POLITYKA INFORMACYJNA
SPOŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO – KREDYTOWEJ
IM. KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO

§1
1. Polityka informacyjna SKOK im. ks. Franciszka Blachnickiego stanowi wykonanie
postanowień Zasad Ładu Korporacyjnego ustalonego przez Komisję Nadzoru
Finansowego w dniu 22 lipca 2014r.
2. Polityka wprowadza zestaw wymagań informacyjno- sprawozdawczych, które
umożliwiają członkom kasy i potencjalnym członkom ocenę działalności kasy
poprzez ocenę sytuacji finansowo- ekonomicznej Kasy w tym współczynnika
wypłacalności .
3. Polityka będzie udoskonalana przez wprowadzanie informacji dotyczących :
ryzyka kasie – ich identyfikacji, pomiaru monitorowania i kontroli oraz ich wpływu
na fundusze własne i współczynnik wypłacalności w Kasie
4. Polityka Informacyjna Kasy określa zakres , częstotliwość, formę i miejsce
ogłaszania informacji o charakterze ilościowym i jakościowym.
5. Informacje podlegające ogłaszaniu obejmują w szczególności :
1) Dane ogólne o kasie
2) Strukturę organizacyjną
3) Sprawozdanie finansowe kasy
4) Opinię biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Kasy
6. Informacje wymienione w pkt 5 podlegają ogłoszenia w cyklach rocznych
najpóźniej w terminie 30 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego
przez Zebranie Przedstawicieli .
§2
1. Polityka informacyjna jest weryfikowana co najmniej raz w roku w terminie do 31
marca roku następnego po zakończeniu danego roku sprawozdawczego przez
Zarząd i rade Nadzorczą Kasy.
2. Przeglądu stosowania zasad polityki informacyjnej dokonuje zespół audytu i
kontroli w okresach rocznych przygotowując propozycje jej weryfikacji, zmian i
uzupełnień.

3. Zakres ujawnianych informacji może ulec zmianie w przypadku :
1) zmianie strategii Kasy
2) zmianie profilu ryzyka
3) zmianie metod wyliczania funduszy własnych i wskaźnika kapitałowego
4) zmianie wymagań nadzorczych
4. Zarząd Kasy biorąc pod uwagę specyfikę prowadzonej działalności może podjąć
decyzję o rozszerzeniu zakresu publikowanych informacji , zwiększeniu
częstotliwości ujawnień niektórych informacji, lub o innych zmianach w Polityce
informacyjnej Kasy.
§3
1. Niniejsza Polityka podlega ogłoszeniu w następujący sposób :
1. Na stronie internetowej Kasy
2. We wszystkich jednostkach Kasy do wykorzystania za strony internetowej
Kasy
2. Informacje wymienione w § 1 pkt 5 udostępniane są klientom , członkom :
1. W wersji elektronicznej na stronie internetowej Kasy
2. W formie papierowej
- w Centrali Kasy – Zamość Ul. Stefana Żeromskiego 26
- w oddziałach Kasy ( wydruk ze strony internetowej Kasy ) pod adresami
wskazanymi w załączniku do niniejszej polityki

Załącznik - Wykaz placówek SKOK im. ks. F. Blachnickiego

Polityka informacyjna SKOK im. ks. F. Blachnickiego została przyjęta uchwałą
Nr 6 z dnia 30 grudnia 2014r Rady Nadzorczej i obowiązuje od 01.01.2015r.
oraz Uchwalą Zarządu nr 1 z dnia 20.04.2018r. zatwierdzoną Uchwalą Rady
Nadzorczej nr 5 z dnia 09.05.2018r. i obowiązuje od 01.01.2018r.

