
Ocena kolegialna Rady Nadzorczej 

 
 

Skład Rady Nadzorczej w kadencji…………20..r.-20..r.: 
1) ………………………………………. 

2) ………………………………………. 

3) ………………………………………. 

 

I. Ocena sprawowania funkcji nadzorczych  

  
. ; - ; . . .       .         :      .           :    :  .    .               . : . . - .                   ■               :       

Tak Nie 
1. Czy Rada  Nadzorcza przyjęła strategię Banku?    

2. Czy Rada  Nadzorcza przyjęła plan finansowy Banku na 
bieżący rok obrotowy? 

  

3. Czy Rada  Nadzorcza pracuje zgodnie z przyjętym przez 
siebie planem pracy? 

  

4. Czy występują konflikty pomiędzy członkami Rady Nadzorczej?   

5. Czy Rada  Nadzorcza spotyka się cyklicznie, co najmniej cztery razy 
w ciągu roku? 

  

6. Czy członkowie Rady  Nadzorczej odbywają szkolenia w zakresie 
działania Banku, w tym zarządzania ryzykiem? 

  

7. Czy Rada  Nadzorcza posiada odpowiednie procedury do 
sprawnego działania? (Regulamin Działania Rady Nadzorczej) 

  

8. Czy  Rada  Nadzorcza  dąży do unikania konfliktów interesów 
oraz do rzetelnego i uczciwego ich rozwiązywania? 

  

9. Czy  Rada  Nadzorcza  chroni informacje o klientach, dba o 
ochronę danych osobowych w ramach posiadanej wiedzy? 

  

10. Czy  Rada  Nadzorcza starannie, rzetelnie i terminowo 
rozpatruje reklamacje członków? 

  

11. Czy Rada Nadzorcza na bieżąco nadzoruje pracę Zarządu? 
 

  

12. Czy Rada Nadzorcza w sposób prawidłowy współpracuje z Zarządem 
i realizuje ład wewnętrzny w zakresie kompetencji organów? 

  

13.  Czy członkowie Rady Nadzorczej przekazują informacje 
umożliwiające dokonanie indywidualnej oceny następczej? 

  

14. Czy sprawozdanie Rady Nadzorczej za poprzedni rok obrotowy 
zostało zatwierdzone? 

  



Podsumowanie/ uzupełnienie powyższej oceny: 
 
…………………………….……………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………… 

 
 

II. Ocena reputacji Banku  

  Tak Nie  

1. Czy w opinii społecznej Bank jest wiarygodny i bezpieczny?   

2. Czy w Banku toczą się postępowania sądowe z udziałem członków 
Rady Nadzorczej albo Zarządu? 

  

3. Czy pojawiły się artykuły w prasie lokalnej, krajowej lub środkach 
masowego przekazu o negatywnym wydźwięku dot. działania 
Banku lub członków Rady Nadzorczej albo Zarządu? 

  

4. Czy pojawiły się skargi na działalność Banku? 
 

  

5. Czy w opinii społecznej Bank jest dobrze zarządzany?   

7. Czy Bank wspiera działania społeczne i kulturalne?   

8. Czy Bank dba o środowisko?   

9. Czy prawa członków są chronione?   

Podsumowanie/ uzupełnienie powyższej oceny: 
…………………………….……………………………………………………………………………..

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

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

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

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

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

 

 

………….,dnia………………………. 

 
 

Rada Nadzorcza Banku 


