Arkusz Informacyjny do indywidualnej oceny kandydata na członka Rady
Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Raciążu
DANE OSOBOWE
imię i nazwisko,
nazwisko rodowe,
miejsce i data urodzenia,
adres i dane do kontaktu,
PESEL:

WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, DOŚWIADCZENIE
KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
TAK NIE
Czy posiada Pani/ Pan wiedzę w zakresie
działalności Banku i ryzyk z nią związanych?
Czy rozumie Pan/Pani zadania i obowiązki,
które wiążą się z pełnieniem funkcji w RN
Czy posiada Pan/Pani doświadczenie w pracy
w Banku ?
Czy posiada Pani/ Pan wiedzę lub
doświadczenie
w
zakr
planowania
strategicznego,
rozumienia
strategii
działalności lub biznesplanu instytucji oraz ich
realizacji ?
Czy posiada Pani/ Pan wiedzę lub co najmniej
podstawowe umiejętności w zakresie
rachunkowości?
Czy posiada Pani/ Pan wiedzę lub
umiejętności
w
zakresie
interpretacji
informacji finansowych banku, identyfikacji
kluczowych kwestii w oparciu o te informacje
oraz odpowiednich kontroli i środków?
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UWAGI

Opis

Ekonomiczne
Rolnicze
Techniczne
Prawnicze
Inne (jakie?)

Doświadczenie z ostatnich 5 lat, z miejsc
zatrudnienia lub wykonywania działalności
gospodarczej, w tym rolniczej - opis.

Odbyte w ostatnich 5 latach szkolenia
z zakresu:

prawa finansowego

prawa bankowego
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Średnie

Magisters
kie

Profil wykształcenia:
(Należy zaznaczyć znakiem „X”):

Licencjat
/Inżynier

Łączny staż pracy na stanowiskach
kierowniczych
- w instytucjach finansowych
- innych instytucjach
Poziom wiedzy uzyskanej na poprzednim
stanowisku związany z zarządzaniem,
działalnością bankową, rynkami finansowymi

prawa gospodarczego

Zarządzania

Inne

Okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej
lub Zarządzie w instytucjach finansowych
(Banki, ubezpieczyciele, systemy ochrony,
instytucje leasingowe, firmy świadczące usługi
płatnicze) wskazać okresy/kadencje.
Okres pełnienia funkcji w organach
organizacji społecznych, gospodarczych i
samorządowych w ostatnich co najmniej 5
latach - wskazać okresy/kadencje.
REPUTACJA, UCZCIWOŚĆ, ETYCZNOŚĆ
Czy wobec Pani/Pana toczy się
postępowanie:
Tak

NIE

a) Administracyjne (z wyjątkiem procesu
budowlanego)

b) Karne, w tym karno – skarbowe

c) Egzekucyjne w administracji lub sądowe

Czy wobec Pani/Pana zostały wydane wyroki
w postępowaniu cywilnym lub karnym?
TAK
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NIE

a) 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,
b) za przestępstwa związane z nieuczciwością i
nadużyciami, oszustwa lub przestępstwa
finansowe,

c) za przestępstwa podatkowe,

d) za inne przestępstwa na mocy przepisów
dot. spółek, upadłości, niewypłacalności lub
ochrony konsumentów.

e) inne istotne środki podejmowane obecnie
lub w okresie ostatnich 5 lat przez KNF w
związku z niezgodnością z przepisami
regulującymi
działania
w
zakresie
bankowości,
finansów
i
papierów
wartościowych lub ubezpieczeń
Czy Pani/Pan postępują właściwie w
kontaktach gospodarczych:

a) czy Pani/Pan współpracuje/jest gotowy na
współpracę z organami nadzorczymi,
biegłym
rewidentem,
lustratorem,
Systemem
Ochrony,
Bankiem
Zrzeszającym?
b) czy w ciągu ostatnich 5 lat 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?1
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c) czy w ciągu ostatnich pięciu lat nastąpiło
wypowiedzenie stosunku pracy lub
odwołanie ze stanowiska przed upływem
kadencji wymagającego zaufania (członek
zarządu, członek Rady Nadzorczej, funkcje
w organach państwowych lub
samorządowych)?
d) czy wystąpił zakaz pełnienia
kierowniczych wydany przez Sąd?

funkcji

Czy Pani/ Pan został wpisany na listę
nierzetelnych dłużników?

Czy Pani/ Pan zgłosił wniosek o ogłoszenie
upadłości (w tym konsumenckiej)?

Czy jest Pani/Pan członkiem organów
(Zarządu, Rady Nadzorczej):

a) Banku – Uczestnika Systemu Ochrony w
tym Banku oceniającego, w tym Banku
Zrzeszającego
(proszę podać liczbę banków i funkcji):
b) Podmiotów, w których Bank Spółdzielczy
w Raciążu posiada znaczny pakiet akcji, o
którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 36
Rozporządzenia 575/2013
(proszę podać liczbę pełnionych funkcji):
Czy nie zajmuje się Pani/Pan interesami
konkurencyjnymi
wobec
Banku,
a
w szczególności nie uczestniczy jako wspólnik
lub
członek
władz
przedsiębiorców
prowadzących działalność konkurencyjną
wobec Banku?
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NIEZALEŻNOŚĆ OSĄDU I BYCIE NIEZALEŻNYM

Czy jest Pani/ Pan gotowy aktywnie
angażować się w obowiązki członka Rady
Nadzorczej?

Czy spełnia Pani / Pan kryteria niezależności
określone w art. 57 Ustawy Prawo spółdzielcze

Czy jest Pani/ Pan w stanie przeciwstawić się
grupowemu myśleniu ?

Czy posiada Pani / Pan akcje i udziały
podmiotu
prowadzącego
działalność
konkurencyjną w stosunku do Banku?

Czy posiada Pan/ Pani osobiste lub zawodowe
powiązania z firmami świadczącymi usługi dla
banku ?

Czy istnieje innego rodzaju potencjalny
konflikt interesu ?

POŚWIĘCANIE WYSTARCZAJĄCEJ ILOŚCI CZASU PRZEZ CZŁONKA RADY
NADZORCZEJ

Czy jest Pan /Pani w stanie wypełniać swoje
obowiązki w zwiększonym wymiarze
czasowym w okresach szczególnie wzmożonej
działalności ?
Czy sprawuje Pan/ Pani aktualnie funkcje
kierownicze (dyrektorskie) w:
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podmiotach finansowych – wymienić

podmiotach niefinansowych

Organizacjach, które nie dążą do osiągnięcia
celów komercyjnych

Oświadczenia:
1. Przedstawione dane obejmują okres bieżący oraz 5 lat wstecz do daty oceny.
2. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
3. Otrzymałem informacje na temat przetwarzania moich danych osobowych przez Bank
Spółdzielczy w Raciążu

………………………….., dnia…………………………

Podpis Kandydata do Rady Nadzorczej ………………………………….
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