
 

 

ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa, tel. 22 694-93-02, fax 22 694-91-06, e-mail: Jakub.Zabielski@senat.gov.pl 

Warszawa, 18 marca 2014 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami 

kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami 

inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych 

innych ustaw 

(druk nr 581) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Opiniowaną ustawą ustawodawca dokonuje zmian w ustawach: z dnia 15 kwietnia 

2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, 

zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu 

finansowego, zwanej dalej „ustawą o nadzorze uzupełniającym”, z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

Prawo bankowe, z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej oraz z dnia 29 lipca 

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. 

Powodem ingerencji w porządek prawny jest konieczność wdrożenia do polskiego 

systemu prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/89/UE 

z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zmiany dyrektyw 98/78/WE, 2002/87/WE, 

2006/48/WE i 2009/138/WE w odniesieniu do dodatkowego nadzoru nad podmiotami 

finansowymi konglomeratu finansowego. 

Celem wdrażanej dyrektywy jest zwiększenie spójności pomiędzy dyrektywą  

2002/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie 

dodatkowego nadzoru nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń oraz 

przedsiębiorstwami inwestycyjnymi konglomeratu finansowego oraz dyrektywami 
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sektorowymi
1)

, w zakresie ich celów. Dodatkowo wdrażana dyrektywa ma umożliwić 

odpowiedni dodatkowy nadzór nad zakładami ubezpieczeń i grupami bankowymi, w tym 

również w przypadku, gdy są one częścią finansowej struktury holdingowej o działalności 

mieszanej. 

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, „nie wszystkie przepisy wprowadzone 

dyrektywą 2011/89/UE wymagają transpozycji do prawa polskiego. Zbędne jest na gruncie 

prawa polskiego wprowadzanie tych przepisów, które harmonizują brzmienie dyrektywy 

w sprawie konglomeratów finansowych (dyrektywa 2002/87/WE – autor) z dyrektywami 

sektorowymi, a także przepisów skierowanych do organów Unii Europejskiej, zwłaszcza 

Komisji Europejskiej i Europejskich Urzędów Nadzoru”. 

Zmiany w ustawie o nadzorze uzupełniającym polegają w szczególności na: 

1) objęciu zakresem ustawy zarządzających alternatywnym funduszem inwestycyjnym; 

2) zmodyfikowaniu definicji pojęć: „firma inwestycyjna”, „sektor usług finansowych”, 

„sektor finansowy”, „podmiot dominujący”, podmiot zależny”, „zainteresowane organy 

nadzoru” oraz „konglomerat finansowy”; 

3) uregulowaniu trybu  uznania danego podmiotu za podmiot dominujący; 

4) dodaniu przepisu określającego zasady klasyfikacji do określonego sektora towarzystwa 

funduszy inwestycyjnych, spółki zarządzającej, zarządzającego alternatywnym 

funduszem inwestycyjnym oraz podmiotu spoza Unii Europejskiej, który, w przypadku 

gdyby jego siedziba znajdowała się w państwie członkowskim, byłby obowiązany 

uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odpowiadającym 

działalności prowadzonej przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, spółki 

zarządzające i zarządzających alternatywnym funduszem inwestycyjnym; 

5) dodaniu nowych kryteriów, które będą mogły być wykorzystywane do celów nadzoru 

uzupełniającego; 

                                                 

1)
 Dyrektywy sektorowe to: dyrektywa 98/78/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 

1998 r. w sprawie dodatkowego nadzoru nad zakładami ubezpieczeń i zakładami reasekuracji w grupach 

ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, dyrektywa 2005/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

16 listopada 2005 r. w sprawie reasekuracji, dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe, 

dyrektywa 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie adekwatności 

kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych, dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 

2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II), dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 

2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi. 
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6) zmodyfikowaniu zasad wyłączania spod nadzoru uzupełniającego grupy
2)

 przez 

koordynatora oraz dodaniu regulacji umożliwiającej koordynatorowi ograniczenie 

zakresu takiego nadzoru; 

7) dodaniu regulacji umożliwiających – w celu zapewnienia właściwego nadzoru – 

monitorowanie: struktury prawnej, struktury zarządzania oraz struktury organizacyjnej 

podmiotów regulowanych wchodzących w skład konglomeratu finansowego, w tym 

podmiotów zależnych niebędących podmiotami regulowanymi oraz istotnych oddziałów 

instytucji kredytowych i domów maklerskich; 

8) uzupełnieniu regulacji dotyczących koordynacji nadzoru uzupełniającego, 

zmodyfikowaniu zakresu informacji gromadzonych i przekazywanych w ramach 

współpracy między krajowymi a zagranicznymi organami nadzoru oraz zobligowaniu 

koordynatora do przekazywania Wspólnemu Komitetowi określonych informacji 

dotyczących grupy. 

W ustawie – Prawo bankowe oraz ustawie o obrocie instrumentami finansowymi 

ustawodawca dokonuje zmian w odniesieniu do definicji podmiotów dominujących w grupie 

kapitałowej oraz modyfikuje przepisy o nadzorze skonsolidowanym nad bankami krajowymi 

lub firmami inwestycyjnymi. Natomiast zmiana w ustawie o działalności ubezpieczeniowej 

sprowadza się do rozszerzenia zakresu podmiotowego nadzoru dodatkowego o podmioty 

zależne od dominującego podmiotu nieregulowanego w rozumieniu ustawy o nadzorze 

uzupełniającym (zmiana definicji pojęcia „nadzór dodatkowy”; pośrednia zmiana definicji 

pojęcia „ubezpieczeniowej grupy kapitałowej”). 

W przepisach przejściowych i dostosowujących: 

1) przesądzono, iż do sporządzania kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań 

finansowych i statystycznych oraz rocznych sprawozdań dotyczących transakcji 

przeprowadzanych w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej sporządzanych za kwartalne 

lub roczne okresy sprawozdawcze kończące się przed rozpoczęciem pierwszego 

rocznego okresu sprawozdawczego po dniu wejścia w życie nowelizacji stosować się 

będzie przepisy dotychczasowe; 

                                                 

2)
 „Grupa” oznacza grupę podmiotów składającą się z podmiotu dominującego, podmiotów od niego zależnych 

i podmiotów powiązanych z nimi poprzez znaczący udział kapitałowy, a także grupę podmiotów 

powiązanych ze sobą umową o zarządzanie lub inną umową o podobnym charakterze, jak również w ten 

sposób, że dany podmiot ma wpływ na kierowanie polityką finansową i operacyjną innego podmiotu. 
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2) przyjęto, iż objęte nadzorem dodatkowym zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, 

których podmiotem dominującym jest dominujący podmiot nieregulowany, sporządzą 

roczne sprawozdania dotyczące transakcji przeprowadzanych w ubezpieczeniowej 

grupie kapitałowej po raz pierwszy za rok kalendarzowy rozpoczynający się po dniu 

wejścia w życie nowelizacji; 

3) czasowo (nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie opiniowanej 

ustawy) utrzymano w mocy akty wykonawcze regulujące problematykę sprawozdań, 

o których mowa w art. 5 opiniowanej ustawy, oraz akty wykonawcze określające sposób 

ustalania środków własnych krajowych zakładów reasekuracji i krajowych zakładów 

ubezpieczeń, wchodzących w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej. 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 63. posiedzeniu w dniu 14 marca 2014 r. Projekt ustawy był 

przedłożeniem rządowym (druk sejmowy nr 2050). Projekt został skierowany do prac 

w sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Komisja nie dokonała w projekcie zmian 

istotnych z merytorycznego punktu widzenia. W trakcie II czytania nie zgłoszono poprawek. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1) art. 1 pkt 1 lit. b, art. 3 pkt 12 – w nowelizowanej definicji pojęcia „podmiot 

dominujący” ustawodawca odsyła do art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a–d ustawy 

o rachunkowości. Sposób sformułowania odesłania (posłużenie się wyrazami 

„w rozumieniu”) sugeruje, iż intencją ustawodawcy jest odesłanie do ustawy 

o rachunkowości w celu ustalenia znaczenia pojęcia „sprawowanie kontroli nad inną 

jednostką”. Definicja tego pojęcia zawarta jest w art. 3 pkt 34 tej ustawy. Przepis art. 3 

pkt 1 pkt 37 formułuje natomiast definicję pojęcia „jednostka dominująca”. W definicji 

tej wskazano jednak przykładowy katalog okoliczności skutkujących uznaniem 

podmiotu za dominujący. Mając to na uwadze oraz dążąc do wyeliminowania 

wątpliwości co do zakresu odesłania, którym posłużono się w analizowanej definicji 

należałoby rozważyć przyjęcie jednej z niżej sformułowanych poprawek.  

W propozycjach uwzględniono również, iż odesłanie zawarte w definicji nie powinno 
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sugerować, iż w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości są jakieś inne litery niż 

litery a–d. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 1 w lit. b, pkt 12 otrzymuje brzmienie: 

„12) podmiot dominujący – podmiot, który sprawuje nad innym podmiotem kontrolę 

w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613), w sposób o którym mowa w art. 3 w ust. 1 w pkt 37 tej 

ustawy, lub podmiot, który w ocenie krajowego organu nadzoru sprawuje w inny sposób 

kontrolę nad innym podmiotem;”; 

 

albo 

 

w art. 1 w pkt 1 w lit. b, w pkt 12 wyrazy „w rozumieniu” zastępuje się wyrazami „w sposób, 

o którym w” oraz skreśla się wyrazy „lit. a–d”; 

 

2) art. 1 pkt 3, art. 4a ust. 3 – w dodawanym art. 4a ust. 3 ustawodawca stanowi, iż 

wniesienie skargi na decyzję krajowego organu nadzoru, o której mowa w ust. 1 tego 

artykułu, nie wstrzymuje wykonania decyzji. Przepis ten jest powtórzeniem art. 61 § 1 

ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi. Mając na uwadze § 4 ust. 1 (zakaz powtarzania w ustawie przepisów 

zamieszczonych w innych ustawach) oraz § 11 (zakaz zamieszczania w akcie 

wypowiedzi niemających wartości normatywnej) Zasad techniki prawodawczej, 

należałoby skreślić zdanie drugie w dodawanym art. 4a ust. 3. Jeżeli celem 

kwestionowanego przepisu jest zagwarantowanie, iż decyzja krajowego organu nadzoru 

będzie natychmiast wykonalna z mocy ustawy, należy mieć na uwadze, iż zgodnie z 

art. 61 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, fakt, iż 

wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania decyzji nie oznacza, iż decyzja taka będzie 

od razu wykonana. Organ, który wyda decyzję będzie mógł bowiem wstrzymać jej 

wykonanie, z urzędu lub na wniosek skarżącego, chyba że zachodzić będą przesłanki, od 

których w postępowaniu administracyjnym uzależnione jest nadanie decyzji rygoru 

natychmiastowej wykonalności. Wstrzymać wykonanie decyzji będzie mógł również 

sąd, któremu przekazano skargę (art. 61 § 3 przytoczonej wcześniej ustawy). Jeżeli 
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ustawodawca chciałby zagwarantować, iż decyzja będzie podlegała natychmiastowemu 

wykonaniu z mocy ustawy musiałby to wprost przesądzić w ustawie. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 3, w art. 4a w ust. 3 skreśla się zdanie drugie; 

 

3) art. 1 pkt 7, art. 9 ust. 1 – kierując się wynikającymi z Zasad techniki prawodawczej 

regułami formułowania odesłań wewnętrznych (nakaz jednoznacznego wskazania 

przepisów, do których się odsyła) oraz uwzględniając systematykę ustawy o nadzorze 

uzupełniającym, proponuje się przyjęcie poprawki uściślającej odesłanie 

w nowelizowanym art. 9 ust. 1. Odsyłając do jednostki systematyzacyjnej niższego 

stopnia ustawodawca powinien wskazać, w jakiej jednostce systematyzacyjnej (w jakich 

jednostkach systematyzacyjnych) wyższego stopnia jest ona zamieszczona. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 7, w art. 9 w ust. 1 po wyrazach „o których mowa” dodaje się wyrazy 

„w rozdziale 3”; 

 

4) art. 1 pkt 7, art. 9 ust. 2 – mając na uwadze zachowanie konsekwencji terminologicznej 

w obrębie ustawy o nadzorze uzupełniającym oraz kierując się Kodeksem postępowania 

administracyjnego, należałoby rozważyć przyjęcie niżej sformułowanej poprawki 

ujednolicającej. Zgodnie z Kodeksem, decyzje się wydaje, natomiast podejmowane 

mogą być czynności (działania). W ustawie o nadzorze uzupełniającym ustawodawca, 

co do zasady mówi o wydawaniu decyzji i o decyzjach „wydanych”. O decyzji 

„podjętej” ustawa ta stanowi tylko jeden raz w art. 58 ust. 2, co należy uznać za 

złamanie nakazu zachowania konsekwencji terminologicznej, a tym samym naruszenie 

§ 9 i § 10 Zasad techniki prawodawczej. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 7, w art. 9 w ust. 2 wyrazy „podjętej zgodnie z” zastępuje się wyrazami 

„, o której mowa w”; 

 

5) art. 1 pkt 8, art. 9a pkt 1 – w związku z tym, iż art. 26, do którego odsyła dodawany 

przepis ma tylko trzy punkty, należałoby rozważyć niżej sformułowaną poprawkę. 

Odesłanie do art. 26 pkt 1–3 sugeruje bowiem, iż w tym artykule są więcej niż trzy 

punkty. 
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Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 8, w art. 9a w pkt 1 skreśla się wyrazy „pkt 1–3”; 

 

6) art. 1 pkt 8, art. 9a pkt 1 i 2 – w związku z tymi przepisami nasuwa się pytanie o różnicę 

znaczeniową pomiędzy sformułowaniem „istnieją przesłanki pozwalające na 

stwierdzenie”, a sformułowaniem „istnieją uzasadnione podstawy do stwierdzenia”, 

którymi ustawodawca posłużył się odpowiednio w art. 9 a pkt 1 i 2 tego. Z analizy 

przepisów można wnosić, iż zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku 

ustawodawca miał na myśli pewne okoliczności (informacje bądź dane) znajdujące się 

w posiadaniu organu, które dają temu organowi podstawy do określonego twierdzenia. 

Mając powyższe na względzie oraz kierując się nakazem zachowania konsekwencji 

terminologicznej w obrębie aktu normatywnego oraz systemu prawnego należałoby 

w art. 9a w pkt 1 posłużyć się sformułowaniem „istnieją uzasadnione podstawy do 

stwierdzenia”. Sformułowania tego ustawodawca używa w wielu ustawach np. ustawie 

o usługach płatniczych, ustawie o rachunkowości, ustawie – Kodeks postepowania 

karnego, ustawie o podatku od towarów i usług, czy też ustawie o ochronie konkurencji 

i konsumentów. Nie bez znaczenia jest również to, iż ustawodawca najczęściej używa 

rzeczownika „przesłanka” nie w znaczeniu przesłanki, jako elementu rozumowania 

(zdania stanowiącego podstawę do uznania/wyprowadzenia innego zdania), ale jako 

synonim rzeczownika „warunek”. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 8, w art. 9a w pkt 1 wyrazy „przesłanki pozwalające na stwierdzenie” zastępuje 

się wyrazami „uzasadnione podstawy do stwierdzenia”; 

 

7) art. 1 pkt 11, art. 42 ust. 3 – w związku z tym przepisem nasuwają się pytania, co 

ustawodawca rozumie przez ujawnianie określonych informacji (w szczególności, czy 

ujawnianie, o którym mowa w art. 42 ust. 3, oznacza podawanie do publicznej 

wiadomości) oraz przez zamieszczanie odniesień do informacji równoważnych. Wobec 

faktu, iż ustawodawca nie określił sposobu „ujawniania” określonych informacji może 

pojawić się problem z ustaleniem, w jakim przypadku można uznać, że podmiot 

wiodący zrealizował ciążący na nim obowiązek.  Wyraz „zamieszczenie” sugeruje, że 

wolą ustawodawcy było, aby określone informacje podawane były do publicznej 
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wiadomości przez ich zamieszczenie np. na stronie internetowej (wyraz „odniesienie”, 

można rozumieć jako link, czyli odnośnik w dokumencie elektronicznym, np. na stronie 

WWW, prowadzący do innego dokumentu elektronicznego lub do innego miejsca 

w tym samym dokumencie). 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 11, w art. 42 w ust. 3 wyraz „ujawnia” zastępuje się wyrazami „podaje do 

publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej” oraz wyraz „odniesień” zastępuje się 

wyrazem „odnośników”; 

 

8) art. 1 pkt 13, art. 55a – w związku z tym, iż w regulacjach sektorowych prawodawca 

unijny mówi o kolegiach organów nadzoru (np. dyrektywa 2009/138/WE), a nie 

o kolegiach nadzorczych, warto rozważyć posłużenie się w opiniowanej ustawie nazwą 

instytucji stosowaną przez prawodawcę unijnego. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 13, w art. 55a wyraz „nadzorcze” zastępuje się wyrazami „organów nadzoru”; 

 

9) art. 1 pkt 14 lit. a, art. 57 ust. 1 pkt 1 – propozycja poprawki redakcyjnej. Pozostawienie 

w nowelizowanym art. 57 ust. 1 pkt 1 wyrazu „wszystkich” może sugerować, że np. 

informacje, o których mowa w nowelizowanym art. 42 ust. 2, nie muszą dotyczyć 

wszystkich podmiotów regulowanych oraz podmiotów zależnych niebędących 

podmiotami regulowanymi, wchodzących w skład konglomeratu finansowego. 

Co oczywiście byłoby niezgodne z wolą ustawodawcy. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 14 w lit. a, w pkt 1 skreśla się wyraz „wszystkich”; 

 

10) art. 1 pkt 14 lit. b, art. 57 ust. 3 – w związku z tym przepisem nasuwa się pytanie, czy 

obowiązek przekazywania informacji, o których mowa w art. 42 ust. 2 i art. 57 ust. 1 

pkt 1, nie wynika już dostatecznie z art. 56a. Zgodnie z tym przepisem krajowy organ 

nadzoru ma obowiązek współpracować ze Wspólnym Komitetem dla celów nadzoru 

uzupełniającego oraz przekazywać mu niezwłocznie wszelkie informacje niezbędne do 

wypełniania jego obowiązków. W przypadku uznania, iż norma zakodowana 

w dodawanym art. 57 ust. 3 mieści się w zakresie art. 56a należałoby – kierując się § 4 

http://pl.wiktionary.org/w/index.php?title=odno%C5%9Bnik&action=edit&redlink=1#pl
http://pl.wiktionary.org/wiki/w#pl
http://pl.wiktionary.org/wiki/dokument#pl
http://pl.wiktionary.org/wiki/elektroniczny#pl
http://pl.wiktionary.org/wiki/np.#pl
http://pl.wiktionary.org/wiki/na#pl
http://pl.wiktionary.org/wiki/strona#pl
http://pl.wiktionary.org/wiki/WWW#pl
http://pl.wiktionary.org/wiki/prowadzi%C4%87#pl
http://pl.wiktionary.org/wiki/do#pl
http://pl.wiktionary.org/wiki/inny#pl
http://pl.wiktionary.org/wiki/dokument#pl
http://pl.wiktionary.org/wiki/elektroniczny#pl
http://pl.wiktionary.org/wiki/lub#pl
http://pl.wiktionary.org/wiki/do#pl
http://pl.wiktionary.org/wiki/inny#pl
http://pl.wiktionary.org/wiki/miejsce#pl
http://pl.wiktionary.org/wiki/w#pl
http://pl.wiktionary.org/wiki/ten_sam#pl
http://pl.wiktionary.org/wiki/dokument#pl


– 9 – 

 

ust. 1 i § 11 Zasad techniki prawodawczej – uznać dodawany przepis za zbędny 

i skreślić go. 

    Co więcej, w związku z tym, iż w przepisach rozdziału 5 „Współpraca 

i wymiana informacji” adresatem przepisów konsekwentnie jest krajowy organ nadzoru 

(dotyczy to też art. 57), a nie koordynator (mimo, iż zgodnie z definicją sformułowaną 

w art. 3 pkt 19 koordynatorem jest krajowy organ nadzoru sprawujący nadzór 

uzupełniający), dodawany przepis – o ile zostanie uznany za potrzebny – powinien 

odnosić się do krajowego organu nadzoru. 

 

Propozycja poprawki: 

zakładając, iż art. 57 ust. 3 powtarza art. 56a 

w art. 1 w pkt 14 skreśla się lit. b; 

 

albo zakładając, iż art. 57 ust. 3 nie powtarza art. 56a 

w art. 1 w pkt 14 w lit. b, w ust. 3 wyraz „Koordynator” zastępuje się wyrazami „Krajowy 

organ nadzoru”. 

 

 

Jakub Zabielski 

Główny legislator 


