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§ 1 

1. Podstawą do opracowania Polityki informacyjnej Powiatowego Banku Spółdzielczego  

w Sokołowie Podlaskim zwana dalej Polityką są zapisy:  

a) postanowień prawa, w tym: Ustawy Prawo bankowe, Rozporządzenia (UE) nr 575/2013   

i innych rozporządzeń wykonawczych; 

b)  rekomendacji nadzorczych wydanych przez KNF lub Europejski Urząd Nadzoru 

Bankowego dotyczących dokonywania ujawnień informacji; 

c) „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję 

Nadzoru Finansowego; 

d) Statutu Banku. 

2. Polityka, stanowi wykonanie postanowień:  

a) art. 432 ust.3 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 (...) zwanego dalej „Rozporządzeniem”, 

b) spełnienia wymogów art. 111, oraz 111a oraz 111b Ustawy Prawo bankowe (Dz.U. 2018 

poz. 1876, z poźn. zm.), 

c) 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). 

d)   spełnienia wymogu art. 318 ustawy z dn. 10.06.2016r. o Bankowym Funduszu     

Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. 

z 2017r. poz. 1937 z późn. zm.); 

e) spełnienia wymogu art. 31 ustawy z dn. 23.09.2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu 

sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016r. poz. 1823 z późn. zm.), 

f) spełnienia wymogów Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. 

w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki 

wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach 

(Dz. U. z 2017r. poz. 637), 

g) Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) NR 604/2014 z dnia 4 marca 2014 r. 

uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do 

regulacyjnych standardów technicznych w odniesieniu do kryteriów jakościowych i 

właściwych kryteriów ilościowych ustalania kategorii pracowników, których działalność 

zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka instytucji.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

3. Polityka informacyjna Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim określa: 

zakres, częstotliwość, formę i miejsca ogłaszania informacji, sposób zapewnienia klientom 

członkom Banku właściwego dostępu do informacji oraz zasad zatwierdzania i weryfikowania 

informacji podlegających ogłaszaniu zgodnie z Polityką.  

 

§ 2 

Informacje podlegające ogłaszaniu obejmują w szczególności: 

1) cele i strategie w zakresie zarządzania ryzykiem – zgodnie z art. 435 Rozporządzenia, w tym: 
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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. 435 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) zasady powoływania i oceny kwalifikacji, doświadczenia i reputacji członków Zarządu oraz 

Rady Nadzorczej, 

c) zasady przepływu informacji dotyczącej ryzyka kierowanej do Zarządu oraz Rady 

Nadzorczej w Banku, 

3) fundusze własne zgodnie z art. 437 Rozporządzania, a także Rozporządzenia wykonawczego 

Komisji nr 1423/2013 z dnia 20 grudnia 2013r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne 

w zakresie wymogów dotyczących ujawniania informacji na temat funduszy własnych instytucji 

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013, 

4) wymogi kapitałowe, zgodnie z art. 438 Rozporządzenia, 

5) ryzyko kredytowe i korekty z tytułu ryzyka kredytowego zgodnie z art. 439 oraz 442 

Rozporządzenia, 

6) aktywa wolne od obciążeń i obciążone zgodnie z art. 443 Rozporządzenia oraz z Wytycznymi 

Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego nr z EBA/GL/2014/03, 

7) ekspozycje na ryzyko rynkowe zgodnie z art. 445 Rozporządzenia, 

8) ekspozycje na ryzyko operacyjne zgodnie z art. 446 Rozporządzenia, a także wymagane 

Rekomendacją M Komisji Nadzoru Finansowego rekom. 17 informacje o ryzyku operacyjnym, 

w tym informacje dotyczące strat z tytułu ryzyka operacyjnego, 

9) ekspozycje w papierach kapitałowych nieuwzględnionych w portfelu handlowym – zgodnie z 

art. 447 Rozporządzenia, 

10) ekspozycje na ryzyko stopy procentowej przypisane pozycjom nieuwzględnionym w portfelu 

handlowym – zgodnie z art. 448 Rozporządzenia, 

11) polityki w zakresie wynagrodzeń – zgodnie z art. 450 Rozporządzenia odpowiednio do 

charakteru i organizacji działalności Banku, 

12) dźwignię finansową – w zakresie ogłoszenia wysokości wskaźnika dźwigni zgodnie z art. 451 

Rozporządzenia, 

13) stosowanych technikach ograniczenia ryzyka kredytowego – zgodnie z art. 453 

Rozporządzenia, 
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14) informacje ilościowe dotyczące ryzyka płynności zgodnie z rekom. 18 Rekomendacji P komisji 

Nadzoru Finansowego. 

 

§ 3 

 

1. Bank dokonuje ujawnień w zakresie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, w tym: 

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

informację o odstąpieniu od stosowania w pełnym zakresie określonych zasad, polega to na 

podaniu do publicznej wiadomości „Oświadczenia Zarządu  Powiatowego Banku 

Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego” 

wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

2) udostępnia na stronie internetowej podstawową strukturę organizacyjną, 

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

Radę Nadzorczą. 

2. Informacje wymienione w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 podlegają zatwierdzeniu i weryfikacji przez Zarząd 

oraz Radę Nadzorczą Banku, informacje wymienione w ust. 1 pkt 3 podlegają zatwierdzeniu 

przez Radę Nadzorczą. 

3. Informacje wymienione w ust. 1 są ogłaszane w cyklach rocznych najpóźniej 30 dni od 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Zgromadzenie Przedstawicieli. 

4. Informacje, o których mowa w ust. 1, w tym „Oświadczenie Zarządu Powiatowego Banku 

Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim o stosowaniu „Zasad Ładu Korporacyjnego” wydanych 

przez Komisję Nadzoru Finansowego są udostępniane na stronie internetowej Banku 

www.pbssokolow.pl. 

5. Polityka informacyjna Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim podlega 

ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń we wszystkich jednostkach organizacyjnych Banku. Informacje, 

o których mowa w § 2 są udostępniane Klientom : 

I. w formie papierowej: 

• w Centrali Banku w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 48 w sekretariacie   

w godz. 7.30 - 15.30, 

• w Oddziałach, Filiach i Punktach Kasowych pod adresami wskazanymi w Załączniku  

Nr 1 do niniejszej Polityki, 

II. w formie elektronicznej – na stronie internetowej Banku www.pbssokolow.pl. 

 

 

§ 4 

 

1. W zakresie informacji wymaganych przez przepisy art. 111 Ustawy Prawo bankowe Bank 

ogłasza: 

1) stosowane stawki oprocentowania środków na rachunkach bankowych, kredytów i 

pożyczek, 

2) stosowane stawki prowizji i wysokość pobieranych opłat, 

3) terminy kapitalizacji odsetek, 

4) stosowane kursy walutowe, 

5) bilans ze sprawozdaniem z badania za ostatni okres podlegający badaniu, 

http://www.pbssokolow.pl/
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6) skład Zarządu i Rady Nadzorczej Banku, 

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

organizacyjnej Banku, 

8) obszar swojego działania, 

9) informacje o banku zrzeszającym. 

2. W zakresie informacji wymaganych przez przepisy art. 111a Ustawy Prawo bankowe Bank 

ogłasza : 

a. w sprawozdaniu z działalności jednostki, o którym mowa w ustawie z dnia 29 września 

1994r. o rachunkowości (Dz. U. 2018r. poz. 395), podaje dodatkowo: 

a) informacje o jego działalności poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 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 

575/2013 za dany rok obrotowy – lub o braku prowadzenia tej działalności. 

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

bilansowej. 

b. sprawozdanie, o którym mowa w pkt.2 ust. 1), podlega badaniu zgodnie z ustawą z dnia    

29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. 2018r. poz. 395) i jest ogłaszane jako załącznik 

do rocznego sprawozdania finansowego Banku; 

c. Bank ogłasza, 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 Ustawy 

Prawo bankowe. 

3. W zakresie informacji wymaganych przez przepisy art. 111b ustawy Prawo bankowe Bank: 

ogłasza informacje o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych, o których mowa 

w art. 6a ust. 1 i 7 Prawa bankowego, o ile przy wykonywaniu na rzecz jednostki 

organizacyjnej banku albo innego przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego 

czynności, o których mowa w tych przepisach, uzyskują dostęp do informacji chronionych 

tajemnicą bankową. 

 

 

§ 5 

 

1. Informacja na temat sytuacji Banku jest publicznie dostępna dla klientów oraz członków Banku 

i ogłaszana zgodnie z: 

1) zasadami art. 111 i 111a Ustawy Prawo bankowe w miejscach wykonywania czynności i na 

stronie internetowej Banku,  

2) w zakresie § 2 ogłaszana zgodnie z § 3 ust. 3 oraz ust. 4 niniejszej Polityki. 

2. Informacje wymienione w § 2 i § 3 są ogłaszane w cyklach rocznych, termin ogłaszania 

ujawnianych informacji pokrywa się z terminem publikacji sprawozdań finansowych. 

3. Informacje wymienione w § 4 są ogłaszane na bieżąco, w przypadku zmiany treści ogłaszanej 

informacji, Bank aktualizuje te informacje bez zbędnej zwłoki. 

4. Bank zapewnia swoim członkom oraz klientom właściwy dostęp do informacji, a członkom  

w szczególności w przypadku podejmowania decyzji przez Zebranie Przedstawicieli.  

5. 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. 
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6. 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. 

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

naruszenie przepisów prawa. Odmowa wyrażana jest na piśmie. 

8. Informacji o treści Uchwał Zebrania Przedstawicieli na zapytanie członka udziela Zarząd 

Banku, pisemnie lub w inny uzgodniony z członkiem Banku sposób w terminie do 14 dni od 

daty złożenia zapytania. 

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

stosując przy tym żadnych preferencji w stosunku do poszczególnych członków Banku. 

10. 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. W przypadku udzielania członkom Banku informacji, która podlega udostępnieniu na podstawie 

prawa powszechnie obowiązującego oraz w zgodzie z niniejszą polityką informacyjną, Bank 

udostępnia tę informację: 

1) w siedzibie Centrali Banku, ul. Wolności 48, 08-300 Sokołów Podlaski 

2) na żądanie członka Banku -w formie pisemnej lub elektronicznej, 

chyba że informacja dotyczyła tylko okoliczności dotyczących wyłącznie danego członka 

Banku.   

12. Zarząd Banku udziela informacji na pytania członków Banku w terminie pozwalającym na 

rzetelne i kompletne przygotowanie odpowiedzi, jednak nie dłuższym niż 30 dni, chyba że 

krótszy termin wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub postanowień 

niniejszej polityki informacyjnej. 

W komunikacji z klientami Bank udziela rzetelne, kompletne i niewprowadzające w błąd 

informacje, z zachowaniem właściwej formy komunikacji oraz przy uwzględnieniu wolo klienta 

w zakresie przetwarzania jego danych do celów informacyjnych i marketingowych. 

13. W zakresie komunikacji z klientami Polityka informacyjna Banku obejmuje informacje o: 

1) ofercie produktowej Banku, 

2) zmianach wzorców umownych i funkcjonalności posiadanych produktów w terminach 

wynikających z przepisów prawa i zawartych umów, 

3) warunków bezpiecznego korzystania z usług bankowych, 

4) stanowisku Banku w zakresie odpowiedzi na pytania, wnioski, skargi i reklamacje. 

14. Bank udziela odpowiedzi na pytania klienta związane z prowadzoną działalnością za 

pośrednictwem swoich pracowników. W przypadku, gdy z powodu ograniczeń prawnych nie 

jest możliwe przekazanie klientowi informacji, którymi jest zainteresowany, Bank uzasadnia 

brak możliwości przekazania tych informacji, chyba że udzielenie takiego wyjaśnienia jest 

zabronione przepisami prawa. 

15. Komunikacja między Bankiem a klientem odbywa się za pomocą następujących kanałów 

komunikacji: 

1) poczty elektronicznej, 

2) serwisu bankowości elektronicznej,  

3) korespondencji listownej, 

4) rozmów z pracownikami prowadzonych w placówkach Banku. 

16. Bank przy prowadzeniu komunikacji z klientem posługuje się kanałem komunikacji wybranym 

przez klienta, chyba że obowiązek komunikacji w określonej formie wynika z obowiązujących 
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przepisów prawa, postanowień regulaminów produktowych i umów zawartych z klientem. Bank 

udziela odpowiedzi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni, za wyjątkiem odpowiedzi na 

reklamacje, skargi bądź wnioski klienta, dla których terminy  są określone w „Instrukcji 

rozpatrywania skarg i reklamacji w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Sokołowie 

Podlaskim”. 

 

 

§ 6 

 

W zakresie informacji wymaganych przez przepisy  ustawy z dnia 10.06.2016 r. o Bankowym 

Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, 

Bank ogłasza informację o swojej sytuacji ekonomiczno-finansowej. 

 

 

§ 7 

 

W zakresie informacji wymaganych przez przepisy ustawy z dnia 23.09.2016 r. o pozasądowym 

rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Bank ogłasza informację o podmiotach uprawnionych, 

właściwych do przeprowadzania pozasądowego rozpatrywania sporów konsumenckich. 

 

§ 8 

 

1. Bank oraz ewentualne współpracujące z nim podmioty rzetelnie i w sposób przystępny dla 

przeciętnego odbiorcy informują o oferowanym produkcie lub usłudze, w tym w szczególności 

o charakterze i konstrukcji tego produktu lub usługi, korzyściach oraz czynnikach 

warunkujących osiągnięcie ewentualnego zysku, a także o wszelkich ryzykach z nimi 

związanych, w tym o opłatach i kosztach (również związanych z wcześniejszą rezygnacją z 

produktu lub usługi). 

2. Informacji o oferowanych produktach udzielają odpowiednio przeszkoleni pracownicy Banku,  

informacje są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami nadzorczymi, a sposób 

przekazywania informacji jest zgodny z regulacjami wewnętrznymi Banku dotyczącymi 

sposobu realizacji produktów lub usług  dla klienta. 

 

§ 9 

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 Radę Nadzorczą 

Banku. 

2. Przeglądu przestrzegania zasad Polityki informacyjnej Banku dokonuje w okresach rocznych 

Stanowisko do spraw zgodności we współpracy z Zespołem do spraw Ryzyk, w ramach 

przeglądu zarządczego. 

3. Przegląd poddawany jest audytowi przez Stanowisko  Kontroli Wewnętrznej. 

4. Stanowisko do spraw zgodności, uwzględniając między innymi wyniki audytu, przygotowuje 

propozycję weryfikacji Polityki informacyjnej Banku. 

5. Każda zmiana Polityki informacyjnej Banku wymaga omówienia i rekomendacji Komitetu do 

spraw Ryzyk oraz zatwierdzenia przez Zarząd i Radę Nadzorczą Banku. 

6. Weryfikację Polityki informacyjnej Banku może również przeprowadzić, na podstawie 

oddzielnie zawartej umowy zlecenia, merytoryczna komórka Banku Zrzeszającego. 
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7. Zakres ujawnianych informacji może ulec zmianie w przypadku: 

1) zmiany strategii Banku, 

2) zmiany profilu ryzyka, 

3) zmiany metod wyliczania wymogów kapitałowych, 

4) zmiany Rozporządzenia lub innych przepisów regulacyjnych w zakresie zarządzania 

ryzykiem i polityki wynagrodzeń. 

8. Bank biorąc pod uwagę specyfikę prowadzonej działalności, a w szczególności: 

- zakres działań, 

- skalę operacji,  

- zaangażowanie w różnych sektorach finansowych, 

- udział w systemach płatniczych rozrachunkowych i rozliczeniowych 

może podjąć decyzję o rozszerzeniu zakresu publikowanych informacji, o zwiększeniu 

częstotliwości ujawnień niektórych informacji lub o innych zmianach w Polityce informacyjnej 

Banku.    

§ 10 

1. Szczegółowy zakres i sposób przygotowania informacji podlegających ogłaszaniu zawiera 

„Instrukcja sporządzania i ogłaszania informacji dotyczących adekwatności kapitałowej  

w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Sokołowie Podlaskim”. 

2. Zapisy zawarte w niniejszym dokumencie obowiązują w stosunku do informacji ujawnianych 

za rok 2015 i w latach kolejnych pod nazwą:. „Ujawnienie informacji dotyczących 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.” 

§ 11 

1. Informacje, o których mowa w § 3 ust.1, w tym „Oświadczenie Zarządu Powiatowego Banku 

Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim o stosowaniu „Zasad Ładu Korporacyjnego” 

wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego są udostępniane na stronie internetowej Banku 

www.pbssokolow.pl 

2. Polityka informacyjna Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim podlega 

ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń we wszystkich jednostkach organizacyjnych Banku. Informacje, 

o których mowa w § 2 są udostępniane Klientom : 

I. w formie papierowej: 

• w Centrali Banku w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 48 w sekretariacie   

w godz. 7.30 -15.30, 

• w Oddziałach, Filiach i Punktach Kasowych pod adresami wskazanymi w Załączniku  

Nr 1 do niniejszej Polityki, 

     II. w formie elektronicznej – na stronie internetowej Banku www.pbssokolow.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pbssokolow.pl/


 

 9 

 

Załącznik Nr 1 

do „Polityki Informacyjnej 

Powiatowego Banku Spółdzielczego 

w Sokołowie Podlaskim” 

  

Wykaz placówek 

Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim 

 

Placówka Adres Telefon 

Oddziały 

Oddział w Bielanach 
ul. Siedlecka 1 

08-311 Bielany 
(25) 787 80 93 

Oddział w Ceranowie 
Ceranów 125 

08-322 Ceranów 
(25) 787 07 22 

Oddział w Jabłonnie Lackiej 
ul. Sienkiewicza 5 

08-304 Jabłonna Lacka 
(25) 787 10 93 

Odział w Kosowie Lackim 
ul. Wolności 17 

08-330 Kosów Lacki 
(25) 787 90 53 

Oddział w Miedznie 
ul. Bednarska 6 

07-106 Miedzna 
(25) 691 83 82 

Oddział w Repkach 
ul. Szkolna 5 

08-307 Repki 
(25) 787 50 84 

Oddział w Sabniach 
ul. Główna 75a 

08-331 Sabnie 
(25) 787 41 15 

Oddział w Siedlcach 
ul. Rynkowa 22  

08-110 Siedlce 
(25) 632 43 80 

Oddział w Sokołowie Podlaskim 
ul. Wolności 48 

08-300 Sokołów Podlaski 

(25) 781 27 98 

(25) 781 29 05 

Oddział w Sterdyni 
ul. Krysiaka 2 

08-320 Sterdyń 
(25) 787 01 27 

Oddział w Suchożebrach 
ul. Aleksandry Ogińskiej 17 

08-125 Suchożebry 
(25) 631 45 92 

Filie 

Filia w Sokołowie Podlaskim 
ul. Szewski Rynek 5 

08-300 Sokołów Podlaski 
(25) 787 36 25 

Punkty Kasowe 

Punkt Kasowy w budynku Parku 

Przemysłowego 

ul. Fabryczna 1 

08-300 Sokołów Podlaski 
(25) 787 77 20 

Punkt Kasowy w Wyrozębach 
Budynek GS Wyrozęby 

08-307 Repki 
(25) 787 53 05 
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Załącznik Nr 2 

do „Polityki Informacyjnej 

Powiatowego Banku Spółdzielczego 

w Sokołowie Podlaskim” 

 

INFORMACJA 

O DOSTĘPIE DO ZASAD POLITYKI INFORMACYJNEJ 

POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM 

 

Działając na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe ( Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1876 z późn. zm.)   Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim informuje, że 

dokument „Polityka informacyjna Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim” 

obejmujący: 

1. określenie zakresu ogłaszanych 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 zgodnie z Polityką ogłaszaniu, 

jest dostępny publicznie: 

1) w Centrali Banku w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 48 w Sekretariacie  

w godz. 7.30 -15.30, 

2) w Oddziałach, Filiach i Punktach Kasowych pod adresami wskazanymi poniżej: 

 

Placówka Adres Telefon 

Oddziały 

Oddział w Bielanach 
ul. Siedlecka 1 

08-311 Bielany 
(25) 787 80 93 

Oddział w Ceranowie 
Ceranów 125 

08-322 Ceranów 
(25) 787 07 22 

Oddział w Jabłonnie Lackiej 
ul. Sienkiewicza 5 

08-304 Jabłonna Lacka 
(25) 787 10 93 

Oddział w Kosowie Lackim 
ul. Wolności 17 

08-330 Kosów Lacki 
(25) 787 90 53 

Oddział w Miedznie 
ul. Bednarska 6 

07-106 Miedzna 
(25) 691 83 82 

Oddział w Repkach 
ul. Szkolna 5 

08-307 Repki 
(25) 787 50 84 

Oddział w Sabniach 
ul. Główna 75a 

08-331 Sabnie 
(25) 787 41 15 

Oddział w Siedlcach 
ul. Rynkowa 22  

08-110 Siedlce 
(25) 632 43 80 
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Oddział w Sokołowie Podlaskim 
ul. Wolności 48 

08-300 Sokołów Podlaski 

(25) 781 27 98 

(25) 781 29 05 

Oddział w Sterdyni 
ul. Krysiaka 2 

08-320 Sterdyń 
(25) 787 01 27 

Oddział w Suchożebrach 
ul. Aleksandry Ogińskiej 17 

08-125 Suchożebry 
(25) 631 45 92 

Filie 

Filia w Sokołowie Podlaskim 
ul. Szewski Rynek 5 

08-300 Sokołów Podlaski 
(25) 787 36 25 

Punkty Kasowe 

Punkt Kasowy w budynku Parku 

Przemysłowego 

ul. Fabryczna 1 

08-300 Sokołów Podlaski 
(25) 787 77 20 

Punkt Kasowy w Wyrozębach 
Budynek GS Wyrozęby 

08-307 Repki 
(25) 787 53 05 

 

3)na stronie internetowej Banku pod adresem http://www.pbssokolow.pl. 

 

 

 

http://www.pbssokolow.pl/

