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Rozdział 1. Postanowienia ogólne 

§ 1. 

Polityka oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku, Rady Nadzorczej oraz osób 

pełniących kluczowe funkcje w Świętokrzyskim Banku Spółdzielczym w Jędrzejowie, zwana 

dalej „Polityką odpowiedniości” lub „Polityką”, opracowana została z uwzględnieniem: 

1) Wytycznych w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego  

i osób pełniących najważniejsze funkcje (EBA/GL/2017/12 z dnia 21/03/2018); 

2) Metodyki oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych przez 

Komisję Nadzoru Finansowego; 

3) Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach i wykładni jej 

postanowień należy dokonywać z uwzględnieniem powyższych regulacji. 

 

§ 2. 

Polityka określa kryteria oceny odpowiedniości Członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz 

osób pełniących Kluczowe Funkcje w Świętokrzyskim Banku Spółdzielczym w Jędrzejowie,      

a także Kandydatów do pełnienia tych funkcji, przebieg procesu oceny odpowiedniości, a także 

Środki Naprawcze.  

 

§ 3. 

Użyte w Polityce określenia oznaczają: 

1) Bank, Bank Spółdzielczy – Świętokrzyski Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie; 

2) Kandydat – osoba kandydująca do pełnienia funkcji w Zarządzie lub Radzie 

Nadzorczej Banku lub osoba ubiegająca się o pełnienie Kluczowej Funkcji; 

3) Kluczowa Funkcja – – funkcja w Banku, inna niż członek Zarządu lub Rady 

Nadzorczej, o której mowa w art. 22 ust. 10 ustawy - Prawo bankowe, z którą jest 

związany zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności umożliwiający 

wywieranie znaczącego wpływu na kierowanie Bankiem. Listę identyfikowanych przez 

Bank Kluczowych Funkcji zawiera „Polityka identyfikowania kluczowych funkcji oraz 

powoływania i odwoływania osób pełniących kluczowe funkcje  

w Świętokrzyskim Banku Spółdzielczym w Jędrzejowie”. 

4) Opis Stanowiska – dokument zawierający informacje dotyczące stanowiska pracy, ze 

szczególnym uwzględnieniem zadań wykonywanych na danym stanowisku, zakresem 

odpowiedzialności i wymaganych kompetencji; 

 

§ 4. 

1. Indywidualnej ocenie odpowiedniości podlega członek Zarządu lub Rady Nadzorczej 

Banku oraz osoba pełniąca Funkcję Kluczową, a także Kandydat do pełnienia tych funkcji. 

2. Kolegialnej ocenie odpowiedniości podlega Zarząd oraz Rada Nadzorcza. 
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§ 5. 

1. Ocenę odpowiedniości przeprowadza się przed powołaniem danej osoby w skład organu 

lub powierzeniem jej Funkcji Kluczowej (ocena pierwotna), a także w toku pełnienia 

funkcji w sytuacjach określonych w Polityce (ocena wtórna).  

2. W wyjątkowych przypadkach wskazanych w Polityce ocena pierwotna może zostać 

przeprowadzona po powołaniu danej osoby w skład organu lub powierzeniu jej pełnienia 

Kluczowej Funkcji, jednak nie później niż przez upływem czterech tygodni od dnia 

powołania w skład organu lub powierzenia Kluczowej Funkcji.  

 

§ 6. 

1. Ocenę odpowiedniości przeprowadza Oceniający, którym jest: 

1) dla Członków Zarządu – Rada Nadzorcza; 

2) dla Członków Rady Nadzorczej – Zebranie Przedstawicieli;  

3) dla osób pełniących Kluczowe Funkcje – bezpośredni przełożony tej osoby. 

2. Wybranie przez Zebranie Przedstawicieli Komisji ds. oceny odpowiedniości, która 

wykonuje czynności związane z przeprowadzaną oceną odpowiedniości, nie powoduje 

przeniesienia na tę komisję kompetencji Zebrania Przedstawicieli w zakresie oceny 

odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej.  

3. Ust. 1 stosuje się odpowiednio do oceny Kandydatów. 

4. Oceniającego w procesie oceny wspiera zespół, w skład którego wchodzą pracownicy 

Świętokrzyskiego Banku Spółdzielczego w Jędrzejowie. Bank nie angażuje do procesu 

oceny podmiotów zewnętrznych. 

5. Wsparcie w procesie oceny obejmuje w szczególności: 

1) przygotowanie, przed rozpoczęciem oceny, odpowiedniego Formularza Oceny,  

a w razie potrzeby, uzupełnianie Formularza Oceny o elementy podlegające ocenie, 

które są właściwe dla osoby podlegającej ocenie, wynikające z powszechnie 

obowiązujących przepisów, a także regulacji wewnętrznych Banku, w szczególności ze 

Statutu Banku, Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu działania Zarządu, 

Regulaminu działania Rady Nadzorczej, a także wynikające z Opisu Stanowiska; 

2) zapewnienie przekazania osobie ocenianej Formularza Oceny i odebranie od osoby 

ocenianej wypełnionego Formularza Oceny; 

3) wstępną weryfikację poprawności wypełnienia złożonego Formularza Oceny oraz 

kompletności wymaganych oświadczeń i dokumentów; 

4) udzielanie wyjaśnień w zakresie prawidłowego wypełnienia Formularza Oceny. 

 

§ 7. 

O wynikach oceny odpowiedniości osobę ocenianą informuje: 

1) Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba go zastępująca – w przypadku oceny 

dotyczącej kandydata lub Członka Zarządu; 

2) osoba wyznaczona w Banku do wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa 

pracy – w przypadku oceny pierwotnej dotyczącej kandydata do Kluczowej Funkcji; 
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3) bezpośredni przełożony - w przypadku oceny wtórnej pracownika pełniącego Kluczową 

Funkcję; 

4) Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli, na którym dokonywana jest ocena 

kandydatów lub Członków Rady Nadzorczej.
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Rozdział 2. Kryteria oceny oraz zdarzenia uzasadniające przeprowadzenie oceny 

§ 8. Kryteria oceny indywidualnej 

1. W procesie oceny odpowiedniości indywidualnej bada się spełnienie wymogów odpowiedniości według kryteriów mających zastosowanie do 

ocenianej osoby. Kryteria mające zastosowanie do osoby ocenianej oraz elementy podlegające ocenie w ramach danego kryterium przedstawia 

poniższa tabela: 

 

Lp. Kryterium Elementy podlegające 

ocenie  

w ramach danego 

kryterium 

Minimalne wymogi określone dla danego kryterium Osoba, do której 

kryterium ma 

zastosowanie 

I. 
Poziom wiedzy, 

umiejętności i 

doświadczenia 

zawodowego  

Wykształcenie  

Życiorys zawodowy  

Kompetencje 

 

1. Przy ocenie wiedzy, umiejętności i doświadczenia 

zawodowego  należy uwzględnić zarówno 

kompetencje teoretyczne, nabyte dzięki 

wykształceniu i szkoleniom, jak i kompetencje 

praktyczne zdobyte w poprzednich miejscach pracy. 

Należy szczególnie wziąć pod uwagę wiedzę                              

i umiejętności nabyte oraz wykazywane                                         

w związku z pracą zawodową osoby ocenianej. 

2. W odniesieniu do oceny kompetencji teoretycznych 

osoby ocenianej szczególną uwagę należy zwrócić na 

poziom i profil wykształcenia oraz na to, czy ma ono 

związek z bankowością i finansami lub innymi 

odpowiednimi obszarami, w szczególności 

związanymi z kompetencjami wymaganymi na 

stanowisku, którego dotyczy ocena. 

Wykształcenie w zakresie bankowości i finansów, 

ekonomii, prawa, administracji, regulacji 

finansowych może być co do zasady uznane za 

mające związek z bankowością i finansami. 

 

 

Wszystkie osoby 

podlegające ocenie 
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Zasada proporcjonalności - wiedza 

W banku spółdzielczym, który jest uczestnikiem 

instytucjonalnego systemu ochrony, wymóg posiadania 

wykształcenia przez osobę kandydującą na stanowisko             

w radzie nadzorczej może zostać ograniczony.  

W powyższym przypadku możliwe jest zaakceptowanie 

osoby podlegającej ocenie, posiadającej wykształcenie 

średnie (w tym przypadku zalecane jest uzupełnienie go 

odpowiednimi kursami specjalistycznymi lub 

posiadaniem doświadczenia zawodowego na 

stanowiskach kierowniczych nie krótszym niż jeden rok). 

Na proporcjonalność uzasadniającą niższe wymogi                     

w zakresie kompetencji osób powoływanych w skład 

organów zarządczych i nadzorczych nie może 

powoływać się bank, który znajduje się w trudnej sytuacji 

finansowej, jak również bank, w którym KNF (podczas 

kontroli lub w wyniku oceny BION) wykrył istotne 

nieprawidłowości w zakresie prowadzonej działalności 

lub struktury zarządzania. 

II. Rękojmia należytego 

wykonywania 

funkcji 

Niekaralność 

 

Osoba podlegająca ocenie nie może być karana. 

Przesłanka braku karalności w zakresie ustanowionym 

przez przepisy prawa ma charakter bezwzględny, tzn. 

wystąpienie karalności w zakresie wskazanym przez 

przepisy prawa wywołuje negatywną ocenę 

odpowiedniości.  

Wszystkie osoby 

podlegające ocenie  

Reputacja 

 

Osoba podlegająca ocenie będzie uważana za 

cechującego się reputacją, uczciwością 

i etycznością, jeśli nie istnieją żadne obiektywne i dające 

się udowodnić podstawy wskazujące na to, że jest 

inaczej. Przy ocenie reputacji, uczciwości i etyczności 

Wszystkie osoby 

podlegające ocenie 
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bierze się również pod uwagę wpływ łącznych skutków 

drobnych incydentów.  

Członek organu banku powinien zachowywać wysokie 

standardy etyczności i uczciwości. Przy ocenie reputacji, 

uczciwości i etyczności należy wziąć pod uwagę co 

najmniej następujące okoliczności: 

a) dowody wskazujące na to, że osoba nie postępowała 

w sposób przejrzysty i otwarty lub nie 

współpracowała w kontaktach z właściwymi 

organami; 

b) odmowę udzielenia, uchylenie, cofnięcie lub 

unieważnienie rejestracji, zezwolenia, członkostwa 

lub licencji w zakresie prowadzenia działalności 

handlowej, gospodarczej lub zawodowej; 

c) przyczyny rozwiązania stosunku zatrudnienia, 

zaufania lub stosunku powierniczego bądź podobne 

zdarzenie, a także żądanie rezygnacji z pracy na 

takim stanowisku; 

d) wykluczenie przez właściwy organ z działania w 

charakterze członka organu zarządzającego, w tym 

osób kierujących działalnością podmiotu w sposób 

skuteczny; oraz  

e) inne dowody przemawiające za tym, że osoba działa 

w sposób niezgodny z wysokimi standardami 

zachowania. 

W ramach oceny reputacji uwzględnia się także kwestie, 

takie jak: ewentualne przypadki braku otwartości, 

przejrzystości i gotowości do współpracy z organami 

nadzoru, przypadki wydania zakazu pełnienia funkcji 
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kierowniczych w przedsiębiorstwach, przypadki 

postępowań upadłościowych, naprawczych i 

likwidacyjnych, nieudzielone absolutoria, stosowane 

środki nadzorcze lub inne sankcje administracyjne. 

W ramach oceny reputacji osób sprawujących funkcje w 

banku uwzględnia się w szczególności wywiązywanie się 

z powierzonych obowiązków. 

W ramach oceny wywiązywania się z powierzonych 

obowiązków przez członków zarządu banku, należy 

uwzględnić w szczególności wywiązywanie się                               

z obowiązku prowadzenia spraw banku,                                              

z uwzględnieniem podziału kompetencji w obrębie 

zarządu i innych regulacji wewnętrznych określających 

obowiązki członków zarządu oraz obowiązków 

wynikających z zapisów Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju i Finansów w sprawie systemu zarządzania 

ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej. 

W ramach oceny wywiązywania się z powierzonych 

obowiązków przez członków rady nadzorczej banku 

należy uwzględnić w szczególności kształtowanie                          

i monitorowanie składu zarządu w sposób 

uwzględniający wymogi indywidualnej i zbiorowej 

odpowiedniości, a także potrzebę zapewniania sprawnej 

sukcesji i ciągłości działania zarządu oraz realizację 

obowiązków wynikających z ustawy Prawo spółdzielcze 

oraz obowiązków wynikających z zapisów 

Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki 

Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021r. w sprawie systemu 

zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej 

oraz polityki wynagrodzeń w bankach. 



10 

 

W ramach oceny wywiązywania się z powierzonych 

obowiązków przez członków komitetu audytu  należy 

uwzględnić w szczególności realizację obowiązków 

wynikających z Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych 

rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 

publicznym oraz obowiązków wynikających z zapisów 

Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki 

Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021r. w sprawie systemu 

zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej 

oraz polityki wynagrodzeń w bankach. 

Sytuacja finansowa i 

konflikt interesów 

 

W ocenie odpowiedniości osoby podlegającej ocenie 

należy uwzględnić obecną i przeszłą sytuację finansową 

osoby ocenianej, ze względu na jej potencjalny wpływ na 

reputację, etyczność i uczciwość, w tym: 

a) czy osoba podlegająca ocenie jest dłużnikiem 

niewywiązującym się z płatności?, 

b) wyniki finansowe i wyniki działalności podmiotów 

stanowiących własność osoby podlegającej ocenie 

lub będących pod jej kierownictwem, lub takich,                             

w których posiadała lub posiada znaczny udział lub 

wpływ, ze szczególnym uwzględnieniem 

postępowania upadłościowego i likwidacyjnego oraz 

tego, czy i w jaki sposób osoba oceniana przyczyniła 

się do sytuacji, która doprowadziła do wszczęcia 

postępowania, 

c) czy osoba podlegająca ocenie ogłosiła upadłość 

konsumencką? 

Biorąc pod uwagę sytuację finansową osoby 

podlegającej ocenie, należy pamiętać o konieczności 

spełnienia przez bank wszystkich norm 

ostrożnościowych i limitów koncentracji. 

 

Wszystkie osoby 

podlegające ocenie  
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Niezależność osądu 
Dokonując oceny niezależności osądu należy brać pod 

uwagę kwestie związane z potencjalnym lub już 

występującym konfliktem interesów, a także cechy                           

i umiejętności behawioralne osób podlegających ocenie, 

przejawiające się w ich zachowaniu, takie jak odwaga, 

asertywność, umiejętność stawiania właściwych pytań, 

konstruktywne kwestionowanie decyzji. 

Niezależność osądu jest wzorcem zachowania 

przejawiającym się w szczególności podczas dyskusji 

oraz podejmowania decyzji, wymaganym od każdego 

członka organu bez względu na to, czy członka organu 

uważa się za „będącego niezależnym”. Wszyscy 

członkowie organów powinni aktywnie angażować się                   

w swoje obowiązki oraz być w stanie wydawać własne, 

rozsądne, obiektywne i niezależne decyzje i opinie, 

wykonując swoje funkcje i obowiązki. 

 

Członek Zarządu 

lub Rady 

Nadzorczej, 

kandydat do 

pełnienia tych 

funkcji. 

III. Poświęcanie czasu  

na wykonywanie 

obowiązków w 

Banku  

Gotowość poświęcania  

wystarczającej ilości  czasu 

Dokonując oceny „poświęcania czasu”, bierze się pod 

uwagę liczbę funkcji sprawowanych jednocześnie oraz 

skalę i rozmiar działalności podmiotów, w których osoba 

podlegająca ocenie jest zaangażowana. Uwzględnia się 

przy tym faktyczny zakres czynności wykonywanych 

przez tę osobę. 

Co do zasady pełnienie funkcji w danym organie 

powinno stanowić główny obszar aktywności 

zawodowej. Dodatkowa aktywność zawodowa poza tym 

podmiotem nie powinna prowadzić do takiego 

zaangażowania czasu i nakładu pracy, aby negatywnie 

wpływało to na właściwe wykonywanie pełnionej 

funkcji. 

Członek Zarządu 

lub Rady 

Nadzorczej, 

kandydat do 

pełnienia tych 

funkcji   
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W ramach oceny odpowiedniości w zakresie możliwości 

poświęcenia wystarczającej ilości czasu, powinno 

uwzględniać się w szczególności: 

a) liczbę oraz rodzaj funkcji sprawowanych w innych 

podmiotach, zarówno w ramach jednej grupy 

kapitałowej, jak i poza grupą, niezależnie od tego, czy 

prowadzą działalność na rynku finansowym czy inną 

działalność (uwzględniając możliwe synergie                            

w przypadku pełnienia kilku funkcji w tej samej 

grupie), 

b) położenie geograficzne podmiotu, w którym 

oceniana osoba sprawuje wykonywane funkcje                        

(w tym wymagany czas podróży oraz stosowane 

przez podmiot rozwiązania umożliwiające 

wykonywanie części obowiązków zdalnie), 

c) liczbę planowanych posiedzeń danego organu oraz 

szacowaną liczbę wszelkich koniecznych innych 

zwoływanych posiedzeń, 

d) liczbę funkcji w organizacjach, których głównym 

celem nie jest cel komercyjny, 

e) charakter funkcji pełnionych w innych podmiotach, 

w tym zakres wykonywanych zadań (w tym funkcje 

szczególne, np. CEO, prezes, członek komitetu,                          

a także konieczność uczestnictwa przez osobę 

podlegającą ocenie w posiedzeniach organu banku 

oraz organów innych podmiotów, w których zasiada), 

f) inne istotne obowiązki osoby podlegającej ocenie, 

które podmiot nadzorowany uważa za konieczne 

uwzględnić przy dokonywaniu oceny poświęcania 

wystarczającej ilości czasu przez członka organu, 

g) względy funkcjonalne i celowościowe do łączenia 

pełnienia funkcji w kilku podmiotach (np. ze względu 
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na zapewnienie określonego standardu zarządzania 

czy nadzoru nad podmiotami z tej samej grupy 

kapitałowej), 

h) dostępną mającą znaczenie analizę porównawczą 

dotyczącą poświęcania czasu, 

i) czas potrzebny na wprowadzenie w obowiązki                            

i szkolenie umożliwiające prawidłowe 

realizowanie/pełnienie określonej funkcji, 

j) inną działalność zawodową, społeczną i polityczną. 

Członek zarządu nie powinien być członkiem organu 

innych podmiotów, jeżeli czas poświęcony na 

wykonywanie funkcji w innych podmiotach 

uniemożliwia mu rzetelne wykonywanie obowiązków                  

w banku lub jeżeli podwójne zatrudnienie może 

prowadzić do konfliktu interesów. Członek zarządu nie 

może bez zgody rady nadzorczej zajmować się 

interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć                              

w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek 

organu (w zależności od formy prawnej tej spółki). 

 

IV. 
Niezależność  Spełnianie wymogów 

niezależności wynikających 

z ustawy z dnia 11 maja 

2017 r. o biegłych 

rewidentach, firmach 

audytorskich oraz nadzorze 

publicznym 

Spełnianie wymogów niezależności wynikających                               

z ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, 

firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. 

 

Członek Rady 

Nadzorczej lub 

kandydat do 

pełnienia tej 

funkcji   

V. 
Powiązania z 

Bankiem 

Spółdzielczym 

Spełnianie wymogów 

specyficznych dla banków 

spółdzielczych 

Zgodnie z art. 57 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. 

Prawo spółdzielcze w skład rady nie mogą wchodzić 

osoby będące kierownikami bieżącej działalności 

gospodarczej spółdzielni lub pełnomocnikami zarządu 

Członek Zarządu 

lub Rady 

Nadzorczej, 

kandydat do 
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wynikających z Prawa 

spółdzielczego i UFBS  

oraz osoby pozostające z członkami zarządu lub 

kierownikami bieżącej działalności gospodarczej 

spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej                            

i w drugim stopniu linii bocznej.  Osoby będące 

kierownikami bieżącej działalności gospodarczej to 

osoby zajmujące stanowiska kierownicze w rozumieniu 

art. 22 ust. 2 Ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r.                                     

o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich 

zrzeszaniu się i bankach zrzeszających („UFBS”) - 

pracownicy podlegający bezpośrednio członkom 

zarządu. 

 Art. 22 ust. 2 UFBS - członek zarządu i rady nadzorczej 

banku spółdzielczego oraz osoba zajmująca stanowisko 

kierownicze nie mogą zajmować się interesami 

konkurencyjnymi. Zgodnie z art. 56 § 3 Prawa 

spółdzielczego – działalność konkurencyjna                                     

w szczególności dotyczy uczestnictwa jako wspólnik lub 

członek władz przedsiębiorcy prowadzącego działalność 

konkurencyjną wobec spółdzielni. 

 

Art. 45 § 2 Prawa spółdzielczego - do rady mogą być 

wybierani wyłącznie członkowie spółdzielni. Jeżeli 

członkiem spółdzielni jest osoba prawna, do rady może 

być wybrana osoba niebędąca członkiem spółdzielni, 

wskazana przez osobę prawną. 

Art. 11 ust. 2 UFBS  - w radzie nadzorczej banku 

spółdzielczego udział pracowników banku, będących 

jego członkami, nie może przekroczyć 1/5 jej składu.  

pełnienia tych 

funkcji   
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Art. 11 ust. 2 UFBS - osoby zajmujące stanowiska 

kierownicze w banku, o których mowa w art. 22 ust. 2 

UFBS, nie mogą być członkami rady nadzorczej. 

Zgodnie z art. 56 § 1 Prawa spółdzielczego nie można 

być jednocześnie członkiem zarządu i przedstawicielem 

na zebranie przedstawicieli tej samej spółdzielni. 
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2. Oceniając poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia zawodowego uwzględnia się 

wymogi wynikające z Opisu Stanowiska, a jeżeli wymogów tych nie określono                              

w Opisie Stanowiska – uwzględnia się wymogi wskazane w Formularzu Oceny. 

 

§ 9. Kryteria oceny kolegialnej  

1. W procesie oceny odpowiedniości kolegialnej bada się wymogi odpowiedniości całego 

składu odpowiednio Rady Nadzorczej lub Zarządu w celu sprawdzenia czy indywidualne 

kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie poszczególnych członków organu dopełniają 

się w taki sposób, że zapewniony jest odpowiedni poziom kolegialnego zarządzania 

Bankiem (w przypadku Zarządu), lub poziom nadzoru nad zarządzaniem Bankiem                            

(w przypadku Rady Nadzorczej), w tym odpowiedni udział osób spełniających kryteria 

wynikające z przepisów szczegółowych (Komitet Audytu). 

2. Określając oczekiwany poziom kompetencji, uwzględnia się wymóg, aby organ jako całość 

posiadał odpowiedni poziom kompetencji we wszystkich obszarach, co nie oznacza, że na 

każdym stanowisku wymagane są kompetencje na jednolicie wysokim poziomie we 

wszystkich obszarach. 

3. Listę niezbędnych kompetencji ze wskazaniem oczekiwanego poziomu ich spełnienia 

przez Zarząd i Radę Nadzorczą zawierają odpowiednio Formularz Oceny Kolegialnej 

Zarządu i Formularz Oceny Kolegialnej Rady Nadzorczej. Lista podlega przeglądowi 

każdorazowo w przypadku istotnych zmian w profilu ryzyka Banku. 

4. Odpowiedni udział osób spełniających kryteria właściwe dla Komitetu Audytu zawiera 

Formularz Oceny Kolegialnej Komitetu Audytu. 

 

§ 10. Zdarzenia uzasadniające przeprowadzenie oceny  

1. Indywidualną ocenę pierwotną przeprowadza się: 

1) przed powołaniem osoby w skład Zarządu lub Rady Nadzorczej; 

2) przed czasowym oddelegowaniem członka Rady Nadzorczej do Zarządu; 

3) przed powierzeniem osobie Funkcji Kluczowej. 

2. Indywidualną ocenę wtórną przeprowadza się: 

1) okresowo co najmniej raz na 2 lata; 

2) w ramach kontroli zasad wewnętrznego zarządzania (Zasad Ładu Korporacyjnego) 

dokonywanej przez Zarząd; 

3) jeżeli w ramach kontroli lub przeglądu stosowania zasad wewnętrznego zarządzania 

(Zasad Ładu Korporacyjnego) wyszły na jaw okoliczności powodujące potrzebę 

przeprowadzenia takiej oceny1; 

4) przed końcem kadencji (niezależnie od tego, czy jest planowane powołanie danej osoby 

na kolejną kadencję); 

5) przed powołaniem na kolejną kadencję (nominacje w przypadku ponownego 

wyznaczenia będą możliwe wyłącznie po uwzględnieniu wyniku oceny dotyczącej 

działalności członka podczas ostatniej kadencji); 

 
1 Pkt 36 lit. d EBA GL/2021/06 
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6) w razie zmiany zakresu kompetencji lub wymogów dotyczących stanowiska;  

7) w razie otrzymania informacji o przedstawieniu członkowi organu Banku zarzutów                      

w postępowaniu karnym lub w postępowaniu w sprawie o przestępstwo skarbowe lub 

spowodowaniu znacznych strat majątkowych; 

8) w razie wyjścia na jaw nowych okoliczności mogących wpływać na ocenę,  

w szczególności w odniesieniu do zidentyfikowanych przypadków potencjalnego 

konfliktu interesów; 

9) w sytuacji powierzenia danej osobie podlegającej ocenie dodatkowych 

kompetencji/objęcia dodatkowych stanowisk (pod kątem spełnienia kryterium 

poświęcania czasu oraz konfliktu interesów); 

10) w razie występowania regularnych lub rażących przypadków negatywnej wtórnej oceny 

indywidualnej lub kolegialnej Członków Zarządu – pod kątem rękojmi członków 

Zarządu w kontekście powołania/pozostawienia takich osób w Zarządzie; 

11) w razie zidentyfikowania istotnych naruszeń obowiązków członków Zarządu, w tym  

w szczególności w zakresie wywiązywania się z powierzonych obowiązków; 

12) w razie zidentyfikowania istotnych naruszeń obowiązków członków Rady Nadzorczej, 

w tym w szczególności w zakresie wywiązywania się z powierzonych obowiązków; 

13) jeżeli istnieje ryzyko popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania 

terroryzmu, w związku z uchybieniami Banku jako instytucji obowiązanej bądź zmianą 

modelu biznesowego powodującego narażenie Banku na takie ryzyko2; 

14) przed planowanym odwołaniem członka organu Banku. 

3. Jeżeli jednocześnie zachodzi więcej niż jedna przesłanka, o której mowa w ust. 2, ocena 

może być przeprowadzona jednokrotnie. 

4. Kolegialną ocenę przeprowadza się: 

1) przed powołaniem nowego składu organu Banku na nową kadencję, niezależnie  

od tego, czy skład organu się zmienił, a jeżeli kandydatów jest więcej niż miejsc do 

obsadzenia, ocenę przeprowadza się bezpośrednio po powołaniu; 

2) w razie zmiany podziału kompetencji w Zarządzie; 

3) przed przeprowadzeniem jakichkolwiek zmian w składzie organu, w szczególności 

powołania, odwołania, rezygnacji lub zawieszenia członków organu (lub bezpośrednio 

po tych zmianach, jeżeli z przyczyn niezależnych od Banku nie było możliwe 

wcześniejsze przeprowadzenie oceny – np. w razie złożenia przez członka organu 

rezygnacji ze skutkiem natychmiastowym); 

4) kiedy następuje istotna zmiana w zakresie modelu biznesowego Banku, gotowości do 

podejmowania ryzyka lub strategii dotyczących ryzyka bądź struktury; 

5) jeżeli istnieje ryzyko popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania 

terroryzmu, w związku z uchybieniami Banku jako instytucji obowiązanej bądź zmianą 

modelu biznesowego powodującego narażenie Banku na takie ryzyko3; 

6) w razie wyjścia na jaw nowych okoliczności mogących wpływać na ocenę kolegialną 

odpowiedniości organu; 

 
2 Pkt 31 lit. c EBA GL/2021/06 
3 Pkt 31 lit. c EBA GL/2021/06 
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7) jeżeli w ramach kontroli lub przeglądu stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego wyszły 

na jaw okoliczności powodujące potrzebę przeprowadzenia takiej oceny4; 

8) w razie istotnej zmiany oceny odpowiedniości poszczególnych członków organu; 

9) okresowo co najmniej raz na 2 lata. 

5. Jeżeli jednocześnie zachodzi więcej niż jedna przesłanka, o której mowa w ust. 4, ocena 

może być przeprowadzona jednokrotnie. 

Rozdział 3. Przebieg procesu Oceny Odpowiedniości 

 

§ 11. Ocena indywidualna Członka Zarządu lub kandydata na Członka Zarządu  

 

1. Kandydat na członka Zarządu wypełnia Formularz Oceny, składając wskazane w nim 

oświadczenia i dołączając dokumenty, a następnie przekazuje Formularz Oceny wraz  

z dokumentami do Rady Nadzorczej.  

2. Urzędujący Członek Zarządu przedstawia, z własnej inicjatywy, Formularz Oceny oraz 

inne wskazane w nim oświadczenia i dokumenty w terminie do końca pierwszego kwartału 

roku kalendarzowego w celu dokonania oceny okresowej, o której mowa w § 10 ust. 2                

pkt 1.  

3. Członek Zarządu Banku powinien również, z własnej inicjatywy, przedstawić Formularz 

Oceny w przypadku, gdy w trakcie pełnienia przez niego funkcji w Zarządzie Banku, 

wystąpiły okoliczności lub zaszły zdarzenia mogące wpłynąć na wyniki przeprowadzonej 

wcześniej oceny odpowiedniości. W szczególności dotyczy to zdarzeń lub okoliczności 

generujących ryzyko utraty reputacji przez Bank na skutek utraty reputacji osobistej 

Członka Zarządu lub objęcia przez niego dodatkowych funkcji lub podjęcia innych działań, 

w tym politycznych. 

4. Członek Zarządu zobowiązany jest również do złożenia Formularza Oceny na każde 

żądanie Rady Nadzorczej. 

5. Przedkładając Formularz Oceny w sytuacjach, o których mowa w ust. 2 i 3 Członek 

Zarządu powinien w szczególności wskazać zmiany, które zaszły w stosunku do informacji 

przekazanych przez niego na potrzeby poprzedniej oceny odpowiedniości. Jeżeli 

poprzednia ocena nie obejmowała elementów podlegających aktualnej ocenie, Członek 

Zarządu dokonuje samooceny w zakresie wszystkich elementów zawartych w Formularzu 

Oceny.  

6. Rada Nadzorcza, po analizie informacji zawartych w Formularzu Oceny oraz 

oświadczeniach i dokumentach, złożonych w przypadkach wskazanych w ust. 3 i 4, 

podejmuje decyzję o konieczności przeprowadzenia oceny wtórnej oraz zakresie tej oceny. 

W takim przypadku ocena wtórna może ograniczać się do wyjaśnienia okoliczności, które 

spowodowały zainicjowanie procesu w warunkach określonych w ust. 3 i 4. 

7. Wtórna ocena odpowiedniości Członka Zarządu, niezależnie od ograniczenia jej zakresu,        

o którym mowa w ust. 6, następuje, na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

Niezłożenie Formularza Oceny nie stanowi przeszkody przeprowadzenia oceny 

odpowiedniości. 

 
4 Pkt 31 lit. b EBA GL/2021/06 
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8. Rada Nadzorcza przeprowadza ocenę odpowiedniości z wykorzystaniem Formularza 

Oceny. W sytuacji, gdy uzna to za zasadne może przeprowadzić rozmowę z osobą 

ocenianą. 

9. Przeprowadzoną ocenę odpowiedniości Rada Nadzorcza dokumentuje w Formularzu 

Oceny, zawierającym między innymi wynik oceny, a także wskazanie zdarzeń istotnych, 

jeśli miały one wpływ na wynik oceny. Rada Nadzorcza przyjmuje uchwałą wyniki oceny. 

Każdy z członków Zarządu Banku jest zawiadamiany przez Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej o wyniku indywidualnej oceny odpowiedniości. 

 

§ 12. Ocena kolegialna Zarządu 

 

1. Rada Nadzorcza przeprowadza ocenę kolegialną Zarządu w sytuacjach wskazanych  

w § 10 ust. 4. 

2. Rada Nadzorcza przeprowadza ocenę odpowiedniości z wykorzystaniem Formularza 

Oceny Kolegialnej.  

3. Przeprowadzoną ocenę odpowiedniości Rada Nadzorcza dokumentuje w Formularzu 

Oceny, zawierającym między innymi wynik oceny. Rada Nadzorcza przyjmuje uchwałą 

wyniki przeprowadzonej oceny. 

4. W procesie oceny Rada Nadzorcza bierze pod uwagę zróżnicowanie organu, w tym ze 

względu na wykształcenie, doświadczenie zawodowe, wiek osób w składzie Zarządu, przy 

czym decyzja w zakresie powołania poszczególnych osób w skład Zarządu Banku nie może 

być podjęta wyłącznie w celu zwiększenia stopnia zróżnicowania, ze szkodą dla 

funkcjonowania i odpowiedniości organu jako całości lub kosztem odpowiedniości 

pojedynczych członków organu Banku. 

  

§ 13. Ocena indywidualna Członka Rady Nadzorczej lub kandydata  

na Członka Rady Nadzorczej 

 

1. Kandydat na członka Rady Nadzorczej powinien wypełnić Formularz Oceny, a następnie 

przekazać Formularz Oceny wraz z wymaganymi dokumentami najpóźniej na tydzień przed 

wyznaczonym terminem Zebrania Przedstawicieli, w którego porządku obrad znajduje się 

punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej.   

2. Urzędujący Członek Rady Nadzorczej przekazuje, z własnej inicjatywy, Formularz Oceny 

oraz inne wskazane w nim oświadczenia i dokumenty najpóźniej dzień przed Zebraniem 

Przedstawicieli, w celu dokonania oceny okresowej, o której mowa w § 10 ust. 2 pkt 1.  

3. Członek Rady Nadzorczej powinien również, z własnej inicjatywy, przedstawić Formularz 

oceny oraz inne wskazane w nim oświadczenia i dokumenty w przypadku, gdy w trakcie 

pełnienia przez niego funkcji w Radzie Nadzorczej, wystąpiły okoliczności lub zaszły 

zdarzenia mogące wpłynąć na wyniki przeprowadzonej wcześniej oceny odpowiedniości. 

W szczególności dotyczy to zdarzeń lub okoliczności generujących ryzyko utraty reputacji 

przez Bank na skutek utraty reputacji osobistej Członka Rady Nadzorczej, objęcia przez 

niego dodatkowych funkcji lub podjęcia przez niego innych działań, w tym politycznych. 

4. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest również do złożenia Formularza Oceny oraz 

innych wskazanych w nim dokumentów na każde żądanie Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej. 

5. Przedkładając Formularz Oceny w sytuacjach, o których mowa w ust. 2 – 4.  Członek Rady 

Nadzorczej powinien w szczególności wskazać zmiany, które zaszły w stosunku do 
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informacji przekazanych przez niego na potrzeby poprzedniej oceny odpowiedniości. Jeżeli 

poprzednia ocena nie obejmowała elementów podlegających aktualnej ocenie, Członek 

Rady Nadzorczej dokonuje samooceny w zakresie wszystkich elementów zawartych                         

w Formularzu Oceny.   

6. W sytuacjach, o których mowa w ust. 1 – 4. Kandydat/ Członek Rady Nadzorczej 

przekazuje Formularz Oceny do Banku. Zespół, o którym mowa w § 6 ust. 4, dokonuje 

wstępnej weryfikacji poprawności wypełnienia złożonego Formularza Oceny oraz 

kompletności złożonych oświadczeń i dokumentów. W razie potrzeby korekty lub 

uzupełnienia, Zarząd zwraca się do Kandydata/ Członka Rady Nadzorczej o poprawienie 

lub uzupełnienie Formularza Oceny. 

7. Zweryfikowane Formularze Oceny Zarząd Banku przedkłada Komisji ds. oceny 

odpowiedniości powołanej przez Zebranie Przedstawicieli.  

8. Komisja ds. oceny odpowiedniości dokonuje analizy informacji zawartych  

w Formularzu Oceny i formułuje wynikające z analizy wnioski, z wykorzystaniem 

Formularza Oceny, w którym dokumentuje między innymi wynik rekomendowanej 

Zebraniu Przedstawicieli oceny, a także wskazanie zdarzeń istotnych, jeśli w opinii Komisji 

ds. oceny odpowiedniości powinny one mieć wpływ na wynik oceny.  

9. Przewodniczący Komisji ds. oceny odpowiedniości przedstawia wnioski  

i rekomendację, o których mowa w ust. 8 Zebraniu Przedstawicieli, które podejmuje 

uchwałę w sprawie oceny odpowiedniości Kandydata/ Członka Rady Nadzorczej. 

10. Członek Rady Nadzorczej lub kandydat jest odpowiedzialny za zapewnienie, że w dniu 

Zebrania Przedstawicieli, na którym dokonywana jest jego ocena, oświadczenia zawarte                   

w złożonym przez niego Formularzu Oceny są aktualne.   

 

§ 14. Ocena kolegialna Rady Nadzorczej   

 

1. Ocenę kolegialną Rady Nadzorczej przeprowadza się w sytuacjach wskazanych  

w § 10 ust. 4. 

2. Komisja ds. oceny odpowiedniości, na podstawie Formularzy Oceny indywidualnej 

poszczególnych Członków Rady Nadzorczej, formułuje wynikające z analizy wnioski,                   

z wykorzystaniem Formularza Oceny Kolegialnej, w którym dokumentuje między innymi 

wynik rekomendowanej Zebraniu Przedstawicieli oceny kolegialnej.  

3. Dokonując kolegialnej oceny Rady Nadzorczej, w szczególności w przypadkach o których 

mowa w § 10 ust. 4 pkt 1 i 3, dokonuje się oceny spełniania przez odpowiednią liczbę 

członków Rady Nadzorczej wymogów niezależności oraz wiedzy i umiejętności w zakresie 

rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych pod kątem możliwości wyłonienia                      

z jej składu Komitetu Audytu. Ocenę w tym zakresie przeprowadza się z wykorzystaniem 

Formularza Oceny Kolegialnej Komitetu Audytu. 

4. Przewodniczący Komisji ds. oceny odpowiedniości przedstawia wnioski  

i rekomendację, o których mowa w ust. 2, Zebraniu Przedstawicieli, które podejmuje 

uchwałę w sprawie oceny odpowiedniości kolegialnej Rady Nadzorczej. 

5. W przypadku, gdy skład Komitetu, wyłoniony zgodnie z Regulaminem Komitetu Audytu, 

jest inny niż zakładany skład Komitetu przyjęty do oceny kolegialnej Rady Nadzorczej 

przeprowadzanej w związku z powołaniem Rady Nadzorczej na nową kadencję lub 

zmianami w składzie tego organu, Rada Nadzorcza ocenia, czy wyłoniony skład Komitetu 

Audytu spełnia wymogi, o których mowa w ust. 3. Ocenę przeprowadza się na posiedzeniu, 

na którym Rada Nadzorcza powołała nowy skład Komitetu Audytu lub dokonała zmian w 
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składzie. W tym celu stosuje się Formularz Oceny Kolegialnej Komitetu Audytu 

stanowiący Załącznik nr 5 do Polityki. 

 

§ 15. Ocena indywidualna Kluczowych Funkcji  

1. Osoba ubiegająca się o Kluczową Funkcję wypełnia Formularz Oceny, składając wskazane 

w nim oświadczenia i dołączając dokumenty, a następnie przekazuje Formularz Oceny wraz 

z dokumentami do Banku.  

2. Osoba pełniąca Kluczową Funkcję przedstawia Formularz Oceny oraz inne wskazane                        

w nim oświadczenia i dokumenty w terminie wskazanym przez Oceniającego, w celu 

dokonania oceny wtórnej.  

3. Osoba pełniąca Kluczową Funkcję powinna również, z własnej inicjatywy, przedstawić 

Formularz Oceny w przypadku, gdy w trakcie pełnienia przez nią Funkcji Kluczowej, 

wystąpiły okoliczności lub zaszły zdarzenia mogące wpłynąć na wyniki przeprowadzonej 

wcześniej oceny odpowiedniości.  

4. Osoba pełniąca Kluczową Funkcję zobowiązana jest również do złożenia Formularza 

Oceny na każde żądanie Zarządu. 

5. Przedkładając Formularz Oceny w sytuacjach, o których mowa w ust. 2 i 3, osoba pełniąca 

Funkcję Kluczową powinna w szczególności wskazać zmiany, które zaszły  

w stosunku do informacji przekazanych przez nią na potrzeby poprzedniej oceny 

odpowiedniości. 

6. Oceniający, po analizie informacji zawartych w Formularzu Oceny oraz oświadczeniach  

i dokumentach, złożonych w przypadkach wskazanych w ust. 3 i 4, podejmuje decyzję  

o konieczności przeprowadzenia oceny wtórnej oraz zakresie tej oceny. W takim przypadku 

ocena wtórna może ograniczać się do wyjaśnienia okoliczności, które spowodowały 

zainicjowanie procesu w warunkach określonych w ust. 3 i 4. 

7. Wtórna ocena odpowiedniości, niezależnie od ograniczenia jej zakresu, o którym mowa  

w ust. 6, następuje niezwłocznie. Niezłożenie Formularza Oceny nie stanowi przeszkody 

przeprowadzenia oceny odpowiedniości. 

8. Oceniający przeprowadza ocenę odpowiedniości z wykorzystaniem Formularza Oceny.  

W sytuacji, gdy uzna to za zasadne może przeprowadzić rozmowę z osobą ocenianą. 

9. Przeprowadzoną ocenę odpowiedniości Oceniający dokumentuje w Formularzu Oceny, 

zawierającym między innymi wynik oceny, a także wskazanie zdarzeń istotnych, jeśli miały 

one wpływ na wynik oceny.  

10. O wynikach oceny informowany jest Zarząd.  

 

Rozdział 4. Środki naprawcze 

§ 16. 

1. Jeżeli oceniana osoba nie spełnia wymogów odpowiedniości innych niż wynikające  

z kryterium rękojmi należytego wykonywania funkcji, Bank podejmie odpowiednie środki 

naprawcze, aby zapewnić osiągniecie przez tę osobą wymogów odpowiedniości w krótkim 

czasie, jednak nie później niż w terminie do 12 miesięcy od powołania jej w skład organu 

lub powierzenia jej pełnienia Kluczowej Funkcji. 
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2. Jeżeli wyniki oceny kolegialnej Zarządu wskazują braki, Rada Nadzorcza podejmuje 

właściwe środki naprawcze, aby zlikwidować te braki w terminie do miesiąca od ich 

zidentyfikowania. 

3. Środki naprawcze, o których mowa w ust. 2, mogą obejmować w szczególności: 

dostosowanie podziału kompetencji pomiędzy członkami Zarządu Banku, zmianę  

w składzie Zarządu, ograniczenie ryzyka konfliktu interesów, szkolenia. 

 

Rozdział 5. Plany sukcesji  

§ 17. 

1. Bank zapewnia sukcesję w Zarządzie Banku oraz osób pełniących Kluczowe Funkcje. 

2. Proces sukcesji członków Zarządu Banku obejmuje etap wyznaczenia osoby sukcesora, 

określenie i realizację działań przygotowujących sukcesora do realizacji nowych zadań na 

stanowisku w Zarządzie Banku, uzyskanie wymaganych przepisami zgód oraz możliwość 

objęcia stanowiska przez sukcesora, w przypadku wakatu. 

3. Ustalając plan sukcesji członków Zarządu Banku, Rada Nadzorcza zapewnia ciągłość 

podejmowania decyzji oraz, jeśli to możliwe, unika zastępowania jednocześnie zbyt dużej 

liczby członków. 

4. Prezes Zarządu Banku powinien rekomendować sukcesora na stanowisko członka Zarządu 

Banku, kierując się oceną dopasowania profilu kompetencyjnego typowanej osoby do 

profilu kompetencyjnego członka Zarządu Banku, oceniając całokształt dorobku 

zawodowego, doświadczenia zawodowego, umiejętności, postawy i dostępności 

typowanej osoby. 

5. Sukcesorem na stanowisko członka Zarządu Banku może zostać pracownik Banku. 

 

§ 18. 

1. Za opracowanie planu sukcesji na stanowisko członka Zarządu Banku, w szczególności 

określającego potrzeby rozwojowe sukcesora, odpowiedzialny jest Prezes Zarządu Banku 

lub inna osoba wskazana przez Radę Nadzorczą Banku. 

2. Bank wspiera proces rozwoju kompetencji sukcesorów w szczególności poprzez 

zapewnienie odpowiednio wcześniej środków w budżecie i wsparcie w doborze działań 

rozwojowych dla danego sukcesora. 

3. Sukcesorom powinien zostać zapewniony rozwój kompetencji niezbędnych do realizacji 

zadań na stanowisku członka Zarządu Banku m.in. poprzez szkolenia, w tym 

stanowiskowe, konferencje, certyfikacje, dostęp do baz wiedzy i forów branżowych. 

Potrzeby rozwojowe sukcesorów w zakresie niezbędnym do prawidłowego wypełniania 

obowiązków na stanowisku członka Zarządu Banku realizowane są w sposób priorytetowy, 

z uwzględnieniem procedur wewnętrznych Banku oraz sytuacji zawodowej, stanowiskowej 

sukcesora. 

4. W przypadku wakatu w Zarządzie Banku, w procesie rekrutacji w pierwszej kolejności 

rozpatrywane są kandydatury sukcesorów. 
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Rozdział 6. Wprowadzenie w obowiązki i szkolenia członków Zarządu i Rady 

Nadzorczej 

§ 19. 

1. Bank zapewnia wprowadzenie wszystkich nowo powołanych Członków Zarządu i Rady 

Nadzorczej w obowiązki w celu ułatwienia jasnego zrozumienia przez nich struktury 

Banku, jego modelu biznesowego, profilu ryzyka i zasad zarządzania Bankiem, jak również 

roli poszczególnych członków organu, oraz zapewnia odpowiedni ogólny i, w razie 

potrzeby, dostosowany indywidualnie program szkolenia. Bank zapewnia odpowiednie 

środki na wprowadzenie w obowiązki i szkolenie członków organu Banku w sposób 

indywidualny i zbiorowy. 

2. Nowo wyznaczeni członkowie organu otrzymują kluczowe informacje niezwłocznie po 

objęciu stanowiska, a wprowadzenie ich w obowiązki będzie zrealizowane w terminie 1 

miesiąca.  

3. W przypadku, gdy w odniesieniu do członka organu zidentyfikowano potrzebę 

uzupełnienia zakresu wiedzy lub umiejętności, w ramach środków naprawczych, Bank 

organizuje szkolenie w celu uzupełnienia stwierdzonych braków w odpowiednim terminie, 

jeśli jest to możliwe, przed faktycznym objęciem stanowiska, a w innych przypadkach - 

niezwłocznie po faktycznym objęciu stanowiska. W każdym przypadku członek organu 

powinien spełniać wszystkie wymogi dotyczące wiedzy i umiejętności nie później niż w 

terminie 1 roku od objęcia stanowiska.  

4. Bank zabezpiecza odpowiednie zasoby ludzkie i finansowe na wprowadzenie w obowiązki 

i szkolenia, zapewniające odpowiedniość członków Zarządu Banku i Rady Nadzorczej.  

5. Corocznie, Bank opracowuje plany szkoleń dla Członków Zarządu, w ramach których 

identyfikowane są obszary, w których wymagane jest szkolenie, zarówno dla Zarządu 

Banku jako organu Banku, jak i indywidualnych członków Zarządu Banku. W tworzenie 

programów w zakresie wprowadzenia w obowiązki i szkolenia, zaangażowane są, 

stosownie do przypadku, odpowiednie komórki organizacyjne Banku. 

 

Rada Nadzorcza  Świętokrzyskiego  

Banku Spółdzielczego w Jędrzejowie 

 


