
Oświadczenie o spełnieniu przez członków Rady Nadzorczej i Zarząd 

wymogów określonych w art. 22aa Ustawy prawo bankowe. 

 

Zarząd Banku ma charakter kolegialny. Członkowie Zarządu Banku posiadają kompetencje do 

prowadzenia spaw Banku wynikające z: 

 wiedzy (posiadanej z racji zdobytego wykształcenia, odbytych szkoleń, uzyskanych tytułów 

zawodowych oraz nabytej w inny sposób w toku kariery zawodowej); 

 doświadczenia (nabytego w toku sprawowania określonych funkcji i zajmowania określonych 

stanowisk); 

 umiejętności  niezbędnych do wykonywania powierzonych funkcji. 

Każdy z członków Zarządu Banku daje rękojmię należytego wykonania powierzonych mu 

obowiązków. Indywidualne kompetencje poszczególnych członków kolegialnego Zarządu Banku 

dopełniają się w taki sposób, aby możliwe było zapewnienie odpowiedniego poziomu zarządzania 

w każdym obszarze funkcjonowania Banku. W składzie Zarządu Banku zapewniony jest udział 

osób, które władają językiem polskim oraz wykazują się odpowiednim doświadczeniem  

i znajomością polskiego rynku finansowego niezbędnym w zarządzaniu Bankiem na polskim rynku 

usług finansowych. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje w sposób uczciwy i rzetelny oraz 

kierują się niezależnością osądu aby zapewnić skuteczną ocenę i weryfikację podejmowania  

i wykonywania decyzji związanych z bieżącym zarządzaniem bankiem. Bank realizuje powyższe 

zasady poprzez stosowanie przepisów prawa powszechnie obowiązujących oraz wytycznych, 

rekomendacji i zaleceń, określonych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego oraz Komisję 

Nadzoru Finansowego, regulujących tą materię, z zachowanie zasady proporcjonalności. 

Członkowie Rady Nadzorczej Banku posiadają kompetencje do należytego wykonywania obowiązków 

nadzorowania Banku wynikające z: 

 wiedzy (posiadanej z racji zdobytego wykształcenia, odbytych szkoleń, uzyskanych tytułów 

zawodowych oraz nabytej w inny sposób w toku kariery zawodowej); 

 doświadczenia (nabytego w toku sprawowania określonych funkcji i zajmowania określonych 

stanowisk); 

 umiejętności  niezbędnych do wykonywania powierzonych funkcji. 

Indywidualne kompetencje poszczególnych członków Rady Nadzorczej Banku uzupełniają się  

w taki sposób, iż umożliwiają zapewnienie odpowiednie poziomu kolegialnego sprawowania 

nadzoru nad wszystkimi obszarami działania Banku. Każdy z członków Rady Nadzorczej daje 

rękojmię należytego wykonywania powierzonych mu obowiązków. W składzie Radzie Nadzorczej 

Banku wszystkie osoby władają językiem polskim oraz wykazują się odpowiednim 

doświadczeniem i znajomością polskiego rynku finansowego niezbędnym w nadzorowaniu Banku 

funkcjonującego na polskim rynku finansowym. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje funkcje 

w sposób uczciwy i rzetelny oraz kierują się niezależnością osądu, aby zapewnić skuteczną ocenę  

i weryfikację podejmowania i wykonywania decyzji związanych z bieżącym zarządzaniem 

bankiem. Bank realizuje powyższe zasady poprzez stosowanie przepisów prawa powszechnie 

obowiązujących oraz wytycznych, rekomendacji i zaleceń określanych przez Europejski Urząd 



Nadzoru Bankowego oraz Komisję Nadzoru Finansowego, regulujących tę materię, z 

zachowaniem zasady proporcjonalności. 

Członkowie organów Banku spełniają wymagania związane z ograniczeniami liczby funkcji członka 

zarządu lub rady nadzorczej pełnionych jednocześnie przez członka zarządu lub rady nadzorczej 

banku. 

W Banku są dokonywane roczne oceny obejmujące  swym zakresem m.in.  spełnianie kryteriów 

do zasiadania w organie Banku. 

Bank zapewnia środki niezbędne do przygotowania członków organów Banku do pełnienia przez 

nich funkcji i środki niezbędne do ich szkolenia. 

 

        Rada Nadzorcza  

        Banku Spółdzielczego w Ropczycach 


