
 

„Wymagania kwalifikacyjne dla członków 

zarządów i rad nadzorczych, i ich ocena. 

Rekomendacje nadzorcze. Rola organu 

nadzorczego” 

 

Data: 18 października 2017 roku (środa) 

Miejsce: Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UOKiK (vis-a-vis Hotelu Gromada) 

Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa. 

Cel 

Celem seminarium jest przedstawienie roli członków zarządu oraz rad nadzorczych w 

funkcjonowaniu banków spółdzielczych. 

Kto powinien wziąć udział? 

Seminarium skierowane jest do członków zarządów oraz rad nadzorczych banków spółdzielczych. 

Forma 

Seminarium będzie miało formę prezentacji połączonej z dyskusją. 

Harmonogram czasowy 

Rejestracja uczestników na seminarium rozpocznie się od godziny 10:00  
Rozpoczęcie seminarium o godzinie 10.30  
Seminarium zakończy się o godzinie 15.30  

Zgłoszenia: liczba miejsc ograniczona 

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza 

zgłoszeniowego dostępnego pod adresem www.knf.gov.pl w dziale „CEDUR” aż do wyczerpania 

miejsc. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej w dniu 13 października br. 

 

Kontakt:   Anna Smyk-Latoszek tel. (22) 262 41 22 
  Anna Rojek tel. (22) 262 48 59                                                                       
  cedur@knf.gov.pl 

Opłaty 

Udział w seminarium jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają materiały konferencyjne. 

 

 

 

http://www.knf.gov.pl/


 

„Wymagania kwalifikacyjne dla członków 

zarządów i rad nadzorczych, i ich ocena. 
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nadzorczego” 

 

PROGRAM 
18 października 2017 r.  

Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UOKiK (vis-a-vis Hotelu Gromada), Pl. Powstańców 
Warszawy 1, Warszawa 

Godzina                                                   Temat 

10:00-10:30 Rejestracja uczestników i bufet kawowy 

  

 

10:30-12:30 

 Organy banku oraz ich wzajemne relacje, 

 Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych,  

 Wymogi kwalifikacyjne dla kandydatów na członków zarządu oraz rady nadzorczej 
banku (rękojmia, doświadczenie, wykształcenie),  

 Wymogi regulacji ustawy Prawo bankowe,  

 Rekomendacje KNF,  

 Postępowania administracyjne w zakresie zatwierdzenia kandydata na stanowisko 
prezesa banku (dokumenty konieczne w procesie kwalifikacyjnym). 
 

Małgorzata Gryber, Radca Prawny 

Dorota Sowińska-Kobelak, Główny specjalista 

Departament Prawny 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

  
12:30-13:00 Przerwa na kawę 

  

13:00-15:00 

 Zakres działania oraz uprawnienia organów banku,  

 Kontrola i nadzór KNF,  

 Ograniczenia dotyczące członków zarządu oraz rad nadzorczych,  

 Organizacja pracy organów banku, 

 Kadencja,  

 Skutki przekroczenia kompetencji organów,  

 Rola organów banku w postępowaniach administracyjnych KNF,  

 Reprezentacja. 
  

Małgorzata Gryber, Radca Prawny 

Dorota Sowińska-Kobelak, Główny specjalista 

Departament Prawny 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

  

15:00-15:30 Pytania i dyskusja 

  

 


