanowiska kierownicze),15 

13) ryzyka płynności i pozycji płynnościowej wynikającej w Rekomendacji P16, 

14) dźwigni finansowej, zgodnie z zasadami zawartymi w załączniku nr 4 do Polityki17 

15) stosowanych technikach ograniczenia ryzyka kredytowego. 

16) korzystania z ocen zewnętrznych instytucji oceny wiarygodności kredytowej (ECAI)18, 

17) ekspozycji nieobsługiwanych i restrukturyzowanych, zgodnie z zasadami zawartymi w 

załączniku nr 5 do Polityki.19 
 

§ 5 

Bank dokonuje ujawnień w zakresie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego wymienionych w §  3 

pkt. 3, w tym20: 

1) udostępnia na stronie internetowej informację o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego lub 

informację o odstąpieniu od stosowania w pełnym zakresie określonych zasad,   

2) udostępnia na stronie internetowej podstawową strukturę organizacyjną, 

3) ujawnia na stronie internetowej wyniki okresowej oceny stosowania Zasad dokonanej przez 

Radę Nadzorczą za rok poprzedni.21 

§ 622 

W zakresie informacji wymaganych przez przepisy  Ustawy Prawo bankowe Bank ogłasza: 

1) Na podstawie art. 111 ustawy Prawo bankowe:  

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 z opinią biegłego rewidenta za ostatni okres podlegający badania 

f) skład Zarządu i Rady Nadzorczej Banku, 

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

organizacyjnej banku, 

h) obszar swojego działania, 

i) bank zrzeszający. 

                                                           
15 Uchwała Zarządu nr 3/6/2018 z dnia 27.06.2018r 
16 Uchwała Zarządu nr 137/2015 z dnia 31.12.2016 r.  
17 Uchwała Zarządu nr 3/6/2018 z dnia 27.06.2018r 
18 Uchwała Zarządu nr 108/2016 z dnia 29.12.2016 r. 
19 Uchwała Zarządu nr 8/3/2020 z dnia 30.03.2020r. 
20 Uchwała Zarządu nr 108/2016 z dnia 29.12.2016 r. 
21 Uchwała Zarządu nr 3/6/2018 z dnia 27.06.2018r 
22 Uchwała Zarządu nr 108/2016 z dnia 29.12.2016 r. 
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2) Na podstawie art. 111 a ust. 1 ustawy Prawo Bankowe: 
a) informacje o jego działalności w podziale na poszczególne państwa członkowskie 

i państwa  trzecie, w których posiada podmioty zależne, na zasadzie skonsolidowanej 
w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 48 rozporządzenia nr 575/2013 za dany rok obrotowy;  

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

c) informacje o zawarciu umowy, o której mowa w art. 141t ust. 1 ustawy Prawa 
bankowego stronach umowy, jej   przedmiocie oraz kosztach, o ile działa 
w jednym z holdingów, o których  mowa w art. 141f ust. 1 ustawy Prawa 
bankowego. 

       3)    Na podstawie art. 111 b ustawy Prawo Bankowe: 

a) Informacje o przedsiębiorstwach, o ile przy wykonywaniu czynności na rzecz jednostki 

organizacyjnej banku uzyskują dostęp do informacji chronionych tajemnicą bankową. 

4)   Na podstawie art. 111 a ust. 4 ustawy Prawo Bankowe: 

a) Bank jest obowiązany ogłaszać, w sposób ogólnie dostępny, opis systemu zarządzania, 

w tym systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki 

wynagrodzeń, informację o powołaniu komitetu do spraw wynagrodzeń, a także 

informację o spełnianiu przez członków rady nadzorczej i zarządu wymogów określonych 

w art. 22aa. 

 

                                III Zasady  ograniczania ujawnień 

                                                                 §7 

1. B-P BS  nie ujawnia informacji, dla których ustawa Prawo bankowe (art.111 a) dopuszcza 

ograniczenia zakresu ujawnień, tj: 

1) Informacji zastrzeżonych, których ujawnienie mogłoby mieć niekorzystny  wpływ na 

pozycję konkurencyjną Banku na rynku właściwym w rozumieniu przepisów o ochronie 

konkurencji i konsumentów, 

2) Informacji objętych tajemnicą prawnie chronioną (obejmujących informacje, których Bank 

nie może ujawnić zgodnie z ustawą  o ochronie danych osobowych, a także danych 

objętych ochroną ze względu na tajemnicę bankową) 

3) Informacji nie istotnych (tj. takich, które nie miałyby wpływu na decyzje ekonomiczne 

odbiorców informacji) 

2. W przypadku, gdy informacja wymagana do ujawnienia zgodnie z przepisami Rozporządzenia 

CRR  lub szczegółowymi zapisami Rekomendacji M KNF  jest informacją zastrzeżoną lub poufną, 

Bank podaje przyczyny odstąpienia od ogłoszenia informacji oraz podaje do wiadomości 

informację bardziej ogólną, o ile nie jest ona również zastrzeżona lub poufna. 

IV. Częstotliwość, formy i miejsce ogłaszania informacji 

 

§ 8 

1. Informacje wymienione w § 4, § 5 oraz § 6 pkt. 2) i pkt. 4)  są ogłaszane w cyklach rocznych wg 

stanu na 31 grudnia każdego roku; termin ogłaszania ujawnianych informacji pokrywa się 

z terminem publikacji sprawozdań finansowych23. 

                                                           
23 Uchwała Zarządu nr 108/2016 z dnia 29.12.2016 r. 
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2. Informacje wymienione w § 6 pkt. 1) i pkt. 3)24 są ogłaszane na bieżąco, w przypadku zmiany 

treści ogłaszanej informacji, Bank aktualizuje te informacje bez zbędnej zwłoki. 

§ 9 

1. Informacje, o których mowa w § 4 oraz § 6 pkt. 2) i pkt. 4) są udostępniane w formie papierowej 

w sekretariacie  Centrali Banku w Pasłęku. przy ul. Westerplatte 17 w godzinach funkcjonowania 

Banku, w zbiorze dokumentów pt.: „Ujawnienie informacji dotyczących ryzyka, funduszy 

własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń, i innych informacji 

podlegających obowiązkowym ujawnieniom ,a  także na stronie internetowej www.bspaslek.pl.25 

2. Informacje, o których mowa w § 5, w tym „Oświadczenie Zarządu Braniewsko-Pasłęckiego Banku 

Spółdzielczego z/s w Pasłęku o stosowaniu „Zasad Ładu Korporacyjnego” wydanych przez 

Komisję Nadzoru Finansowego są udostępniane na stronie internetowej www.bspaslek.pl. 

3. Informacje, o których mowa w § 6 pkt. 1) i pkt.3) są udostępniane w placówkach Banku w formie 

informacji na tablicy ogłoszeń. 

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

§ 10 

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.  

§ 11 

1. 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. 

2. 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. 

3. Bank może odmówić wglądu w uchwały, protokoły obrad organów o ile może to stanowić 

naruszenie przepisów prawa. 

4. Odmowa wyrażana jest na piśmie. 

§ 12 

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. 

 

                                                           
24 Uchwała Zarządu nr 108/2016 z dnia 29.12.2016 r. 
25 Uchwała Zarządu nr 108/2016 z dnia 29.12.2016 r. 

http://www.bspaslek.pl/
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§ 13 

Udzielając informacji członkom Banku Zarząd zapewnia ich rzetelność oraz kompletność, nie stosując 

przy tym żadnych preferencji w stosunku do poszczególnych członków Banku. 

VI. Zasady weryfikowania i zatwierdzania informacji podlegających ogłaszaniu 

 

§ 1426 

1. Informacje, w zakresie objętym badaniem sprawozdania finansowego, weryfikowane są 

przez biegłego rewidenta. 

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

rewidenta, podlegają weryfikacji zgodnie z systemem kontroli wewnętrznej obowiązującym 

w Banku. 

3. Weryfikacji adekwatności ogłaszanych informacji, w tym zakresu i częstotliwości ogłaszania 
dokonuje Członek Zarządu odpowiedzialny za nadzór nad opracowaniem informacji 
podlegających ogłoszeniu. 

4. Weryfikacja służy ocenie, czy dzięki ujawnianym informacjom uczestnicy rynku otrzymują 
kompleksowy obraz profilu ryzyka Banku. 

 

§ 15 

1. Treść ogłaszanych informacji wymienionych w  §  9 ust. 1 podlega zatwierdzeniu przez Zarząd  

i jest przekazywana do wiadomości Radzie Nadzorczej27. 

2. Treść informacji ogłaszanych zgodnie z § 6 pkt. 128 podlega zatwierdzeniu przez Zarząd. 

VII. Przepisy końcowe 

 

         § 16      

        

1. Polityka podlega weryfikacji co najmniej raz w roku, w terminach przeglądów zarządczych, 

dokonywanych zgodnie z odpowiednimi regulacjami wewnętrznymi Banku. 

2.  Polityka informacyjna i każda jej zmiana29 podlega zatwierdzeniu przez Zarząd i Radę Nadzorczą 

Banku. 

 

 

 

                                                           
26 Uchwała Zarządu nr 108/2016 z dnia 29.12.2016 r. 
27 Uchwała Zarządu nr 108/2016 z dnia 29.12.2016 r. 
28 Uchwała Zarządu nr 108/2016 z dnia 29.12.2016 r. 
29 Uchwała Zarządu nr 108/2016 z dnia 29.12.2016 r. 



9 
 

Załącznik nr 130 

do Polityki informacyjnej (…) 

 

 

 
Ujawnienia dotyczące funduszy własnych 

Kapitał podstawowy Tier I: 
instrumenty i kapitały rezerwowe 

Kwota w dniu 
ujawnienia 

Odniesienie do CRR 

1 Instrumenty kapitałowe i powiązane ażio 
emisyjne 

 Art. 26 ust. 1, art. 27, 28, 29 

 W tym: instrumenty typu 1  Wykaz EUNB o którym mowa 
w art. 26 ust. 3 

 W tym: instrumenty typu 2  Wykaz EUNB o którym mowa 
w art. 26 ust. 3 

 W tym: instrumenty typu 3  Wykaz EUNB o którym mowa 
w art. 26 ust. 3 

2 Zyski zatrzymane  Art. 26 ust. 1 lit. c) 

3 Skumulowane inne całkowite dochody (i 
pozostałe kapitały rezerwowe) 

 Art. 26 ust. 1 

3a Fundusze ogólne ryzyka bankowego   Art. 26 ust. 1 lit. f) 

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 

 Art. 486 ust. 2 

5 Udziały mniejszości (kwota dopuszczona w 
skonsolidowanym kapitale podstawowym 
Tier I) 

 Art. 84 

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

 Art. 26 ust. 2 

6 Kapitał podstawowy Tier I przed korektami 
regulacyjnymi 

  

7 Dodatkowe korekty wartości (kwota ujemna)  Art. 34, 105 

7a Dodatkowe odliczenie z tytułu rezerw   

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

 Art. 36 ust. 1 lit. b) 
Art. 37 

9 Zbiór pusty w UE   

10  Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego opartej na przyszłej rentowości 
z wyłączeniem aktywów wynikających z różnic 
przejściowych (po odliczeniu powiązanej 
rezerwy z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego w przypadku spełnienia 
warunków określonych w art. 38 ust. 3) 
(kwota ujemna) 

 Art. 36 ust. 1 lit. c) 
Art. 38 

11 Kapitały rezerwowe odzwierciedlające 
wartość godziwą związane z zyskami lub 
stratami z tytułu instrumentów 
zabezpieczających przepływy pieniężne  

 Art. 33 lit. a) 

                                                           
30 Uchwała Zarządu 8/3/2020 z dnia 30.03.2020r. 
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12 Kwoty ujemne będące wynikiem obliczeń 
kwot oczekiwanej straty 

 Art. 36 ust. 1 lit. d) 
Art. 40, 159 

13 Każdy wzrost kapitału własnego z tytułu 
aktywów sekurytyzowanych (kwota ujemna) 

 Art. 32 ust. 1 

14 Zyski lub straty z tytułu zobowiązań 
wycenione według wartości godziwej, które 
wynikają ze zmian zdolności kredytowej 
instytucji 

 Art. 33 lit b) 

15 Aktywa funduszu emerytalnego ze 
zdefiniowanymi świadczeniami (kwota 
ujemna) 

 Art. 36 ust. 1 lit. e) 
Art. 41 

16 Posiadane przez instytucje bezpośrednie i 
pośrednie udziały kapitałowe w 
instrumentach własnych w kapitale 
podstawowym Tier I (kwota ujemna) 

 Art. 36 ust. 1 lit. f) 
Art. 42 

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) 

 Art. 36 ust. 1 lit. g) 
Art. 44 

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) 

 Art. 36 ust. 1 lit. h) 
Art. 43, 45, 46, art. 49 ust. 2 i 
3, art. 79 

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 odliczeniu kwalifikowanych pozycji 
krótkich) (kwota ujemna) 

 Art. 36 ust. 1 lit. i) 
Art. 43, 45, 47, art. 48 ust. 1 
lit. b), art. 49 ust. 1-3, art. 79 

20 Zbiór pusty w UE   

20a Kwota ekspozycji następujących pozycji 
kwalifikujących się do wagi ryzyka równej 
1250% jeżeli instytucja decyduje się na 
wariant odliczenia  

 Art. 36 ust. 1 lit. k) 

20b W tym: znaczne pakiety akcji poza sektorem 
finansowym (kwota ujemna) 

 Art. 36 ust. 1 lit. k) ppkt (i), 
art. 89-91 

20c W tym: pozycje sekurytyzacyjne (kwota 
ujemna) 

 Art. 36 ust. 1 lit. k) ppkt (ii), 
art. 243 ust. 1 lit. b), art. 244 
ust. 1 lit. b), art. 258 

20d W tym: dostawy instrumentów z późniejszym 
terminem rozliczenia (kwota ujemna) 

 Art. 36 ust. 1 lit. k) ppkt (iii), 
art. 379 ust. 3 

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 

 Art. 36 ust. 1 lit. c) 
Art. 38, art. 48 ust. 1 lit. a) 
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w art. 38 ust. 3 (kwota ujemna) 

22 Kwota przekraczająca próg 17,65% (kwota 
ujemna) 

 Art. 48 ust. 1 

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 

 Art. 36 ust. 1 lit. i) 
Art. 48 ust. 1 lit. b) 

24 Zbiór pusty w UE   

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

 Art. 36 ust. 1 lit. c) 
Art. 38, art. 48 ust. 1 lit. a) 

25a Straty za bieżący rok obrachunkowy (kwota 
ujemna) 

 Art. 36 ust. 1 lit. a) 

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

 Art. 36 ust. 1 lit. l) 

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

 Art. 36 ust. 1 lit. j) 

28 Całkowite korekty regulacyjne w kapitale 
podstawowym Tier I 

  

29 Kapitał podstawowy Tier I   

Kapitał dodatkowy Tier I: instrumenty   

30 Instrumenty kapitałowe i powiązane ażio 
emisyjne 

 Art. 51, 52 

31 W tym: zaklasyfikowane jako kapitał własny 
zgodnie  mającymi zastosowanie standardami 
rachunkowości 

  

32 W tym: zaklasyfikowane jako zobowiązania 
zgodnie  mającymi zastosowanie standardami 
rachunkowości 

  

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 

 Art. 486 ust. 3 

34 Kwalifikujący się kapitał Tier I uwzględniony w 
skonsolidowanym kapitale dodatkowym Tier I 
(w tym udziały mniejszości nieuwzględnione 
w wierszu 5) wyemitowany przez jednostki 
zależne i będący w posiadaniu stron trzecich 

 Art. 85, 86 

35 W tym: przeznaczone do wycofania 
instrumenty wyemitowane przez jednostki 
zależne 

 Art. 486 ust. 3 

36 Kapitał dodatkowy Tier I przed korektami 
regulacyjnymi 

  

37 Posiadane przez instytucje bezpośrednie i 
pośrednie udziały kapitałowe we własnych 
instrumentach dodatkowych w kapitale Tier I 
(kwota ujemna) 

 Art. 52 ust. 1 lit. b) 
Art. 56 lit. a), art. 57 

38 Bezpośrednie, pośrednie i syntetyczne udziały 
kapitałowe we własnych instrumentach 
dodatkowych w kapitale Tier I podmiotów 
sektora finansowego, jeżeli podmioty te mają 

 Art. 56 lit. b), art. 58 
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z instytucją krzyżowe powiązania kapitałowe 
mające na celu sztuczne zawyżanie funduszy 
własnych instytucji (kwota ujemna) 

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) 

 Art. 56 lit. c), art. 59, 60, 79 

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) 

 Art. 56 lit. d), art. 59, 79 

41 Zbiór pusty w UE   

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

 Art. 56 lit. e) 

43 Całkowite korekty regulacyjne w kapitale 
dodatkowym Tier I 

  

44 Kapitał dodatkowy Tier I   

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

  

Kapitał Tier II: instrumenty i rezerwy   

46 Instrumenty kapitałowe i powiązane ażio 
emisyjne 

 Art. 62, 63 

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

 Art. 486 ust. 4 

48 Kwalifikujące się instrumenty funduszy 
własnych uwzględnione w skonsolidowanym 
kapitale Tier II (w tym udziały mniejszości i 
instrumenty dodatkowe w kapitale Tier II nie 
uwzględnione w wierszach 5 lub 34) 
wyemitowane przez jednostki zależne i 
będące w posiadaniu stron trzecich 

 Art. 87, 88 

49 W tym: przeznaczone do wycofania 
instrumenty wyemitowane przez jednostki 
zależne 

 Art. 486 ust. 4 

50 Korekty z tytułu ryzyka kredytowego  Art. 62 lit c) i d) 

51 Kapitał Tier II przed korektami regulacyjnymi   

52 Posiadane przez instytucje bezpośrednie i 
pośrednie udziały kapitałowe w 
instrumentach własnych  w kapitale Tier II i 
pożyczki podporządkowane (kwota ujemna) 

 Art. 63 lit. b) ppkt (i) 
Art. 66 lit. a), art. 67 

53 Udziały kapitałowe w instrumentach w 
kapitale Tier II i pożyczki podporządkowane 
podmiotów sektora finansowego, jeżeli 
podmioty te mają z instytucją krzyżowe 

 Art. 66 lit. b), art. 68 
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powiązania kapitałowe mające na celu 
sztuczne zawyżanie funduszy własnych 
instytucji (kwota ujemna) 

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) 

 Art. 66 lit. c), art. 69, 70, 79 

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) 

 Art. 66 lit. d), art. 69, 79 

56 Zbiór pusty w UE   

57 Całkowite korekty regulacyjne w kapitale Tier 
II 

  

58 Kapitał Tier II   

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

  

60 Aktywa ważone ryzykiem razem   

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

 Art. 92 ust. 2 lit. a) 

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

 Art. 92 ust. 2 lit. b) 

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

 Art. 92 ust. 2 lit. c) 

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) 

 Dyrektywa w sprawie 
wymogów kapitałowych, art. 
128, 129, 130, 131, 133 

65 W tym: wymóg utrzymywania bufora 
zabezpieczającego 

  

66 W tym: wymóg utrzymywania bufora 
antycyklicznego 

  

67 W tym: wymóg utrzymywania bufora ryzyka 
systemowego 

  

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

  

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

 Dyrektywa w sprawie 
wymogów kapitałowych, art. 
128 

69 Nieistotne w przepisach unijnych   

70 Nieistotne w przepisach unijnych   
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71 Nieistotne w przepisach unijnych   

Kwoty poniżej progu odliczeń (przed 
ważeniem ryzykiem) 

  

72 Bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe 
podmiotów sektora finansowego, jeżeli 
instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w 
te podmioty (kwota poniżej progu 10% oraz 
po odliczeniu kwalifikowanych pozycji 
krótkich) 

 Art. 36 ust. 1 lit. h) 
Art. 45, 46, 
Art. 56 lit. c), art. 59, 60, 
Art. 66 lit c), art. 69, 70 

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) 

 Art. 36 ust. 1 lit. i) 
Art. 45, 48 

74 Zbiór pusty w UE   

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 

 Art. 36 ust. 1 lit. c) 
Art. 38,48 

Pułapy stosowane do uwzględniania rezerw w 
kapitale Tier II 

  

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

 Art. 62 

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

 Art. 62 

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

 Art. 62 

79 Pułap uwzględniania korekt z tytułu ryzyka 
kredytowego w kapitale Tier II zgodnie z 
metodą wewnętrznych ratingów 

 Art. 62 

Instrumenty kapitałowe będące przedmiotem 
ustaleń dotyczących wycofania (mających 
zastosowanie wyłącznie od dnia 01 stycznia 
2014 do dnia 01 stycznia 2022) 

  

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

 Art. 484 ust. 3, art. 486 ust. 
2, 5 

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

 Art. 484 ust. 3, art. 486 ust. 
2, 5 

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

 Art. 484 ust. 4, art. 486 ust. 
3, 5 

83 Kwota wyłączona z kapitału dodatkowego  Art. 484 ust. 4, art. 486 ust. 
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Tier I ze względu na pułap (nadwyżka ponad 
pułap po upływie terminów wykupu i 
zapadalności) 

3, 5 

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

 Art. 484 ust. 5, art. 486 ust. 
4, 5 

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

 Art. 484 ust. 5, art. 486 ust. 
4, 5 
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Załącznik nr 231 

do Polityki informacyjnej (…) 

 
Ujawnienia dotyczące bufora antycyklicznego 

 

Kwota specyficznego dla Banku bufora antycyklicznego 

1 Łączna kwota ekspozycji na ryzyko  

2 Specyficzny dla instytucji wskaźnik bufora antycyklicznego  

3 Wymóg w zakresie specyficznego dla instytucji bufora 
antycyklicznego 

 

 

  

                                                           
31 Uchwała Zarządu Nr 3/6/2018 z dnia 27.06.2018r 
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Załącznik nr 332 

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 kapitałowe         

  040 Dłużne papiery wartościowe          

  120 Inne aktywa          

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 
    

  150 Instrumenty kapitałowe     

  160 Dłużne papiery wartościowe     

  230 
Inne zabezpieczenia 

otrzymane 
    

  240 
Wyemitowane własne dłużne 

papiery wartościowe inne niż 

obligacje zabezpieczone lub 
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papiery typu ABS 

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 

  

Formularz D - Informacje o istotności obciążeń jeśli uznano za istotne 
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Załącznik nr 433 

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 
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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) 

 

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 
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Wskaźnik dźwigni 

22 Wskaźnik dźwigni  

Wybór przepisów przejściowych i kwota wyłączonych pozycji powierniczych 

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 

 

 

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 nie 
generujące 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 

 

 
 

 

 

 

 



Załącznik nr 534 

do Polityki informacyjnej ….. 

 

 

Ujawnienia w zakresie ekspozycji nieobsługiwanych i restrukturyzowanych 

 

Tabela 1: Jakość kredytowa ekspozycji restrukturyzowanych: 

 

Częstotliwość raportowania: raz w roku. 

 
 a b c d e f g h 

 Wartość bilansowa brutto  

/kwota nominalna ekspozycji  

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 z powodu 

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         
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wartościowe 

9 

Udzielone 

zobowiązania do 

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" wiersz "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 

 Nieprzetermino

wane lub 

przeterminowan

e ≤ 30 dni 

Przeterminow

ane > 30 dni ≤ 

90 dni 

 Małe 

prawdopodobie

ństwo spłaty 

ekspozycji 

nieprzetermino

wanych albo 

przeterminowan

ych ≤ 90 dni 

Przeter

minowa

ne > 90 

dni ≤ 

180 dni 

Przetermi

nowane > 

180 dni ≤ 

1 rok 

Przetermi

nowane > 

1 rok ≤ 5 

lat 

Przetermi

nowane  

powyżej 5 

lat 

Przetermi

nowane > 

5 lat ≤ 7 

lat 

Przetermi

nowane > 

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 Przedsiębio

rstwa 

niefinansow

e  
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7 W tym 

MŚP  

 

            

8 Gospodarst

wa domowe  

 

            

9 Dłużne 

papiery 

wartościow

e 

            

10 Banki 

centralne  

 

            

11 Instytucje 

rządowe  

 

            

12 Instytucje 

kredytowe  

 

            

13 Inne 

instytucje 

finansowe  

 

            

14 Przedsiębio

rstwa 

niefinansow

e  

 

            

15 Ekspozycje 

pozabilanso

we  

 

            

16 Banki 

centralne  

 

            

17 Instytucje 

rządowe  

 

            

18 Instytucje 

kredytowe  

 

            

19 Inne 

instytucje 
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finansowe  

 

20 Przedsiębio

rstwa 

niefinansow

e  

 

            

21 Gospodarst

wa domowe 
            

22 Łącznie             

 

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 

Skumulowa

ne 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 

obsługiwanych 

Z tytułu 

ekspozycji 

nieobsługiwanych 

 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 Przedsiębiorst

wa 

niefinansowe  

 

               

7 W tym MŚP  

 
               

8 Gospodarstwa 

domowe  

 

               

9 Dłużne 

papiery 
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wartościowe 

10 Banki 

centralne  

 

               

11 Instytucje 

rządowe  

 

               

12 Instytucje 

kredytowe  

 

               

13 Inne 

instytucje 

finansowe  

 

               

14 Przedsiębiorst

wa 

niefinansowe  

 

               

15 Ekspozycje 

pozabilansow

e  

 

               

16 Banki 

centralne  

 

               

17 Instytucje 

rządowe  

 

               

18 Instytucje 

kredytowe  

 

               

19 Inne 

instytucje 

finansowe  

 

               

20 Przedsiębiorst

wa 

niefinansowe  

 

               

21 Gospodarstwa 

domowe 
               

22 Łącznie                
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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 

 
 

 


