
Informacja o spełnianiu przez Członków Rady Nadzorczej i Zarządu 
 Banku Spółdzielczego w Jasieńcu  

wymogów określonych w art. 22aa ustawy Prawo bankowe 
 

 
Na podstawie art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, a także zgodnie z: 

a) Wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i 
osób pełniących najważniejsze funkcje (ESMA71-99-598 EBA/GL/2017/12, 21/03/2018);  

b) Zasadami Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przyjętymi uchwałą Komisji 
Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r.;  

c) Metodyką oceny odpowiedniości dla członków organów podmiotów nadzorowanych przez KNF; 
d) Polityką oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej, Członków Rady 

Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym  w Jasieńcu, przyjętą Uchwałą nr 
4/2021Zebrania Przedstawicilei z dn. 23.06.2021r; 

e) Polityką oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Zarządu, Członków Zarządu oraz 
Zarządu w Banku Spółdzielczym w Jasieńcu, zatwierdzoną Uchwałą nr 24/2021 Rady Nadzorczej  
Banku dn 15.04.2021r; 

 
Zgodnie z ww. Politykami oceny odpowiedniości dokonuje się w okresach dwuletnich. 
 
W związku ze zmianą składu w Zarządzie Banku, Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 20.12.2021r 
dokonała oceny odpowiedniości zbiorowej Zarządu jako organu zbiorowego.  
 
Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła odpowiedniość zbiorową Zarządu jako organu zbiorowego.   
 
Członkowie Zarządu Banku w całym ocenianym okresie cechowali się wysokim poziomem wiedzy, 
umiejętności i doświadczeniem odpowiednim do pełnionych funkcji oraz powierzonych obowiązków a 
także dawania rękojmi należytego wykonywania tych obowiązków. 
 
Ocena dawania rękojmi, odnosi się w szczególności do posiadania odpowiedniej reputacji, 
wykazywania uczciwości i rzetelności oraz zdolności do prowadzenia spraw Banku w sposób ostrożny 
i stabilny. Umiejętności i kwalifikacje poszczególnych członków Zarządu Banku wzajemnie uzupełniały 
się, co pozwalało na skuteczne sprawowanie nadzoru nad działalnością Banku. Członkowie Zarządu 
Banku odbywali  szkolenia z zakresu działania Banku, by móc skutecznie i konstruktywnie podejmować 
decyzje;  
 
Nie stwierdza się żadnych zagrożeń wykonywania przez Zarząd Banku ostrożnego i stabilnego nadzoru 
nad zarządzaniem Bankiem oraz utraty reputacji przez Bank na skutek działań członków Zarządu 
Banku. 
 
W dniu 29.06.2022r Zebranie Przedstawicieli w związku z wyborem nowej Rady Nadzorczej dokonało 
pozytywnej oceny pierwotnej odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej oraz 
pozytywnej oceny odpowiedniości wtórnej członków Rady Nadzorczej przed zakończeniem kadencji a 
także pozytywnej oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej jako organu zbiorowego.  
 
Członkowie Rady Nadzorczej Banku posiadają odpowiednią wiedze, umiejętności i doświadczenie co 
przedkłada się na pozytywną ocenę odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej. Umiejętności i 
kwalifikacje poszczególnych członków Rady Nadzorczej wzajemnie uzupełniają się, co pozwala na 
skuteczne sprawowanie nadzoru nad działalnością Banku.. Członkowie Rady Nadzorczej dają rękojmię 
należytego wykonywania powierzonych im obowiązków. 
 
Wszyscy członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Banku zgodnie z dokonaną oceną spełniają 
wymagania art. 22aa ustawy - Prawo bankowe. 
 
 

Zarząd  
Banku Spółdzielczego w Jasieńcu  

 


