Oświadczenie Kandydata
na członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Żaganiu
1.

Informacje ogólne

Imię i nazwisko kandydata ......................................................Pesel..........................................................................
Adres zamieszkania ..................................................................................Telefon ………………………………..
2.

Reputacja
Treść pytania

Lp.

Część I

Kryteria od 1 do 6 muszą być obligatoryjnie spełnione. Niespełnienie jakiegokolwiek
kryterium z Części I skutkuje odrzuceniem oświadczenia kandydata jako nie spełniającego
wymogów formalnych
1.

Czy wobec Pani/Pana toczy się postępowanie karne lub egzekucyjne 1) w zakresie
wymienionym poniżej w punktach od a) do d)

2.

Czy wobec Pani/Pana zostały wydane prawomocne wyroki w postępowaniu karnym 2) w
zakresie wymienionym poniżej w punktach od a) do d)

a)

za przestępstwa na mocy przepisów dotyczących działalności bankowej, finansowej, w
dziedzinie papierów wartościowych lub ubezpieczeń bądź dotyczących 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 lub przestępstwa finansowe

c)

za przestępstwa skarbowe

d)

inne przestępstwa na mocy przepisów dotyczących spółek, upadłości, niewypłacalności lub
ochrony konsumentów

3.

Czy nastąpiło wypowiedzenie stosunku pracy lub odwołanie ze stanowiska/funkcji z tytułu
utraty zaufania lub narażania na utratę reputacji

4.

Czy wystąpił zakaz pełnienia funkcji kierowniczych wydany przez Sąd

5.

Czy w ramach sprawowania stanowiska/funkcji w organach osób prawnych, instytucjach
finansowych, spółdzielniach - wystąpiły sytuacje nieudzielenia absolutorium czy odwołania
ze stanowiska/funkcji z tytułu utraty zaufania lub narażania na utratę reputacji 3)

6.

Czy Pani/Pan posiada w Banku w pełni opłacone udziały członkowskie
Część II
Ocena uznaniowa Komisji ds. odpowiedniości, oparta na wyjaśnieniach złożonych przez
kandydata na arkuszu dodatkowym – Załącznik A

1.

Czy odmówiono w przeszłości 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 3)

2.

Czy w stosunku do Pani/Pana były skargi na Pani/Pana działalność jako członka Banku lub
negatywne publikacje w prasie lokalnej i krajowej 3)

3.

Czy Pan/Pani posiada doświadczenie w pracy w organach osób prawnych, w tym między
innymi w instytucjach finansowych, administracji samorządowej lub spółdzielniach

4.

Czy Pani/Pan regularnie (terminowo ) obsługuje zaciągnięte kredyty i/lub inne
zobowiązania

TAK

NIE

5.

Czy jest Pani/Pan gotowy i dysponuje czasem na współpracę z organami nadzorczymi,
Bankiem Zrzeszającym, Związkiem Rewizyjnym i środowiskami lokalnymi

1) Jeżeli toczy się choćby jedno z wymienionych postępowań należy wypełnić dodatkowy załącznik A wskazujący
toczące się postępowanie
2) Jeżeli wydano choćby jeden wyrok za którekolwiek z wymienionych przestępstw, należy wypełnić dodatkowy
załącznik A wskazując wydany wyrok ( dotyczy wyłącznie prawomocnych wyroków )
3) Jeżeli wystąpiła którakolwiek z sytuacji należy wypełnić dodatkowy załącznik A, określając szczegóły sytuacji
3.
Lp.

1.

Kwalifikacje
Treść pytania

Poziom i profil wykształcenia:
- średnie (profil, kierunek wykształcenia)
- wyższe (profil, kierunek wykształcenia)

Opis

2.

Odbyte szkolenia z zakresu prawa spółdzielczego, bankowego, zarządzania bankiem, ryzyk
bankowych, funkcjonowania organów Banku, odpowiedzialności i ładu korporacyjnego

Opis

3.

Doświadczenie z poprzednich miejsc zatrudnienia lub wykonywania działalności
gospodarczej

Opis

4.

Samoocena wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego nadzoru nad zarządzaniem
Bankiem, w tym nadzoru nad zarządzaniem ryzykiem.

Opis

5.

Okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Banku (wskazać lata)

Opis

6.

Okres pełnienia funkcji w organach organizacji społecznych, gospodarczych,
samorządowych (wskazać lata)

TAK

NIE

Opis

Oświadczenie:
1) Nie pozostaję z członkami Zarządu lub osobami zajmującymi w Banku Spółdzielczym stanowiska kierownicze w
związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii
bocznej.
2) Nie zajmuję się interesami konkurencyjnymi wobec Banku Spółdzielczego, a w szczególności nie uczestniczę jako
wspólnik, członek władz lub opłacany doradca przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną wobec
Banku Spółdzielczego.
Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych do celów Indywidualnej oceny kwalifikacji członków
Rady Nadzorczej i kandydatów na członków Rady Nadzorczej:
„Oświadczam, że wyrażam zgodę aby Bank Spółdzielczy, 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,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182).
Oświadczam, że zostałem poinformowany/zostałam poinformowana o przysługującym mi prawie dostępu do treści
moich danych oraz ich poprawiania, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.
Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na poinformowanie uczestników Zebrania Przedstawicieli o danych
zawartych w oświadczeniu.”

…………………, dnia ………………….

…………………………..…………………
Podpis osoby składającej oświadczenie

