
Indywidualna ocena kwalifikacji  

kandydata/członka Rady Nadzorczej  

Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie 

 

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

PESEL ……………………………………………………..…………. 

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

Członek Komisji/Komitetu ………………………………………………….………………………. 2 

Adres zamieszkania …………………………………………………….………………………………. 

Grupa Członkowska …………………………………………………………………………………….. 

 

Ocena będzie dotyczyć, w szczególności tego, czy kandydat/członek Rady Nadzorczej: 

a. ma wystarczająco nieposzlakowaną opinię; 

b. posiada wystarczający poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia, aby wykonywać swoje 

obowiązki; 

c. potrafi działać w sposób uczciwy i etyczny, zachowując niezależność osądu, aby móc oceniać 

decyzje zarządu i w razie konieczności skutecznie przeciwstawić się takim decyzjom oraz 

skutecznie nadzorować i monitorować proces podejmowania decyzji; 

d. potrafi poświęcić wystarczającą ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. 

 

I. Kryteria dotyczące dawania rękojmi należytego wykonywania obowiązków 

 

Ocena powinna obejmować reputację, uczciwość i praworządność osoby ocenianej oraz jej zdolność 

do nadzorowania spraw Banku w sposób ostrożny i stabilny.  

 

Należy ocenić, czy istnieją dowody oraz uzasadnione, niedające się usunąć wątpliwości wskazujące, 

że jest inaczej. Osoba oceniana nie powinna zostać uznana za dającą rękojmię należytego 

wykonywania obowiązków, jeżeli jej postępowanie w życiu osobistym lub zawodowym daje 

podstawy do istotnych wątpliwości co do jej zdolności do zapewnienia ostrożnego i stabilnego 

nadzorowania spraw Banku. 

 

 

 
 

                                                      
1 Dotyczy wyłącznie członka Rady Nadzorczej 
2 Dotyczy wyłącznie członka Rady Nadzorczej 



  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? 

  

3. Czy Pani/Pan postępuje 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? 

  

7. Czy Pani/ Pan zgłosił wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?   

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

                                                      
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. 

 
5 Jeżeli którakolwiek z wymienionych sytuacji wystąpiła, proszę uzupełnić załącznik B 



9. Czy Pani/Pan posiada znaczące udziały w firmach będących klientami Banku? 

(powyżej 10%) 

  

10. Czy jest Pani/Pan członkiem organów (Zarządu, Rady Nadzorczej) klientów 

Banku? 

  

11. 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.: 

a. ocenić kwalifikacje ( wiedzę i umiejętności), 

b. doświadczenie zawodowe, 

c. 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. 

 

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. 

 

 

 

                                                      
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. 

 



III. Kryteria dotyczące niezależności od Banku  

  Tak Nie 

1. Nie należę ani w okresie ostatnich pięciu lat od dnia powołania nie 

należałem/am do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie byłem 

członkiem zarządu Banku ani nie jestem lub nie byłem/am członkiem 

zarządu jednostki powiązanej z Bankiem. 

  

 

2. Nie jestem ani nie byłem/am w okresie ostatnich trzech lat od dnia powołania 

pracownikiem Banku lub jednostki z nim powiązanej. 

  

3. Nie sprawuję kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości. 

  

4. Nie otrzymuję lub nie otrzymałem/am dodatkowego wynagrodzenia, 

w znacznej wysokości od Banku lub jednostki z nim powiązanej, z wyjątkiem 

wynagrodzenia, jakie otrzymałem/am jako członek Rady Nadzorczej, w tym 

Komitetu Audytu. 

  

5. Nie utrzymuję ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie 

utrzymywałem/am istotnych stosunków gospodarczych z Bankiem lub 

jednostką z nim powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, 

wspólnikiem, akcjonariuszem, członkiem Rady Nadzorczej, lub osobą należącą 

do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub 

innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki. 

  

6. Nie jestem i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie byłem/am:  

 

 

a. właścicielem, wspólnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem 

obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie 

sprawozdania finansowego Banku lub jednostki z nim powiązanej; 

  

b. członkiem Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego 

obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie 

sprawozdania finansowego Banku; 

  

c. pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, 

w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub 

poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania 

finansowego Banku lub jednostki z nim powiązanej; 

  

d. inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna 

lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu. 

  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtguydsojrga2dgltqmfyc4mzvgy3demrwgi


7. Nie jestem i w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania nie byłem/am 

zleceniodawcą ważnego zawodowego doradcy, zewnętrznego audytora lub 

ważnego konsultanta Banku lub pracownikiem istotnie powiązanym w inny 

sposób ze świadczoną usługą. 

  

8. Nie jestem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, 

w której członkiem Rady Nadzorczej jest członek zarządu Banku. 

  

9. Nie jestem członkiem Rady Nadzorczej Banku dłużej niż 12 lat.   

10. Nie jestem małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym 

lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - 

członka zarządu Banku lub osoby, o której mowa w pkt 1 – 9. 

  

11. Nie pozostaję w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem 

zarządu Banku lub osobą, o której mowa w pkt 1 – 9. 

 

  

IV. Informacja o administratorze danych osobowych 

1. Administratorem wyżej podanych przez osobę ocenianą danych osobowych jest Polski Bank 

Spółdzielczy w Ciechanowie z siedzibą w Ciechanowie, ul.3 Maja 3, 06 - 400 Ciechanów, 

NIP: 566-00-10-929, REGON: 000508046, KRS: 0000027891 (dalej zwany „Administratorem”). 

2. Dane osobowe osoby ocenianej będą przetwarzane: 

a. na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielonej przez osobę ocenianą, 

tj. art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej 

zwanego „RODO”, 

b. a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tam gdzie ich przetwarzanie jest niezbędne 

do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze jako Banku, 

c. a w zakresie danych o wyrokach skazujących i czynach zabronionych lub powiązanych 

środkach bezpieczeństwa, na podstawie art. 10 i art. 6 ust. 1 RODO, w związku z art. 22aa 

Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1876 zez zm.) 

oraz Wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA/GL/2012/06 

z 22 listopada 2012 r.) w sprawie oceny kwalifikacji członków organu zarządzającego 

i osób pełniących najważniejsze funkcje wydanymi na podstawie art. 16 rozporządzenia 



Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie 

ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru 

Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 

2009/78/WE. 

3. Dane osobowe w razie konieczności mogą być udostępniane osobom trzecim współpracującym 

z Administratorem w zakresie niezbędnym do wykonania celów lub obowiązków wymienionych 

w punkcie 2 powyżej. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa tj. przez okres 

przechowywania dokumentacji związanej z wykonywaniem przez osobę ocenianą obowiązków 

członka rady nadzorczej lub okres niezbędny do spełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na Administratorze lub dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami osoby ocenianej. 

5. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu; 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej i EOG. 

7. Podanie danych jest dobrowolne. Jednakże jest ono niezbędne do wzięcia udziału 

w postępowaniu kwalifikacyjnym na członka rady nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego 

w Ciechanowie, a fakt niepodania w/w danych skutkuje brakiem możliwości kandydowania 

na członka rady nadzorczej, gdyż bez podania danych osobowych przez osobę ocenianą nie 

będziemy w stanie dokonać oceny jej kwalifikacji, do czego jesteśmy zobligowani przepisami 

prawa. 

8. Osoba oceniana, która podała swoje dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych 

oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

9. Osoba oceniana ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Osoba oceniana ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy prawa. 

 

V. Zgoda osoby ocenianej na przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących 

 

Oświadczam, że zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę, aby Polski Bank Spółdzielczy 

w Ciechanowie przetwarzał moje dane osobowe zawarte w przedstawionym przeze mnie 

oświadczeniu w celach dokonania indywidualnej oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej 

i kandydatów na członków Rady Nadzorczej w związku z realizacją Wytycznych Europejskiego 

Nadzoru Bankowego. 

 



Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z informacją o administratorze danych 

osobowych, sposobie ich przetwarzania oraz o przysługujących mi prawach, a w szczególności 

dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie 

przenoszenia danych, prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawie 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. 

 

 

………………………………., dnia………………………. 

 

 

__________________ 

Podpis osoby ocenianej:        

 

 



 

ZAŁĄCZNIK A  

 

 

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

PESEL ……………………………………………. 
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ZAŁĄCZNIK B  

 

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

PESEL ……………………………………………. 
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ZAŁĄCZNIK C  

 

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

PESEL ……………………………………………. 
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