
 

 
 
 

 

INFORMACJA O DOSTĘPIE DO POLITYKI INFORMACYJNEJ 

Banku Spółdzielczego w Suszu 
 

 

Wykonując postanowienia: 
 

1. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe, 

2. Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych uchwałą nr 

218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego (Dz. Urz. KNF z 2014 roku poz. 17). 

3. Części ósmej  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 

575/2013 z dnia 26.06.2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla 

instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, 
 

Bank Spółdzielczy w Suszu informuje, że regulacja wewnętrzna „Zasady polityki 

informacyjnej w Banku Spółdzielczym w Suszu” obejmująca: 
 

1) zakres ogłaszanych przez Bank zgodnie z wymogami prawa informacji,  

2) określenie częstotliwości dokonywania ogłaszania informacji, 

3) formy i miejsca ogłaszania informacji, 

4) sposób zapewnienia klientom i członkom Banku właściwego dostępu do 

informacji, 

5) zasad zatwierdzania i weryfikowania informacji podlegających ogłaszaniu 

zgodnie z Polityką. 
 

jest dostępna w formie papierowej w Centrali Banku Spółdzielczego w Suszu ul. 

Piastowska 11 w Sekretariacie Banku, w godzinach urzędowania oraz na stronie 

internetowej Banku pod adresem www.bssusz.pl.  
 

Ujawniane informacje dotyczące: 
 

1) ryzyka, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie 

wynagrodzeń i innych informacji ujawniane zgodnie z Rozporządzeniem 

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

sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji  kredytowych i firm 

inwestycyjnych część ósma; są dostępne publicznie w siedzibie Banku 

Spółdzielczego w Suszu ul. Piastowska 11 w Sekretariacie Banku, w godzinach 

urzędowania i na stronie internetowej Banku pod adresem www.bssusz.pl   

2) sprawozdania finansowego Banku udostępniane są w formie papierowej w 

siedzibie Banku Spółdzielczego w Suszu ul. Piastowska 11 w Sekretariacie Banku 

w godzinach urzędowania, w Monitorze Spółdzielczym i na stronie 

internetowej Banku pod adresem www.bssusz.pl   
 

       Informacja o dostępie do polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Suszu 

dostępna jest także na tablicach ogłoszeń w miejscu wykonywania czynności we 

wszystkich placówkach Banku. 

 
                                Zarząd 

Susz, dnia 09 lipca 2021    r.                                         Banku Spółdzielczego w Suszu 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

Wyciąg z Uchwał: 
1. Zarządu Banku Spółdzielczego w Suszu Nr Z/1/50/2021 z dn.08.07.2021 r..  

2. Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego z dnia Nr RN/1/4/2021 z dn. 09.07.2021 r. 
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