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Załącznik P.K 
 do formularza oceny odpowiedniości kandydatów na stanowiska członków organów 

banków spółdzielczych 
POWIĄZANIA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM 

 

SEKCJA 1 – wypełnia kandydat 

I. Powiązania osobiste i zawodowe z bankiem prowadzącym ocenę 

a) Pozostaję z członkami zarządu lub osobami zajmującymi stanowiska 
kierownicze1 w banku prowadzącym ocenę w związku małżeńskim 
albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i 
w drugim stopniu linii bocznej. 

☐ tak 

☐ nie 

b) Zajmuję się interesami konkurencyjnymi2 względem banku 
prowadzącego ocenę. 

☐ tak 

☐ nie 
 

Data i podpis kandydata:  
 

 

 

  

 
1 W rozumieniu art. 22 ust. 2 UFBS. 
2 W szczególności dotyczy uczestnictwa jako wspólnicy lub członkowie władz przedsiębiorców prowadzących 
działalność konkurencyjną. 
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SEKCJA 2 – wypełnia bank prowadzący ocenę 

II. Kryteria dotyczące członków rady nadzorczej 

a) Kandydat jest członkiem banku prowadzącego ocenę ☐ tak 

☐ nie 

b) Kandydat jest pracownikiem banku prowadzącego ocenę ☐ tak 

☐ nie 

c) Kandydat zajmuje stanowisko kierownicze1 w banku prowadzącym 
ocenę 

☐ tak 

☐ nie 

d) Kandydat jest pełnomocnikiem zarządu banku prowadzącego ocenę ☐ tak 

☐ nie 

e) Członek organu niebędący członkiem banku został wskazany przez 
osobę prawną będącą członkiem banku3  

☐ tak 

☐ nie 
 

III. Kryteria wspólne 

a) Kandydat jest przedstawicielem na zebranie przedstawicieli 
spółdzielni 

☐ tak 

☐ nie 
 

IV. Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez podmiot 

Zawarte niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na 
ocenę jego niezależności osądu pod kątem odpowiedniości do 
powołania na stanowisko członka organu podmiotu nadzorowanego4. 

☐ tak 

☐ nie 

 

Data i podpis upoważnionego 
przedstawiciela podmiotu: 

 
 

 

 

 
3 Punkt do wypełnienia wyłącznie w przypadku członka RN nie będącego członkiem banku. 
4 W przypadku kandydatów na członków rady nadzorczej banku spółdzielczego, przesłanką negatywnej oceny 
jest odpowiedź pozytywna na pytania I.a), I.b), lub II.c), II.d) lub III.a), lub odpowiedź negatywna na pytanie II.a) 
lub II.e). 
W przypadku kandydatów na członków zarządu banku spółdzielczego, przesłanką negatywnej oceny jest 
odpowiedź pozytywna na pytanie I.b) lub III.a). 


