
Indywidualna ocena kwalifikacji osoby ocenianej 

 

Imię i nazwisko  ........……………………………. 

PESEL ……………………………………………. 

Funkcja w Radzie Nadzorczej……….……………..1  

Członek Komisji …………….………………………. 2 

Adres zamieszkania …………………………………. 

Grupa Członkowska ……………………………….. 
 

I. Kryteria dotyczące reputacji 

Należy ocenić, czy istnieją dowody lub powody wątpliwości co do nieposzlakowanej opinii. 
 

  Tak Nie 
1. Czy wobec Pani/Pana toczy się postępowanie cywilne, 

administracyjne, karne w tym z oskarżenia prywatnego lub 
egzekucyjne?3 

  

2. Czy wobec Pani/Pana zostały wydane wyroki w postępowaniu 
cywilnym/karnym, w tym z oskarżenia prywatnego?4 

 
 -za przestępstwa na mocy przepisów dotyczących działalności 

bankowej, finansowej, w dziedzinie papierów wartościowych lub 
ubezpieczeń, bądź dot. rynków papierów wartościowych lub papierów 
wartościowych lub instrumentów płatniczych, w tym przepisów 
dotyczących prania pieniędzy, manipulacji na rynku, wykorzystywania 
informacji wewnętrznych oraz lichwy. 

  

 - za przestępstwa związane z nieuczciwością i nadużyciami lub 
przestępstwa finansowe 

  

 - za przestępstwa podatkowe   

 - inne przestępstwa na mocy przepisów dot. spółek, upadłości, 
niewypłacalności lub ochrony konsumentów 

  

                                                      
1 Dotyczy wyłącznie członka Rady Nadzorczej 
2 Dotyczy wyłącznie członka Rady Nadzorczej 
3 Jeżeli toczy się choćby jedno z wymienionych postępowań należy wypełnić dodatkowy załącznik A 
wskazując toczące się postępowanie. 
4 Jeżeli wydano choćby jeden wyrok za którekolwiek z wymienionych poniżej przestępstw należy 
wypełnić dodatkowy załącznik A wskazując wydany wyrok – dotyczy wyłącznie prawomocnych 
wyroków. 
 



3. Czy Pani/Pan postępują właściwie w kontaktach gospodarczych:  

 - czy jest Pani/Pan gotowy na współpracę z organami nadzorczymi, 
Bankiem Zrzeszającym, Związkiem Rewizyjnym i środowiskami 
lokalnymi? 

 

  

 - czy odmówiono Pani/Panu jakiejkolwiek rejestracji, zezwolenia, 
członkostwa lub licencji na prowadzenie działalności lub firmy bądź 
wykonywania zawodu, odwołano, cofnięto lub odebrano takie 
rejestracje, zezwolenia członkostwa lub licencje?5 

  

 - czy nastąpiło wypowiedzenie stosunku pracy lub odwołanie ze 
stanowiska wymagającego zaufania? 

  

 - czy wystąpił zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w 
przedsiębiorstwie wydany przez Sąd? 

  

5. Czy Pani/ Pan został wpisany na listę nierzetelnych dłużników?  

6.  Czy Pani/ Pan zgłosił wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej lub 
układowej? 

  

6. Czy Pani/Pan posiada w pełni opłacone udziały w Banku?   

7. Czy Pani/Pan posiada znaczące udziały w firmach będących klientami 
Banku? (powyżej 10%) 

  

8. Czy jest Pani/Pan członkiem organów (Zarządu, Rady Nadzorczej) 
klientów Banku? 

  

9. Czy w stosunku do Pani/Pana były skargi na Pani/Pana działalność jak 
członka Banku lub negatywne publikacje w prasie lokalnej i krajowej? 6 

  

II. Kryteria dotyczące kwalifikacji 

Należy ocenić, czy osoba jest kompetentna do sprawowania funkcji nadzorczych, tj. 

- ocenić kwalifikacje ( wiedzę i umiejętności) 
- doświadczenie zawodowe, 
- ocenić właściwość postawy wobec pełnionej funkcji.  

1. Poziom i profil wykształcenia7 - opis. 
 

 

2. Doświadczenie z poprzednich miejsc 
zatrudnienia lub wykonywania działalności 
gospodarczej, w tym rolniczej - opis. 

 

                                                      
5 Jeżeli którakolwiek z wymienionych sytuacji wystąpiła, proszę uzupełnić załącznik B 
6 Jeżeli którakolwiek z wymienionych sytuacji wystąpiła, proszę uzupełnić załącznik C 
7 Preferowane wykształcenie: związane z rynkami finansowymi, prawnicze, ekonomiczne, rolnicze, 
techniczne, w tym studia podyplomowe. 



3. Odbyte szkolenia z zakresu działalności 
spółdzielni/prawa finansowego/prawa 
bankowego - opis. 

 

4. Okres pełnienia funkcji w Radzie 
Nadzorczej Banku, jako Przedstawiciel 
członków Banku lub członek Zarządu 
w instytucjach finansowych - wskazać 
lata. 

 

6. Okres pełnienia funkcji w 
organach organizacji 
społecznych, gospodarczych i 
samorządowych - wskazać lata. 

 

Podsumowanie: 
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

………….,dnia………………………. 

 

 

 

 

Podpis osoby ocenianej:       Rada Nadzorcza 
 


