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KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 

Przewodniczący 

Andrzej Jakubiak 

DPP/ZL/024/ g i Z /1fi /SP 

Do druku_nr 3230 

Warszawa, dnia\ f{ marca 2015 r. 

Pan 
Radosław Sikorski 

Marszalek Sejmu RP 

w odpowiedzi na pismo z dnia 11 marca 2015 r. (sygn. GMS-WP-173-55/15) z prośbą 

wyrażenie opinii o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem 

kapitałowym oraz niektórych innych ustaw (druk 3230) w tryhie art. 4 ust. l pkt 5 nstawy 

z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1149, 

z późn. zm.) uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego stanowiska. 

Na wstępie pragnę zaznaczyć, że przedłożony przez grupę posłów projekt ustawy o 

zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych innych ustaw jest 

zbieżny z treścią postulatów legislacyjnych od kilku lat formułowanych przez Komisję 

Nadzoru Finansowego (KNF), a dotyczących przebudowy systemu finansowania kosztów 

nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Prace nad takimi rozwiązaniami, z czynnym udziałem 

KNF oraz podmiotów prowadzących działalność na rynku kapitałowym, były także 

prowadzone w 2014 r. w ramach Zespołu Roboczego ds. Kosztów i Bezpieczeństwa Rynku 

Kapitałowego powołanego w ramach Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy Ministrze 

Finansów, nie znalazły one jednak swojego finału w postaci projektu rządowego. Z pełną 

aprobatą należy zatem przyjąć inicjatywę poselską, która podejmuje niezwykle ważną z 

perspektywy funkcjonowania rynku kapitałowego kwestię efektywności systemu 

finansowania kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Co istotne projekt poselski oparty 

jest o wypracowane z udziałem KNF i przedstawicieli rynku kapitałowego rozwiązania. 



Zgodnie z art. 19 ust. l ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem 

finansowym wydatki stanowiące koszty działalności KNF i Urzędu KNF, w wysokości 

określonej w ustawie budżetowej, w tym wynagrodzenia i nagrody dla Przewodniczącego 

KNF, jego Zastępców oraz pracowników Urzędu KNF, są pokrywane z wpłat wnoszonych 

przez podmioty nadzorowane. Tym samym wydatki budżetu państwa związane 

z funkcjonowaniem organu nadzoru odpowiadają dochodom jakie budżet państwa uzyskuje 

z tytułu wpłat podmiotów objętych nadzorem. Przewidziana w projekcie poselskim koncepcja 

finansowania kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym przez podmioty nadzorowane, 

realizując wynikającą z art. 19 ust. l ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem 

finansowym podstawową zasadę, że koszty nadzoru nad danym sektorem w poniesionej w 

danym roku budżetowym wysokości pokrywane są z wpłat wnoszonych przez podmioty 

nadzorowane prowadzące działalność w danym sektorze, zakłada zarazem zasadniczą 

przebudowę dotychczasowego modelu, w którym główny ciężar kosztów ponoszą GPW SA i 

KDPW SA, a liczne grupy podmiotów objętych publicznym nadzorem nie ponoszą żadnych 

bezpośrednich obciążeń finansowych związanych z kosztami tego nadzoru. 

Najważniejszym aspektem projektowanych rozwiązań jest szersza i bardziej 

równorniema partycypacja poszczególnych grup podmiotów prowadzących działalność na 

rynku kapitałowym w ponoszeniu kosztów nadzoru nad tym rynkiem, co w stosunku do GPW 

SA i KDPW SA skutkować będzie odejściem od statusu głównych płatników. Obowiązkiem 

ponoszenia kosztów nadzoru objęte zostaną m. in.: towarzystwa funduszy inwestycyjnych i 

dystrybutorzy jednostek uczestnictwa, podmioty prowadzące rejestr uczestników funduszu 

inwestycyjnego (tzw. agenci transferowi funduszy inwestycyjnych), krajowe spółki publiczne, 

krajowi emitenci papierów wartościowych, innych niż akcje, dopuszczonych do obrotu na 

rynku regulowanym, domy maklerskie, agenci firm inwestycyjnych, podmioty o statusie 

agencji informacyjnej, zagraniczne firmy inwestycyjne nieprowadzące działalności 

maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a będące stronami transakcji 

zawieranych na rynku giełdowym (tzw. zdalni członkowi giełdy). 

Proponowana koncepcja finansowania kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym . 

zbliża zatem regulację w tym zakresie do rozwiązań obecnie obowiązujących w innych 

sektorach rynku finansowego, w ramach których koszty nadzoru rozkładane są możliwie 

równomiernie na działające w ramach tych sektorów podmioty, proporcjonalnie do ich 

udziału w rynku. Warto podkreślić, że projektowane rozwiązania są adekwatne wobec 

obecnego kształtu rynku finansowego, uwzględniają bowiem zarówno strukturę podmiotową, 
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jak i zróżnicowanie rynku kapitałowego w Polsce. Rozwój polskiego rynku kapitałowego, 

jaki dokonał się w ostatnich dwóch dekadach w istocie wymusza zmianę koncepcji 

finansowania nadzoru nad tym rynkiem. Koncepcja ta sięga bowiem początku lat 90. 

ubiegłego wieku, kiedy nowo restytuowany rynek kapitałowy był nieporównywanie mniej 

złożony i koncertował się wokół obrotu papierami wartościowymi na GPW. Utrzymywanie w 

dzisiejszych realiach tych rozwiązań nie znajduje już uzasadnienia i wymaga zasadniczych 

zmian, które przewidziano w projekcie poselskim. Należy podkreślić, że projektowane 

rozwiązania powinny przyczynić się do podniesienia konkurencyjności polskiego rynku 

kapitałowego nie tylko poprzez bardziej równomierne rozłożenie obciążeń fiskalnych, ale 

także poprzez zmniejszenie opłat jakie pobierane są od uczestników rynku kapitałowego 

przez GPW SA i KDPW SA. Taki skutek winno bowiem przynieść zasadnicze obniżenie 

obecnych obciążeń tych dwóch infrastrukturalnych podmiotów z tytułu kosztów nadzoru. 

Warto odnotować, że poselski projekt uwzględnia w finansowaniu kosztów nadzoru 

nad rynkiem kapitałowym wpłat sektora bankowego. Analogicznie rozwiązanie przyjęto w 

stosunku zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Także KNF postulowała, aby banki 

oraz ubezpieczyciele jako faktyczni uczestnicy rynku kapitałowego w odpowiedniej proporcji 

uczestniczyli w finansowaniu kosztów nadzoru nad tym rynkiem. 

Mając powyższe na względzie Komisja Nadzoru Finansowego wyraża pozytywną 

opinię co do przedłożonego projektu. Jednocześnie pragnę zadeklarować niezbędny ekspercki 

udział przedstawicieli Urzędu KNF w rozpoczynających się pracach Komisji Finansów 

Publicznych i Podkomisji Stałej ds. Instytucji Finansowych nad poselskim projektem ustawy o 

zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych innych ustaw (druk 

3230). 

Do wiadomości: 

Pani Posel Krystyna Skowrońska, 

Przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych 

PRZ1W;&~~ 
KOMISJI NjDZORU FINANSOWEGO 
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