
Oświadczenie złożone 

przez senatora Grzegorza Biereckiego  

na 52. posiedzeniu Senatu 

w dniu 10 kwietnia 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska 

Szanowny Panie Premierze! 
Niniejsze oświadczenie kieruję do Pana Premiera w sprawie wykonywania przez Komisję Nadzoru Finan-

sowego nadzoru nad instytucjami finansowymi. 
Dnia 14 stycznia 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła do konsultacji projekt „Zasad ładu 

korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przez KNF”. Komisja zakłada, że zasady te powinny zostać 

przyjęte przez instytucje nadzorowane nie później niż do końca 2014 r. 
Obowiązujące przepisy nie zawierają umocowania KNF do określania zasad ładu korporacyjnego dla in-

stytucji nadzorowanych. Skierowanie zasad corporate goverance do konsultacji wraz z wyrażonym wprost 

oczekiwaniem, że instytucje finansowe będą je, co do zasady, stosowały, nastąpiło zatem bez podstawy. 

Działanie takie narusza art. 7 Konstytucji RP, zgodnie z którym organy władzy publicznej działają na pod-
stawie i w granicach prawa. 

W myśl §4 ust. 1 przedstawionego przez KNF projektu zasad „instytucja nadzorowana powinna uwzględ-
niać wymogi wynikające z przepisów prawa oraz rekomendacji nadzorczych (...), a także m.in. indywidualne 

zalecenia wydane przez organy nadzoru”. Wymóg uwzględniania rekomendacji nadzorczych oraz indywidu-
alnych zaleceń sprzeczny jest z obowiązującym w Polsce prawem. Rekomendacje nadzorcze nie mieszczą się 

bowiem w konstytucyjnym katalogu aktów prawnych, a zatem nie mają mocy powszechnie obowiązującej. 

Zalecenia nadzorcze nie mają formy decyzji administracyjnej, zatem także nie mogą nakładać na instytucję 
nadzorowaną żadnych obowiązków. Stosowanie zarówno rekomendacji, jak i zaleceń indywidualnych może 

mieć wyłącznie charakter dobrowolny – niedopuszczalne jest zatem ich zrównywanie z wymogami wynika-
jącymi z przepisów prawa. 

W piśmie kierującym projekt do konsultacji, adresowanym do organizacji i instytucji rynku finansowego, 
podpisanym przez przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, wskazano ponadto, że stosowanie za-
sad przez instytucje nadzorowane przez KNF będzie przedmiotem okresowej weryfikacji w ramach procesu 

BiON (badania i oceny nadzorczej) oraz w toku przeprowadzanych inspekcji. 
Pomimo iż z obowiązujących przepisów wywieść można upoważnienie KNF do przeprowadzania oceny 

BiON wyłącznie w odniesieniu do części uczestników rynku (banków i domów maklerskich), komisja posłu-
guje się tym instrumentem dla dokonywania oceny także innych uczestników rynku, takich jak powszechne 
towarzystwa emerytalne (PTE), towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) i zasady ubezpieczeń (zakłady 

reasekuracji). Brak podstaw prawnych do nakładania na te podmioty obowiązku poddania się takiej ocenie, 
jak również do nakładania obowiązków będących konsekwencją wyników oceny powoduje, że z faktu prze-
prowadzenia takiej oceny nie mogą wynikać żadne skutki prawne dla tych podmiotów. Kryteria oceny BiON 
dla tych podmiotów zostały ustalone arbitralne przez organ administracji publicznej i nie mogą stanowić pod-
stawy do wykonywania działań nadzorczych przez KNF. 

Warto nadmienić, że ocena BiON dokonywana jest nie tylko w oparciu o analizę wskaźnikową, lecz także 
w oparciu o tak zwaną ocenę ekspercką (wydawaną na tak zwanych panelach eksperckich, w skład których 

wchodzą przedstawiciele departamentów UKNF zaangażowanych w proces sprawowania nadzoru nad danym 

podmiotem). Ocena ekspercka, której charakter jest wysoce uznaniowy, ma zarazem zasadnicze znaczenie dla 
końcowej (całościowej) oceny BiON. Całościowa ocena BION jest wydawana bez możliwości złożenia ja-
kichkolwiek zastrzeżeń bądź wyjaśnień przez podmiot podlegający ocenie, nie istnieje także jakakolwiek 

możliwość korekty tej oceny. O ile w przypadku protokołów z kontroli przeprowadzanych przez KNF pod-
mioty nadzorowane mają możliwość zgłaszania zastrzeżeń i wyjaśnień, o tyle w przypadku oceny BiON 
możliwości takiej nie ma. 

Kolejnym przykładem działań KNF podejmowanych bez podstawy prawnej jest wydawanie przez komisję 

rekomendacji w zakresie polityki dywidendowej, adresowanych do powszechnych towarzystw emerytalnych 
(PTE), towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) czy zakładów ubezpieczeń (reasekuracji). O ile prawo 

bankowe zawiera upoważnienie dla KNF do wydawania dla banków rekomendacji dotyczących dobrych 

praktyk ostrożnego i stabilnego zarządzania bankami, o tyle nie ma analogicznego uprawnienia KNF w od-



niesieniu do wymienionych wyżej podmiotów. W rekomendacjach zostały określone kryteria, po spełnieniu 

których podmioty nadzorowane powinny przeznaczyć wypracowany zysk na wzmocnienie swojej bazy kapi-
tałowej – w tym kryteria dotyczące wspomnianej wyżej oceny BiON. Przykładowo: w rekomendacjach doty-
czących zakładów ubezpieczeń (reasekuracji) z dnia 13 lutego 2012 r. KNF zarekomendowała, „aby zakłady 

ubezpieczeń/reasekuracji przyjęły zachowawczą politykę dywidendową, a wypracowany zysk przeznaczyły 

na wzmocnienie swojej pozycji kapitałowej”. Rekomendacja ta została uzupełniona szczegółowymi zalece-
niami, aby dywidendy w ogóle nie wypłacały zakłady spełniające choćby jeden z warunków określonych 

przez KNF, wśród których znalazł się m.in. określony poziom oceny BiON. W przypadku pozostałych zakła-
dów ubezpieczeń/reasekuracji KNF wprowadziła ograniczenia dopuszczalnego poziomu dywidendy, która 
może być wypłacana. Takie działanie KNF oznacza złamanie konstytucyjnych zasad ochrony własności i 

wolności gospodarczej. 
Wskazane przykłady dowodzą, że Komisja Nadzoru Finansowego wkroczyła na pole zastrzeżone dla re-

gulatora, zastępując go w tworzeniu norm dotyczących funkcjonowania rynku finansowego. Stosowanie opi-
sanych praktyk przez KNF nie tylko narusza prawo, lecz także znacząco zwiększa ryzyko prowadzenia dzia-
łalności przez podmioty nadzorowane oraz ogranicza przejrzystość rynku finansowego. Organ nadzoru powi-
nien być wyposażony w daleko idące uprawnienia nadzorcze i nie powinien wahać się z nich korzystać, gdy 
zachodzi taka potrzeba, nie może jednak zastępować prawodawcy, zwłaszcza w kwestiach pozostających w 

świetle Konstytucji RP materią ustawową. 
W związku z powyższym zwracam się do Pana Premiera o podjęcie działań w celu zapewnienia prze-

strzegania prawa przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

Grzegorz Bierecki 
 


