
RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2019 

DATA SPORZĄDZENIA: 6 luty 2019 r. 

NAZWA EMITETNA: Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie 

PODSTAWA PRAWNA: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR”) – 

informacje poufne 

TEMAT: Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego „Planu Naprawy Polskiego Banku 

Spółdzielczego w Ciechanowie” 

TREŚĆ:  

Zarząd Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie („Bank”) niniejszym informuje, że w dniu 

5 lutego 2019 r. została mu doręczona decyzja Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) z dnia 29 stycznia 

2019 r. w której KNF zatwierdziła „Plan Naprawy Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”, 

przyjęty przez Zarząd Banku i zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej Banku nr 161/2018 w dniu 27 

listopada 2018 r.( „Plan Naprawy”). 

Plan Naprawy zatwierdzony przez KNF został sporządzony przez Bank zgodnie z dyspozycją art. 141m  

i nast. ustawy prawo bankowe. Określa on działania na wypadek znaczącego pogorszenia sytuacji 

finansowej Banku w razie zagrożenia stabilności finansowej, trudnej sytuacji makroekonomicznej lub 

innych zdarzeń mających negatywny wpływ na rynek finansowy lub Bank, w szczególności 

1. czynności służące utrzymaniu lub przywróceniu wypłacalności Banku lub możliwości osiągania 
zysku przez Bank; 

2. poziomy wskaźników ilościowych lub jakościowych określających sytuację finansową Banku, 
które można skutecznie monitorować i po osiągnięciu których mogą być podjęte działania 
określone w Planie Naprawy; 

3. działania mające na celu ograniczenie ryzyka i dźwigni finansowej Banku; 
4. zasady polityki informacyjnej Banku w okresie wykonywania Planu Naprawy. 

Plan Naprawy podlega aktualizacji co najmniej raz w roku oraz po istotnej zmianie struktury 

organizacyjnej lub prawnej, sytuacji finansowej Banku lub po wystąpieniu innego zdarzenia 

wpływającego na przyjęte w planie naprawy założenia i wykonanie tego planu. Każda aktualizacja Planu 

Naprawy wymaga zgody KNF. 

Z uwagi na fakt, że Bank jest obecnie w trakcie realizacji programu naprawczego, w związku z 

zatwierdzeniem przez KNF nowego Planu Naprawy, Zarząd Banku niezwłocznie podejmie decyzję w 

sprawie ewentualnego podjęcia działań niezbędnych do kontynuowania długofalowego procesu 

sanacji Banku wskazanych w nowo zatwierdzonym Planie Naprawy.  

 

Nazwiska i imiona osób składających podpisy: 

Grzegorz Olecki – Członek Zarządu 

Mariusz Kołakowski -Członek Zarządu 


