
  Regionalna Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa 
im. św. Brata Alberta 

            ul. Polska 35/1, 12-100 Szczytno, tel. (89) 624 20 20, 
www.skokalberta.pl, e-mail: info@skokalberta.pl 

NIP 745-15-51-094, REGON 510621227, KRS 0000045558 
 

Szczytno, dnia 18.09.2020 r.             

 

 

Rada Nadzorcza Regionalnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Św. 

Brata Alberta w Szczytnie, ul. Polska 35/1 ogłasza nabór kandydatów na Członka 

Zarządu. 

 

 Kandydat powinien spełniać następujące warunki: 

1. Być członkiem Regionalnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. 

Św. Brata Alberta lub złożyć deklarację przystąpienia do Regionalnej Spółdzielczej 

Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Św. Brata Alberta nie później niż w dniu 

powołania na stanowisko Członka Zarządu. 

2. Posiadać wykształcenie średnie lub wyższe: preferowane wyższe ekonomiczne. 

3. Posiadać stosowną wiedzę, umiejętności i doświadczenie, które powinny być 

odpowiednie do należytego wykonywania obowiązków zarządzania SKOK 

wynikające z: 

a) wiedzy, wykształcenia, odbytych szkoleń, uzyskanych tytułów zawodowych oraz 

wiedzy nabytej w inny sposób w toku kariery zawodowej a w tym: 

✓ z zakresu znajomości zasad i specyfiki działania instytucji finansowych lub 

instytucji nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego;  

✓ wykształcenia w co najmniej jednym z następujących obszarów: finanse, 

rachunkowość, zarządzanie, prawo, 

b) doświadczenia nabytego w toku sprawowania określonych funkcji lub zajmowania 

określonych stanowisk, a w tym: 

✓ posiadać minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w instytucjach 

finansowych świadczących usługi finansowe, w tym co najmniej 3 letnie 

doświadczenie na średnich lub wyższych stanowiskach menadżerskich – 

preferowane doświadczenie na stanowisku kierowniczym w podmiocie 

nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego, 

c) umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonej funkcji członka Zarządu 

d) dawania rękojmi należytego wykonywania powierzonych obowiązków, w tym 

reputacji i wiarygodności, 

e) zdolności kandydata do kierowania się niezależnością osądu, w tym braku 

konfliktu interesów. 

4. Kandydatem na Członka Zarządu nie może być osoba, która: 

a) zajmuje się interesami konkurencyjnymi wobec Kasy, 

b) była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe, 

c) spowodowała udokumentowane straty w miejscu pracy albo w związku z pełnieniem    

funkcji członka organu osoby prawnej, 

d) został wobec niej orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny 

rachunek oraz pełnienie funkcji reprezentanta lub pełnomocnika przedsiębiorcy, 



członka Rady Nadzorczej lub Komisji Rewizyjnej w spółce akcyjnej, spółce  z 

ograniczoną odpowiedzialnością lub w spółdzielni. 

5. Kandydat na Członka Zarządu składa dokumenty: (oryginały lub oświadczenia) wraz z 

załącznikiem nr 1 do kryteriów doboru kandydata stanowisko Członka Zarządu w 

zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie w przedmiocie Członka Zarządu” w 

siedzibie głównej SKOK lub Oddziału SKOK. 

6. Termin składania dokumentów upływa w dniu 09.10.2020 r.  

7. Przebieg postępowania kwalifikacyjnego: 

a) I etap kwalifikacji – analiza przedłożonych dokumentów pod kątem wymogów 

formalnych – do dnia 12.10.2020 r., 

b) II etap kwalifikacji – rozmowy kwalifikacyjne. 

8. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone w 

siedzibie Regionalnej SKOK im. Św. Brata Alberta w Szczytnie przy ul. Polskiej 35/1. 

O terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie - na adresy 

kontaktowe i numery telefonów zamieszczone w zgłoszeniach. 

9. Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza może zakwalifikować 

kandydatów do dalszej części postępowania, o czym kandydaci zostaną 

poinformowani indywidualnie. 

10. O wyniku konkursu zainteresowany zostanie powiadomiony przez Radę Nadzorczą  

Regionalnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Św. Brata Alberta 

w formie telefonicznej. 

11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 15.10.2020 r. 

12. Osoba do kontaktu: Przewodniczący Rady Nadzorczej, tel. 502 513 845. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej 

 

Wiesław Gołąb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Załącznik nr 1 do Kryteriów doboru kandydatów  

na członków Zarządu  
Regionalnej Spółdzielczej Kasy  

Oszczędnościowo – Kredytowej  
im. Św. Brata Alberta w Szczytnie 

  

Imię i nazwisko  

kandydata na członka Zarządu   ………………………………………………………………………………….. 

 

1. Kryteria dotyczące reputacji 

Należy ocenić, czy istnieją dowody lub powody wątpliwości co do nieposzlakowanej opinii. 

  Tak Nie 

1. Czy wobec Pani/Pana toczy się postępowanie cywilne, administracyjne, 
karne w tym z oskarżenia prywatnego lub egzekucyjne? 

  

2. Czy wobec Pani/Pana zostały wydane wyroki w postępowaniu 
cywilnym/karnym, w tym z oskarżenia prywatnego?: 

 a) za przestępstwa na mocy przepisów dotyczących działalności bankowej, 
finansowej, w dziedzinie papierów wartościowych lub ubezpieczeń, bądź dot. 
rynków papierów wartościowych lub papierów wartościowych lub 
instrumentów płatniczych, w tym przepisów dotyczących prania pieniędzy, 
manipulacji na rynku, wykorzystywania informacji wewnętrznych oraz lichwy. 

  

b) za przestępstwa związane z nieuczciwością i nadużyciami lub 
przestępstwa finansowe 

  

c) za przestępstwa podatkowe   

d) inne przestępstwa na mocy przepisów dot. spółek, upadłości, 
niewypłacalności lub ochrony konsumentów 

  

3. Czy Pani/Pan postępują właściwie w kontaktach gospodarczych:   

a) czy jest Pani/Pan gotowy na współpracę z organami nadzorczymi, Krajową 
Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo – Kredytową, Komisją Nadzoru 
Finansowego, Związkiem Rewizyjnym i środowiskami lokalnymi? 
 

  

b) czy odmówiono Pani/Panu jakiejkolwiek rejestracji, zezwolenia, członkostwa 
lub licencji na prowadzenie działalności lub firmy bądź wykonywania 
zawodu, odwołano, cofnięto lub odebrano takie rejestracje, zezwolenia 
członkostwa lub licencje?  

  

c) czy nastąpiło wypowiedzenie stosunku pracy lub odwołanie ze 
stanowiska wymagającego zaufania? 

  

d) czy wystąpił zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwie wydany 
przez Sąd? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



4. Czy Pani/ Pan został wpisany na listę nierzetelnych dłużników?  

 

 

5.  Czy Pani/ Pan zgłosił wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej lub 
układowej jakiegoś podmiotu? 

  

6. Czy Pani/Pan posiada w pełni opłacone udziały w Regionalnej Spółdzielczej 
Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej im. Św. Brata Alberta( SKOK)? 

  

7. Czy Pani/Pan posiada znaczące udziały w firmach będących klientami SKOK? 
(powyżej 10%) 

  

8. Czy jest Pani/Pan członkiem organów (Zarządu, Rady Nadzorczej) podmiotów 
będących klientami SKOK? 

  

9. Czy w stosunku do Pani/Pana były skargi na Pani/Pana działalność jak członka 
SKOK lub negatywne publikacje w prasie lokalnej i krajowej?  

  

II. Kryteria dotyczące kwalifikacji 

Należy ocenić, czy osoba jest kompetentna do sprawowania funkcji nadzorczych, tj. 

- ocenić kwalifikacje ( wiedzę i umiejętności) 

- doświadczenie zawodowe, 

- ocenić właściwość postawy wobec pełnionej funkcji. 
 

1. Poziom i profil wykształcenia- opis. 
 

 

2. Doświadczenie z poprzednich miejsc zatrudnienia 
lub wykonywania działalności gospodarczej, w 
tym rolniczej - opis. 

 



3. Odbyte szkolenia z zakresu działalności 
spółdzielni/prawa finansowego/prawa 
bankowego - opis. 

 

4. Okres pełnienia funkcji w Radzie 
Nadzorczej SKOK, jako Przedstawiciel 
członków SKOK lub członek Zarządu w 
instytucjach finansowych - wskazać lata. 

 

5. Okres pełnienia funkcji w organach 
organizacji społecznych, 
gospodarczych i samorządowych - 
wskazać lata. 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w wypełnionym 

przeze mnie formularzu - Kryteriów doboru kandydatów na członków Zarządu Regionalnej 

Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Św. Brata Alberta w Szczytnie, 

załącznikach do tego formularza a także innych przekazanych przeze mnie oraz zebranych w 

procesie oceny adekwatności, przez Regionalną Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo – 

Kredytową im. Św. Brata Alberta z siedzibą w Szczytnie, w celu dokonania oceny 

adekwatności mojej osoby wobec kandydowania na członka Zarządu Regionalnej SKOK im. 

Św. Brata Alberta.  

 

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie. 

 

 

……………………………………….............. 

            (data i czytelny podpis kandydata) 

 

Z uwagi na przekazywane przeze mnie dane zawarte w formularzu - Kryteriów doboru 

kandydatów na członków Zarządu Regionalnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – 

Kredytowej im. Św. Brata Alberta w Szczytnie wraz z załącznikami a także pozostałe 

przekazywane przeze mnie i zbierane w procesie oceny adekwatności kandydata na członka 

Zarządu Regionalnej SKOK im. Św. Brata Alberta, przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. administratorem moich  danych osobowych jest Regionalna SKOK im. Św. Brata 

Alberta z siedzibą w Szczytnie, przy ul. Polskiej 35/1, wpisana do rejestru sądowego, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000045558, zwana dalej „SKOK”, lub 

„Administratorem”; 



2. w SKOK został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się 

kontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych pod 

adresem e-mail: info@skokalberta.p lub pod adresem pocztowym 12-100 Szczytno, 

ul. Polska 35/1 – z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”;  

3. moje dane są przetwarzane w celu dokonania oceny adekwatności mojej osoby wobec 

kandydowania na członka Zarządu Regionalnej SKOK im. Św. Brata Alberta 

(podstawa prawna: zgoda osoby, której dane dotyczą-art. 6 ust. 1 lit. a) 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)); 

4. podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem dokonania oceny adekwatności 

kandydata na członka Zarządu Regionalnej SKOK im. Św. Brata Alberta, na którą to 

funkcję kandyduję, a ich niepodanie uniemożliwi dokonanie oceny adekwatności, a w 

konsekwencji uniemożliwi także ewentualną nominację na członka Zarządu 

Regionalnej SKOK im. Św. Brata Alberta; 

5. moje dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu oceny adekwatności 

lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych a w przypadku powołania do składu 

Zarządu Regionalnej SKOK im. Św. Brata Alberta do czasu sprawowania tej funkcji, 

natomiast po jej ustaniu przez czas wymagany przepisami prawa; 

6. odbiorcą moich danych osobowych jest administrator. 

W stosownych przypadkach odbiorcami danych mogą być: podmioty, którym SKOK 

jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa, podmioty obsługujące systemy 

informatyczne SKOK lub podmioty udostępniające SKOK narzędzia informatyczne.  

W przypadku wyrażenia przeze mnie zgody na przekazanie danych innym podmiotom 

dane mogą być przekazywane również takim podmiotom. 

7. Przysługuje mi prawo do żądania dostępu do moich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. 

Przysługuje mi także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych) oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

 

 

 

……………………………………….............. 

             (data i czytelny podpis kandydata) 

   


