
Informacja o spełnianiu przez Członków Rady Nadzorczej i Zarządu 
wymogów określonych w art. 22aa ustawy Prawo bankowe. 

 

Zasady dokonywania oceny kwalifikacji kandydatów na Członków Zarządu, Członków 

Zarządu Banku, Zarządu Banku jako organu kolegialnego określa „Polityka zapewnienia 

odpowiedniości w składzie Zarządu Banku Spółdzielczego w Gostyninie” wprowadzona 

Uchwałą Rady Nadzorczej 1/3/2020 w dniu 28.12.2020r.  

W związku z oceną odpowiedniości Członków Zarządu Banku Spółdzielczego                              

w Gostyninie Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze złożonymi  formularzami indywidualnej 

oceny Członków Zarządu uważa, że wszyscy Członkowie Zarządu dają rękojmię ostrożnego               

i stabilnego zarządzania Bankiem, w tym prowadzenia działalności Banku  z zachowaniem 

bezpieczeństwa wkładów i lokat w nim zgromadzonych. Członkowie Zarządu posiadają 

wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do realizacji zarządzania ryzykiem oraz, że 

reputacja osobista członków Zarządu nie stwarza zagrożenia dla utraty reputacji Banku. 

W związku ze zmianą składu Zarządu Banku, Rada Nadzorcza dokonała wtórnej 

zbiorowej oceny Zarządu w okresie od 01.01.2020 r. do 27.12.2020 r. oraz pierwotnej 

zbiorowej oceny Zarządu w okresie od 28.12.2020 do 31.12.2020 r. 

Rada stwierdziła, że Zarząd posiada odpowiednie doświadczenie praktyczne do 

zarządzania Bankiem.  

Oceny kwalifikacji kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Banku, Członków 

Rady Nadzorczej Banku i zbiorowej oceny Rady Nadzorczej Banku w oparciu                                

o „Politykę zapewnienia odpowiedniości kandydatów /  członków Rady Nadzorczej oraz 

Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Gostyninie”, wprowadzonej Uchwałą Zebrania 

Przedstawicieli 2/1/2021 w dniu 29.06.2021r., dokonuje Zebranie Przedstawicieli 

uwzględniając rekomendację Komisji ds. Odpowiedniości wybraną spośród Przedstawicieli 

na Zebraniu Przedstawicieli. 

Stwierdzono, że Członkowie Rady Nadzorczej Banku posiadają wiedzę, umiejętności                           

i doświadczenie, odpowiednie do pełnionych przez nich funkcji i powierzonych im 

obowiązków oraz dają rękojmię należytego wykonywania obowiązków. Reputacja osobista 

Członków Rady Nadzorczej  nie stwarza zagrożenia dla utraty reputacji Banku.  

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Gostyninie  również pozytywnie 

oceniło zbiorowe działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Gostyninie. Łączny 

poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia posiadanego przez poszczególnych członków 

Rady Nadzorczej pozwala na skuteczną kontrolę i monitorowanie działalności Banku.  

 


