
 

 

Oświadczenie o spełnieniu przez Członków Rady Nadzorczej i Zarządu 

wymogów określonych w art.22aa Ustawy Prawo bankowe 

 
Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Starej Białej pozytywnie ocenia i stwierdza, że każdy Członek 

Zarządu Banku daje rękojmię ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem, w tym prowadzenia 

działalności Banku z zachowaniem bezpieczeństwa wkładów i lokat w nim zgromadzonych oraz  

posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do zarządzania ryzykiem, a ponadto  reputacja 

osobista wszystkich członków Zarządu nie stwarza zagrożenia dla utraty reputacji Banku.1 

 

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia Zarząd Banku jako organ kolegialny, dający gwarancję ostrożnego 

i stabilnego zarządzania Bankiem i wpływający  pozytywnie na reputację Banku. Ponadto stwierdza, iż 

jako całość posiada przez cały czas odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia 

umożliwiający zrozumienie działań podejmowanych przez instytucje, w tym głównych ryzyk.2 

 

Zebranie Przedstawicieli  Banku Spółdzielczego w Starej Białej dnia 10.06.2022 r. dokonało oceny 

odpowiedniości członków Rady Nadzorczej i stwierdziło, iż  każdy posiada wiedzę, umiejętności i 

doświadczenie odpowiednie do pełnionej funkcji i powierzonych obowiązków, daje rękojmię 

należytego wykonywania tych obowiązków, cechuje się niezależnością osądu, cieszy się 

nieposzlakowaną reputacją i nie stwarza zagrożenia dla utraty reputacji Banku, a w swoich działaniach 

postępuje uczciwie i etycznie oraz jest zdolny do poświęcania wystarczającej ilości czasu na 

wykonywanie swoich obowiązków.3 

 

Zebranie Przedstawicieli  Banku Spółdzielczego w Starej Białej uwzględniając wyniki dokonanej 

indywidualnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej, przeprowadziło ocenę 

odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Starej Białej kadencji 2022-20264 i   

stwierdziło, że Rada Nadzorcza jako organ działający kolegialnie: 

1) posiada odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia umożliwiającego zrozumienie 

działań podejmowanych przez Bank, w tym głównych ryzyk, jak również umożliwiający realizację 

obowiązków wynikających z przepisów prawa, a skład Rady Nadzorczej odzwierciedla wiedzę, 

umiejętności i doświadczenie konieczne do wypełniania tych obowiązków, 

2) jest zdolna do ostrożnego i stabilnego nadzoru nad zarządzaniem Bankiem,  

3) jest zdolna do monitorowania decyzji podejmowanych przez Zarząd Banku, 

4) cechuje się niezależnością osądu. 

 

 
1 Uchwały Rady Nadzorczej nr 34/2022, 35/2022, 36/2022  z dnia 31.03.2022 r. w sprawie: wtórnej indywidualnej oceny 
odpowiedniości członka Zarządu Banku Spółdzielczego w Starej Białej  
2 Uchwała Rady Nadzorczej nr 37/2022 z dnia 31.03.2022 r.  w sprawie:  oceny zbiorowej odpowiedniości Zarządu Banku 
Spółdzielczego w Starej Białej 
3 Uchwały Nr 38/2022 – 54/2022 Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Starej Białej z dnia 10.06.2022 r.  w sprawie: 
pierwotnej oceny odpowiedniości kandydata na członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Starej Białej 
4 Uchwała Nr  99/2022 Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Starej Białej z dnia 10.06.2022 r.  w sprawie oceny 
odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Starej Białej 


