
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 14 marca 2014 r. 

 

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) 

 

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2005 r. O NADZORZE UZUPEŁNIAJĄCYM NAD 

INSTYTUCJAMI KREDYTOWYMI, ZAKŁADAMI UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADAMI 

REASEKURACJI I FIRMAMI INWESTYCYJNYMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD 

KONGLOMERATU FINANSOWEGO (Dz. U. Nr 83, poz. 719, z późn. zm.) 

 

Art. 3. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1) instytucja kredytowa: 

a) bank krajowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.), zwanej dalej 

"ustawą - Prawo bankowe", 

b) bank zagraniczny w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo bankowe, 

c) instytucję kredytową w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy - Prawo bankowe, 

d)  (uchylona); 

2) zakład ubezpieczeń: 

a) krajowy zakład ubezpieczeń w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 22 

maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z późn. 

zm.), zwanej dalej "ustawą o działalności ubezpieczeniowej", 

b) zagraniczny zakład ubezpieczeń w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 16 ustawy o 

działalności ubezpieczeniowej; 

2a)  zakład reasekuracji: 

a) krajowy zakład reasekuracji w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 16a ustawy o 

działalności ubezpieczeniowej, 

b) zagraniczny zakład reasekuracji w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 16b ustawy o 

działalności ubezpieczeniowej; 

3) firma inwestycyjna: 

a)  dom maklerski w rozumieniu art. 95 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.), 

posiadający zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w art. 

69 ust. 1 tej ustawy, 
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b)  zagraniczną osobę prawną, o której mowa w art. 115 ust. 1 ustawy, o której 

mowa w lit. a, 

c)  zagraniczną firmę inwestycyjną w rozumieniu art. 3 pkt 32 ustawy, o której 

mowa w lit. a, z wyłączeniem zagranicznych instytucji kredytowych, o których 

mowa w art. 3 pkt 31 tej ustawy, 

d) towarowy dom maklerski, który uzyskał zezwolenie, o którym mowa w art. 38 

ust. 3 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. Nr 

103, poz. 1099, z późn. zm.), 

e) zagraniczną osobę prawną prowadzącą działalność maklerską w formie 

oddziału, o której mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o 

giełdach towarowych, która uzyskała zezwolenie, o którym mowa w art. 38 ust. 

3 tej ustawy, 

f) podmioty mające siedzibę na terytorium państwa niebędącego państwem 

członkowskim Unii Europejskiej, które prowadzą działalność inwestycyjną lub 

działalność maklerską w tym państwie i które podlegają regułom 

ostrożnościowym co najmniej tak restrykcyjnym, jak podmioty prowadzące taką 

działalność w państwie członkowskim Unii Europejskiej, 

g) towarzystwo funduszy inwestycyjnych utworzone na podstawie ustawy z dnia 

27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546), 

zwanej dalej "ustawą o funduszach inwestycyjnych", 

[h) spółkę zarządzającą, o której mowa w art. 2 pkt 10 ustawy o funduszach 

inwestycyjnych;] 

<h) spółkę zarządzającą, o której mowa w art. 2 pkt 10 ustawy o funduszach 

inwestycyjnych, lub inny podmiot z siedzibą w państwie niebędącym 

państwem członkowskim Unii Europejskiej, który, w przypadku gdyby jego 

siedziba znajdowała się w państwie członkowskim Unii Europejskiej, byłby 

obowiązany uzyskać zezwolenie właściwego organu na prowadzenie 

wykonywanej działalności zgodnie z przepisami dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie 

koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych 

odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne 

papiery wartościowe (UCITS) (Dz. Urz. UE L 302 z 17.11.2009, str. 32, z 

późn. zm.),> 

<i) zarządzającego alternatywnym funduszem inwestycyjnym, o którym mowa 

w art. 4 ust. 1 lit. b dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

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

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 

2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 

1095/2010 (Dz. Urz. UE L 174 z 01.07.2011, str. 1, z późn. zm.), który 

uzyskał zezwolenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 tej dyrektywy, lub inny 

podmiot z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim, który, 

w przypadku gdyby jego siedziba znajdowała się w państwie członkowskim, 

byłby obowiązany uzyskać zezwolenie na prowadzenie wykonywanej 

działalności zgodnie z przepisami tej dyrektywy;> 

4)  podmiot regulowany - instytucję kredytową, zakład ubezpieczeń, zakład reasekuracji 

lub firmę inwestycyjną; 
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5) dominujący podmiot nieregulowany - podmiot dominujący, niebędący podmiotem 

regulowanym, który wraz z podmiotami zależnymi, z których co najmniej jeden jest 

podmiotem regulowanym mającym siedzibę w państwie członkowskim Unii 

Europejskiej, tworzy konglomerat finansowy; 

6) regulacje sektorowe - przepisy określające warunki wykonywania działalności przez 

podmioty regulowane; 

7) grupa - 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, o 

której mowa w art. 7 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek 

handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z 2001 r. Nr 102, poz. 1117 oraz z 2003 r. Nr 

49, poz. 408 i Nr 229, poz. 2276), lub inną umową o podobnym charakterze, jak 

również w ten sposób, że dany podmiot ma wpływ na kierowanie polityką finansową 

i operacyjną innego podmiotu; 

8) sektor bankowy - sektor, który tworzą instytucje kredytowe, instytucje finansowe w 

rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo bankowe lub przedsiębiorstwa 

pomocniczych usług bankowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy; 

9)  sektor ubezpieczeniowy - sektor, który tworzą zakłady ubezpieczeń, zakłady 

reasekuracji lub dominujący podmiot ubezpieczeniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 

13a ustawy o działalności ubezpieczeniowej; 

[10) sektor usług inwestycyjnych - sektor, który tworzą firmy inwestycyjne; 

11) sektor finansowy - sektor, który tworzy co najmniej jeden podmiot z sektora 

bankowego, ubezpieczeniowego lub usług inwestycyjnych, zwanych dalej 

"sektorami", lub co najmniej jeden dominujący podmiot nieregulowany; 

12)  podmiot dominujący - podmiot dominujący w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. 

U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, z 2010 r. Nr 167, poz. 1129 oraz z 2012 r. poz. 836); 

13)  podmiot zależny - podmiot zależny w rozumieniu art. 4 pkt 15 ustawy, o której mowa 

w pkt 12;] 

<10) sektor usług inwestycyjnych – sektor, który tworzą firmy inwestycyjne, o 

których mowa w pkt 3 lit. af; 

11) sektor finansowy – sektor, który tworzy co najmniej jeden podmiot z sektora 

bankowego, sektora ubezpieczeniowego lub sektora usług inwestycyjnych, 

zwanych dalej „sektorami”, lub co najmniej jeden z podmiotów, o których 

mowa w pkt 3 lit. gi; 

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

w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. ad ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613), lub podmiot, który w ocenie 

krajowego organu nadzoru sprawuje w inny sposób kontrolę nad innym 

podmiotem; 

13) podmiot zależny – podmiot, wobec którego inny podmiot jest podmiotem 

dominującym;> 

14) znaczący udział kapitałowy - udział oznaczający posiadanie przez podmiot 

bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 20 % kapitału innego podmiotu lub prawa 
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do wykonywania co najmniej 20 % głosów w organie stanowiącym, a także innych 

praw do kapitału podmiotu ustanawiających z nim trwałe związki umożliwiające 

uzyskiwanie korzyści przez podmiot dysponujący tymi prawami; 

15) bliskie powiązania - powiązania przez: 

a) znaczący udział kapitałowy w innym podmiocie lub 

b) pozostawanie z innym podmiotem w stosunku dominacji lub zależności, lub 

c) posiadanie jako akcjonariusz, wspólnik lub udziałowiec innego podmiotu 

uprawnienia do wykonywania większości praw głosu na podstawie umowy o 

zarządzanie, o której mowa w art. 7 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - 

Kodeks spółek handlowych, lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej 

z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub udziałowcami tego podmiotu; 

16) państwa członkowskie - państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz państwa 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

17)  krajowy organ nadzoru - Komisja Nadzoru Finansowego; 

18) zagraniczne organy nadzoru - organy nadzoru z innych niż Rzeczpospolita Polska 

państw członkowskich, uprawnione do sprawowania nadzoru nad podmiotami 

regulowanymi; 

19) koordynator - krajowy organ nadzoru sprawujący nadzór uzupełniający; 

20) koordynator zagraniczny - zagraniczny organ nadzoru sprawujący nadzór 

uzupełniający; 

21) zainteresowane organy nadzoru: 

a)  krajowy organ nadzoru lub zagraniczne organy nadzoru, sprawujące nadzór 

skonsolidowany lub dodatkowy nad podmiotami wchodzącymi w skład 

konglomeratu finansowego, w rozumieniu regulacji sektorowych, 

b) koordynatora lub koordynatora zagranicznego, 

[c) inne organy nadzoru wskazane przez organy, o których mowa w lit. a i b, w 

szczególności gdy udział nadzorowanych przez te organy podmiotów 

regulowanych wchodzących w skład konglomeratu finansowego przekracza 5 % 

udziału w aktywach netto lub udziału w składce przypisanej brutto danego 

sektora rynku w państwie, w którym są zarejestrowane, oraz ze względu na rolę, 

jaką w konglomeracie finansowym odgrywają podmioty nadzorowane przez te 

organy;] 

<c) inne organy nadzoru wskazane przez organy, o których mowa w lit. a i b;> 

22) transakcja wewnątrzgrupowa - transakcję, na podstawie której należący do 

konglomeratu finansowego podmiot regulowany lub podmiot, wobec którego 

podmiot wchodzący w skład konglomeratu finansowego pełni funkcję organu 

zarządzającego, bezpośrednio lub pośrednio zobowiązuje się wobec innego podmiotu 

z tej samej grupy lub innego podmiotu blisko powiązanego z podmiotem z tej grupy 

do określonego zachowania lub do spełnienia określonego świadczenia; 

23) znacząca koncentracja ryzyka - możliwość poniesienia przez podmiot regulowany 

wchodzący w skład konglomeratu finansowego straty, która jest wystarczająco 

istotna, by zagrozić wypłacalności lub sytuacji finansowej podmiotów regulowanych 

w tym konglomeracie finansowym. 
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Art. 4. 

[1. Konglomerat finansowy tworzy grupa spełniająca łącznie następujące warunki: 

1) co najmniej jeden z podmiotów w grupie jest podmiotem regulowanym, przy czym: 

a) jest on podmiotem dominującym wobec podmiotu z sektora finansowego lub 

podmiotu powiązanego z podmiotem z sektora finansowego poprzez znaczący 

udział kapitałowy, umowę o zarządzanie, o której mowa w art. 7 § 1 ustawy z 

dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, lub inną umowę o 

podobnym charakterze albo 

b) nie jest podmiotem, o którym mowa w lit. a, a grupa prowadzi działalność 

głównie w sektorze finansowym w rozumieniu art. 6 ust. 1; 

2) co najmniej jeden z podmiotów w grupie należy do sektora ubezpieczeniowego i co 

najmniej jeden należy do sektora bankowego lub sektora usług inwestycyjnych; 

3) skonsolidowana działalność podmiotów grupy należących do sektora 

ubezpieczeniowego oraz skonsolidowana działalność podmiotów należących do 

sektora bankowego i sektora usług inwestycyjnych są znaczące w rozumieniu art. 6 

ust. 2 lub 3.] 

<1. Konglomerat finansowy stanowi grupa, na czele której stoi podmiot regulowany, 

albo grupa, w której co najmniej jeden z podmiotów zależnych jest podmiotem 

regulowanym, która: 

1) w przypadku gdy na czele grupy stoi podmiot regulowany, spełnia łącznie 

następujące warunki: 

a) podmiot stojący na czele grupy jest podmiotem dominującym wobec 

podmiotu sektora finansowego, podmiotem posiadającym znaczący udział 

kapitałowy w podmiocie sektora finansowego lub podmiotem powiązanym z 

podmiotem sektora finansowego przez umowę o zarządzanie, o której mowa 

w art. 7 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, 

lub inną umowę o podobnym charakterze, 

b) co najmniej jeden z podmiotów w grupie prowadzi działalność w sektorze 

ubezpieczeniowym i co najmniej jeden z nich prowadzi działalność w 

sektorze bankowym lub w sektorze usług inwestycyjnych lub jest jednym z 

podmiotów, o których mowa w art. 3 pkt 3 lit. gi, 

c) skonsolidowana lub zagregowana działalność wchodzących w skład grupy 

podmiotów prowadzących działalność w sektorze ubezpieczeniowym oraz 

podmiotów prowadzących działalność w sektorze bankowym i w sektorze 

usług inwestycyjnych jest znacząca w rozumieniu art. 6 ust. 2 lub 3; 

2) w przypadku gdy co najmniej jeden z podmiotów zależnych w grupie jest 

podmiotem regulowanym, spełnia łącznie następujące warunki: 

a) działalność grupy jest prowadzona głównie w sektorze finansowym w 

rozumieniu art. 6 ust. 1, 

b) co najmniej jeden z podmiotów w grupie prowadzi działalność w sektorze 

ubezpieczeniowym i co najmniej jeden z nich prowadzi działalność w 

sektorze bankowym lub w sektorze usług inwestycyjnych lub jest jednym z 

podmiotów, o których mowa w art. 3 pkt 3 lit. gi, 
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c) skonsolidowana lub zagregowana działalność wchodzących w skład grupy 

podmiotów prowadzących działalność w sektorze ubezpieczeniowym oraz 

podmiotów prowadzących działalność w sektorze bankowym i w sektorze 

usług inwestycyjnych jest znacząca w rozumieniu art. 6 ust. 2 lub 3.> 

2. Koordynator informuje podmiot wiodący w konglomeracie finansowym o spełnieniu 

przez grupę warunków, o których mowa w ust. 1, oraz o swojej właściwości jako 

koordynatora dla tego konglomeratu finansowego. 

3. Informację, o której mowa w ust. 2, koordynator przekazuje także zagranicznym organom 

nadzoru, które udzieliły zezwolenia podmiotom regulowanym w grupie, zagranicznemu 

organowi nadzoru państwa, w którym znajduje się siedziba dominującego podmiotu 

nieregulowanego, oraz Wspólnemu Komitetowi Europejskich Urzędów Nadzoru, 

zwanemu dalej "Wspólnym Komitetem". 

4. Podmiot wiodący w konglomeracie finansowym, zwany dalej "podmiotem wiodącym", 

informuje podmioty regulowane wchodzące w skład konglomeratu finansowego o 

spełnianiu przez grupę warunków, o których mowa w ust. 1. 

5. Podmiotem wiodącym jest podmiot dominujący będący podmiotem regulowanym lub 

dominującym podmiotem nieregulowanym. Jeżeli w konglomeracie finansowym jest 

kilka podmiotów dominujących, podmiotem wiodącym jest podmiot dominujący będący 

podmiotem regulowanym o największej sumie bilansowej w najistotniejszym sektorze 

finansowym konglomeratu finansowego. W przypadku braku podmiotu dominującego, 

podmiotem wiodącym jest podmiot regulowany o największej sumie bilansowej w 

najistotniejszym sektorze finansowym konglomeratu finansowego. 

6. W innych przypadkach niż określone w ust. 5 podmiotem wiodącym jest podmiot 

regulowany wchodzący w skład konglomeratu finansowego, wskazany przez 

koordynatora w drodze decyzji. 

 

<Art. 4a. 

1. Krajowy organ nadzoru wyraża ocenę, o której mowa w art. 3 pkt 12, w formie 

decyzji. Od tej decyzji nie przysługuje odwołanie.  

2. Podmiot uznany za podmiot dominujący może zwrócić się do krajowego organu 

nadzoru o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

3. Od decyzji krajowego organu nadzoru rozstrzygającej wniosek o ponowne 

rozpatrzenie sprawy podmiot uznany za podmiot dominujący może wnieść skargę 

do sądu administracyjnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Wniesienie 

skargi nie wstrzymuje wykonania decyzji.> 

 

Art. 6. 

1. Grupa prowadzi działalność głównie w sektorze finansowym, jeśli udział sumy 

bilansowej podmiotów sektora finansowego w grupie w odniesieniu do sumy bilansowej 

całej grupy przekracza 40 %. 

2. Działalność grupy w poszczególnych sektorach jest znacząca, jeżeli średnia arytmetyczna 

ze wskaźnika struktury tego sektora i wskaźnika wypłacalności tego sektora wynosi 

więcej niż 10 %. Obliczając średnią, sektor bankowy i sektor usług inwestycyjnych 

uwzględnia się łącznie. 
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3. Działalność grupy w poszczególnych sektorach jest również znacząca, jeżeli suma 

bilansowa najmniej istotnego sektora w grupie przekracza równowartość 6 mld euro. 

4. Wskaźnik struktury sektora w grupie jest liczony jako iloraz sumy bilansowej wszystkich 

podmiotów w grupie należących do danego sektora oraz sumy bilansowej wszystkich 

podmiotów w grupie należących do sektora finansowego. 

5. Wskaźnik wypłacalności sektora w grupie jest liczony jako iloraz sumy wymogów 

kapitałowych w sektorze bankowym i inwestycyjnym lub marginesu wypłacalności w 

sektorze ubezpieczeniowym wszystkich podmiotów w grupie należących do danego 

sektora oraz sumy wymogów kapitałowych w sektorze bankowym i inwestycyjnym lub 

marginesu wypłacalności w sektorze ubezpieczeniowym wszystkich podmiotów 

należących do sektora finansowego. 

6. Najmniej istotnym sektorem w konglomeracie finansowym jest sektor o najniższej 

średniej, o której mowa w ust. 2, a najistotniejszym sektorem w konglomeracie 

finansowym jest sektor o najwyższej średniej. 

<6a. Podmiot wymieniony w art. 3 pkt 3 lit. gi zalicza się do tego sektora, do którego 

należy on w ramach grupy. Jeżeli podmiot ten nie należy wyłącznie do jednego 

sektora w ramach grupy, zalicza się go do najmniej istotnego sektora w 

konglomeracie finansowym.> 

7. Równowartość w złotych sumy, o której mowa w ust. 3, oblicza się według średniego 

kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu 

bilansowym, na który sporządzane jest sprawozdanie finansowe. 

 

<Art. 6a. 

Koordynator może, jeżeli jest to szczególnie przydatne dla celów nadzoru 

uzupełniającego, po zasięgnięciu opinii zainteresowanych organów nadzoru, zastąpić lub 

uzupełnić kryterium, o którym mowa w art. 6 ust. 1, kryterium opartym na: 

1) strukturze przychodów lub 

2) działalności pozabilansowej, lub 

3) sumie zarządzanych aktywów.> 

 

Art. 8. 

1. Podmioty wchodzące w skład konglomeratu finansowego podlegają nadzorowi 

uzupełniającemu od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 4 ust. 2. 

2. W przypadku gdy właściwym w zakresie sprawowania nadzoru uzupełniającego jest 

koordynator zagraniczny, podmioty regulowane podlegające nadzorowi sprawowanemu 

przez krajowy organ nadzoru, podlegają nadzorowi uzupełniającemu od dnia 

poinformowania o spełnieniu przez grupę warunków uznania za konglomerat finansowy, 

o których mowa w art. 4 ust. 1. 

[3. Podmioty wchodzące w skład konglomeratu finansowego podlegają nadzorowi 

uzupełniającemu do dnia doręczenia podmiotowi wiodącemu informacji, o której mowa w 

art. 12 ust. 1, albo doręczenia decyzji, o której mowa w art. 10 ust. 3, albo do dnia 

upływu okresu, na jaki została wydana decyzja, o której mowa w art. 10 ust. 1.] 

<3. Podmioty wchodzące w skład konglomeratu finansowego podlegają nadzorowi 

uzupełniającemu do dnia doręczenia podmiotowi wiodącemu informacji, o której 
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mowa w art. 12 ust. 1, albo upływu okresu, na jaki została wydana decyzja, o której 

mowa w art. 10 ust. 1, albo doręczenia decyzji o uchyleniu tej decyzji.> 

4. W przypadku gdy właściwym w zakresie sprawowania nadzoru uzupełniającego jest 

koordynator zagraniczny, przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

 

[Art. 9. 

Jeżeli grupa spełniając warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 3, nie spełnia warunku, o 

którym mowa w art. 6 ust. 2, koordynator, po zasięgnięciu opinii zainteresowanych organów 

nadzoru, może, w drodze decyzji skierowanej do podmiotu wiodącego, ustalić, że grupa nie 

będzie podlegała nadzorowi uzupełniającemu, jeżeli ze względu na cele nadzoru 

uzupełniającego byłoby to niewłaściwe lub mylące.] 

<Art. 9. 

1. Jeżeli grupa, spełniając warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 2, nie spełnia 

warunku, o którym mowa w art. 6 ust. 3, albo spełniając warunek, o którym mowa 

w art. 6 ust. 3, nie spełnia warunku, o którym mowa w art. 6 ust. 2, koordynator, po 

zasięgnięciu opinii zainteresowanych organów nadzoru, może, w drodze decyzji 

skierowanej do podmiotu wiodącego, ustalić, że grupa nie będzie podlegała 

nadzorowi uzupełniającemu albo że nie będą podlegać temu nadzorowi znaczące 

transakcje wewnątrzgrupowe, znacząca koncentracja ryzyka lub zarządzanie 

ryzykiem i kontrola wewnętrzna, o których mowa w oddziałach 3–5, jeżeli ze 

względu na cele nadzoru uzupełniającego byłoby to niewłaściwe lub mylące. 

2. O decyzji podjętej zgodnie z ust. 1 koordynator informuje zainteresowane organy 

nadzoru sprawujące nadzór nad podmiotami wchodzącymi w skład grupy, której 

dotyczy ta decyzja.> 

 

<Art. 9a. 

Koordynator, po zasięgnięciu opinii zainteresowanych organów nadzoru, może, w 

drodze decyzji skierowanej do podmiotu stojącego na czele grupy: 

1) w przypadkach określonych w art. 26 pkt 13 nie uwzględnić podmiotu 

wchodzącego w skład grupy przy obliczaniu wskaźników, o których mowa w 

art. 6, chyba że podmiot przeniósł siedzibę z państwa członkowskiego do 

państwa niebędącego państwem członkowskim, a istnieją przesłanki 

pozwalające na stwierdzenie, że podmiot przeniósł siedzibę, aby nie być objętym 

nadzorem uzupełniającym; 

2) uwzględniać osiąganie progów procentowych określonych w art. 6 ust. 1 i 2 

przez określony czas, nie dłuższy niż 3 kolejne lata obrotowe, w przypadku gdy 

istnieją uzasadnione podstawy do stwierdzenia, że osiągnięcie tych progów może 

mieć charakter przejściowy, albo nie uwzględniać osiągania takich progów, 

jeżeli w strukturze grupy zachodzą znaczące zmiany; 

3) wyłączyć jeden znaczący udział kapitałowy lub większą liczbę znaczących 

udziałów kapitałowych w najmniej istotnym sektorze, jeżeli udziały te mają 

decydujące znaczenie dla zidentyfikowania konglomeratu finansowego i łącznie 

nie są istotne ze względu na cele nadzoru uzupełniającego.> 
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Art. 10. 

1. W przypadku gdy grupa przestała spełniać kryteria określone w art. 6, koordynator, po 

zasięgnięciu opinii innych zainteresowanych organów nadzoru, może, w drodze decyzji 

wydanej na okres nie dłuższy niż 3 lata, określić, że podmioty wchodzące w skład grupy 

będą nadal podlegać nadzorowi uzupełniającemu w okresie nie dłuższym niż okres, na 

jaki decyzja została wydana, jeżeli: 

1) wysokość wskaźników, o których mowa w art. 6 ust. 1 i 2, wynosi odpowiednio 35 

% i 8 % lub 

2) wysokość sumy bilansowej, o której mowa w art. 6 ust. 3, przekracza równowartość 

5 mld euro. 

<1a. W okresie, na który wydano decyzję, o której mowa w ust. 1, przejściowe 

niespełnienie kryteriów określonych w tym przepisie nie wywołuje skutków dla 

utrzymania nadzoru uzupełniającego.> 

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, jest natychmiast wykonalna. 

3. Przed upływem okresu, na jaki została wydana decyzja, o której mowa w ust. 1, 

koordynator, po zasięgnięciu opinii innych zainteresowanych organów nadzoru, może ją 

uchylić pomimo spełniania przez grupę kryteriów, o których mowa w ust. 1. 

4. Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 3, doręcza się niezwłocznie podmiotowi wiodącemu. 

5. Równowartość w złotych sumy, o której mowa w ust. 1 pkt 2, oblicza się według 

średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu 

bilansowym, na który sporządzane jest sprawozdanie finansowe. 

 

Art. 12. 

[1. Jeżeli grupa przestała spełniać warunki, o których mowa w art. 4 ust. 1 albo w art. 10 

ust. 1, koordynator niezwłocznie informuje o tym podmiot wiodący.] 

<1. Jeżeli grupa przestała spełniać warunki, o których mowa w art. 4 ust. 1, 

koordynator niezwłocznie informuje o tym podmiot wiodący.> 

2.  Informację, o której mowa w ust. 1, koordynator przekazuje także zagranicznym 

organom nadzoru, które udzieliły zezwolenia podmiotom regulowanym w grupie, lub 

zagranicznym organom nadzoru państwa członkowskiego, w którym dominujący 

podmiot nieregulowany posiada siedzibę, ministrowi właściwemu do spraw instytucji 

finansowych oraz Wspólnemu Komitetowi. 

[3. Podmiot wiodący informuje podmioty regulowane wchodzące w skład konglomeratu 

finansowego o zaprzestaniu spełniania przez grupę warunków, o których mowa w art. 4 

ust. 1 albo w art. 10 ust. 1.] 

<3. Podmiot wiodący informuje podmioty regulowane wchodzące w skład 

konglomeratu finansowego o zaprzestaniu spełniania przez grupę warunków, o 

których mowa w art. 4 ust. 1.> 

 

[Art. 42. 

Podmioty regulowane podlegające nadzorowi sprawowanemu przez krajowy organ nadzoru, 

wchodzące w skład konglomeratu finansowego, są obowiązane wdrożyć adekwatne systemy 

zarządzania ryzykiem oraz systemy kontroli wewnętrznej.] 
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<Art. 42. 

1. Wchodzące w skład konglomeratu finansowego podmioty regulowane podlegające 

nadzorowi sprawowanemu przez krajowy organ nadzoru są obowiązane wdrożyć 

odpowiednie systemy zarządzania ryzykiem oraz systemy kontroli wewnętrznej. 

2. Podmiot wiodący przekazuje koordynatorowi na piśmie, w terminie 90 dni od dnia 

kończącego rok obrotowy, szczegółowe informacje o strukturze prawnej, strukturze 

zarządzania i strukturze organizacyjnej podmiotów regulowanych wchodzących w 

skład konglomeratu finansowego, w tym o podmiotach zależnych niebędących 

podmiotami regulowanymi oraz istotnych oddziałach instytucji kredytowych, o 

których mowa w art. 141f ust. 12, 13 i 17 ustawy – Prawo bankowe, i domów 

maklerskich, o których mowa w art. 98a ust. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

obrocie instrumentami finansowymi. 

3. Podmiot wiodący, w terminie 90 dni od dnia kończącego rok obrotowy, ujawnia opis 

struktury prawnej, struktury zarządzania i struktury organizacyjnej podmiotów 

regulowanych wchodzących w skład konglomeratu finansowego w pełnej formie lub 

przez zamieszczenie odniesień do informacji równoważnych.> 

 

Art. 55. 

<1.> Koordynator może zawrzeć z innymi zainteresowanymi organami nadzoru 

porozumienia dotyczące współpracy w zakresie sprawowania nadzoru uzupełniającego, 

w szczególności przy podejmowaniu rozstrzygnięć dotyczących podmiotów 

regulowanych wchodzących w skład konglomeratu finansowego. 

<2. Porozumienia dotyczące współpracy, o których mowa w ust. 1, są uwzględniane w 

uzgodnieniach koordynacyjnych zawartych na podstawie regulacji sektorowych.> 

 

<Art. 55a. 

Odpowiednią koordynację nadzoru uzupełniającego i współpracę z właściwymi 

organami nadzoru państw niebędących państwami członkowskimi zapewniają kolegia 

nadzorcze powołane na podstawie regulacji sektorowych.> 

 

Art. 57. 

1. Współpraca, o której mowa w art. 56, polega w szczególności na gromadzeniu i 

przekazywaniu informacji w zakresie: 

[1) identyfikacji powiązań w ramach grupy w odniesieniu do wszystkich znaczących 

podmiotów wchodzących w skład konglomeratu finansowego, a także organów 

nadzoru będących właściwymi dla podmiotów w grupie;] 

<1) struktury prawnej grupy, jej struktury zarządzania i struktury 

organizacyjnej, w tym o wszystkich podmiotach regulowanych, podmiotach 

zależnych niebędących podmiotami regulowanymi oraz istotnych oddziałach 

instytucji kredytowych, o których mowa w art. 141f ust. 12, 13 i 17 ustawy – 

Prawo bankowe, i domów maklerskich, o których mowa w art. 98a ust. 12a 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, 

wchodzących w skład konglomeratu finansowego, podmiotach posiadających 

bezpośrednio lub pośrednio akcje lub prawa z akcji podmiotów regulowanych w 
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liczbie zapewniającej osiągnięcie albo przekroczenie 10% ogólnej liczby głosów 

w organie stanowiącym lub udziału w kapitale zakładowym danego podmiotu 

regulowanego, a także organów nadzoru właściwych dla podmiotów 

regulowanych wchodzących w skład grupy;> 

2) strategii konglomeratu finansowego; 

3) sytuacji finansowej konglomeratu finansowego, w szczególności adekwatności 

kapitałowej, znaczących transakcji wewnątrzgrupowych oraz znaczącej koncentracji 

ryzyka; 

4) znaczących akcjonariuszy i władz podmiotów regulowanych wchodzących w skład 

konglomeratu finansowego; 

5) organizacji, zarządzania ryzykiem i systemów kontroli wewnętrznej w 

konglomeracie finansowym; 

6) procedur gromadzenia informacji od podmiotów regulowanych wchodzących w 

skład konglomeratu finansowego oraz weryfikacji tych informacji; 

7) okoliczności, które mogą mieć wpływ na sytuację finansową podmiotów 

regulowanych oraz innych podmiotów wchodzących w skład konglomeratu 

finansowego, jeżeli mogą one zaważyć na sytuacji finansowej podmiotów 

regulowanych; 

8) nakładania sankcji lub podejmowania innych działań nadzorczych w odniesieniu do 

podmiotów objętych nadzorem uzupełniającym. 

2. Jeżeli wymaga tego wykonywanie zadań w zakresie nadzoru nad podmiotami 

regulowanymi, które wchodzą w skład konglomeratu finansowego, krajowy organ 

nadzoru może, zgodnie z przepisami regulacji sektorowych, przekazywać informacje, o 

których mowa w ust. 1, bankom centralnym zainteresowanych państw członkowskich, 

Europejskiemu Systemowi Banków Centralnych, Europejskiemu Bankowi Centralnemu 

oraz Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego zgodnie z art. 15 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w 

sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i 

ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (Dz. Urz. UE L 331 z 

15.12.2010, str. 1). 

<3. Koordynator przekazuje Wspólnemu Komitetowi informacje, o których mowa w 

ust. 1 pkt 1 i art. 42 ust. 2, niezwłocznie po ich otrzymaniu.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – PRAWO BANKOWE (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z 

późn. zm.) 

Art. 4. 

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

pkt 1-27 pominięte 

[28) instytucja dominująca w państwie członkowskim - instytucję kredytową lub bank 

krajowy, w stosunku do których podmiotem zależnym lub blisko powiązanym w 
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rozumieniu pkt 15 lit. a jest instytucja kredytowa, instytucja finansowa lub bank 

krajowy, oraz które nie są podmiotami zależnymi w stosunku do instytucji kredytowej 

działającej na podstawie zezwolenia udzielonego w tym samym państwie lub 

instytucji finansowej z siedzibą na terytorium tego samego państwa, lub banku 

krajowego; 

29) podmiot dominujący w holdingu finansowym w państwie członkowskim - podmiot 

dominujący w holdingu finansowym lub hybrydowym, który nie jest podmiotem 

zależnym w stosunku do instytucji kredytowej działającej na podstawie zezwolenia 

udzielonego w tym samym państwie lub w stosunku do instytucji finansowej z 

siedzibą na terytorium tego samego państwa, lub nie jest podmiotem zależnym w 

stosunku do banku krajowego, jeżeli podmiot ten ma siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej;] 

<28) instytucja dominująca w państwie członkowskim – instytucję kredytową lub 

bank krajowy, w stosunku do których podmiotem zależnym lub blisko 

powiązanym w rozumieniu pkt 15 lit. a jest instytucja kredytowa, instytucja 

finansowa lub bank krajowy oraz które nie są podmiotami zależnymi w 

stosunku do instytucji kredytowej działającej na podstawie zezwolenia 

udzielonego w tym samym państwie ani w stosunku do instytucji finansowej lub 

dominującego podmiotu nieregulowanego w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy o 

nadzorze uzupełniającym mających siedzibę na terytorium tego samego 

państwa, ani w stosunku do banku krajowego; 

29) podmiot dominujący w holdingu finansowym w państwie członkowskim – 

podmiot dominujący w holdingu finansowym lub hybrydowym, który nie jest 

podmiotem zależnym w stosunku do instytucji kredytowej działającej na 

podstawie zezwolenia udzielonego w tym samym państwie ani w stosunku do 

instytucji finansowej lub dominującego podmiotu nieregulowanego w 

rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy o nadzorze uzupełniającym mających siedzibę 

na terytorium tego samego państwa, ani w stosunku do banku krajowego, jeżeli 

podmiot ten ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;> 

29a) spółka zarządzająca - spółkę zarządzającą, o której mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z 

dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych; 

<29b) dominująca finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej w 

państwie członkowskim – dominujący podmiot nieregulowany w rozumieniu 

art. 3 pkt 5 ustawy o nadzorze uzupełniającym, który nie jest podmiotem 

zależnym w stosunku do instytucji kredytowej działającej na podstawie 

zezwolenia udzielonego w tym samym państwie ani w stosunku do 

dominującego podmiotu nieregulowanego w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy o 

nadzorze uzupełniającym mającego siedzibę na terytorium tego samego 

państwa, ani w stosunku do banku krajowego, jeżeli podmiot ten ma siedzibę na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;> 

[30) unijna instytucja dominująca - instytucję dominującą w państwie członkowskim, 

która nie jest podmiotem zależnym w stosunku do instytucji kredytowej lub banku 

krajowego, lub instytucji finansowej z siedzibą na terytorium państwa 

członkowskiego; 

31) unijny podmiot dominujący w holdingu finansowym - podmiot dominujący w 

holdingu finansowym w państwie członkowskim, który nie jest podmiotem zależnym 
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w stosunku do instytucji kredytowej lub banku krajowego, lub instytucji finansowej z 

siedzibą na terytorium państwa członkowskiego.] 

<30) unijna instytucja dominująca – instytucję dominującą w państwie 

członkowskim, która nie jest podmiotem zależnym w stosunku do instytucji 

kredytowej lub banku krajowego ani w stosunku do instytucji finansowej lub 

dominującego podmiotu nieregulowanego w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy o 

nadzorze uzupełniającym mających siedzibę na terytorium państwa 

członkowskiego; 

31) unijny podmiot dominujący w holdingu finansowym – podmiot dominujący w 

holdingu finansowym w państwie członkowskim, który nie jest podmiotem 

zależnym w stosunku do instytucji kredytowej lub banku krajowego ani w 

stosunku do instytucji finansowej lub dominującego podmiotu nieregulowanego 

w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy o nadzorze uzupełniającym mających siedzibę 

na terytorium państwa członkowskiego;> 

<32) unijna dominująca finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej – 

dominującą finansową spółkę holdingową o działalności mieszanej w państwie 

członkowskim, która nie jest podmiotem zależnym w stosunku do instytucji 

kredytowej lub banku krajowego ani w stosunku do instytucji finansowej lub 

dominującego podmiotu nieregulowanego w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy o 

nadzorze uzupełniającym mających siedzibę na terytorium państwa 

członkowskiego.> 

2. Za wchodzące w skład holdingów, o których mowa w ust. 1 pkt 10-11a, 11b lit. a oraz w 

pkt 11c, uważa się także podmioty posiadające bliskie powiązania z bankiem krajowym, 

wchodzącym w skład holdingu. 

3. Przepisy ustawy dotyczące państw członkowskich stosuje się również do państw 

niebędących państwami członkowskimi, ale należących do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. 

 

Art. 141f. 

1. Nadzorowi skonsolidowanemu podlega bank krajowy, który działa w holdingu: 

1) bankowym krajowym; 

2) bankowym zagranicznym; 

3) finansowym; 

4) mieszanym; 

5) hybrydowym. 

2. Sprawowanie nad bankiem nadzoru skonsolidowanego nie wyłącza stosowania 

odpowiednich przepisów ustawy regulujących działalność banku jako podmiotu 

podlegającego nadzorowi indywidualnemu. 

3. Komisja Nadzoru Finansowego może zawierać z właściwymi władzami nadzorczymi 

innych państw porozumienia określające zakres i tryb współpracy przy wykonywaniu 

nadzoru skonsolidowanego nad bankami działającymi w holdingach, o których mowa w 

ust. 1, nadzoru nad istotnymi oddziałami banków krajowych i istotnymi oddziałami 

instytucji kredytowych oraz określające zakres i tryb działania kolegiów, o których mowa 

w ust. 18. Komisja Nadzoru Finansowego informuje Europejski Urząd Nadzoru 
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Bankowego o zawarciu oraz o treści takich porozumień. Przepisy art. 131 ust. 3 pkt 2 i 3 

stosuje się odpowiednio. 

3a. W celu zapewnienia skuteczności nadzoru skonsolidowanego, Komisja Nadzoru 

Finansowego może na mocy porozumień, o których mowa w ust. 3, oraz z 

uwzględnieniem art. 28 rozporządzenia nr 1093/2010, delegować swoje zadania 

właściwej władzy nadzorczej innego państwa albo przyjmować zadania właściwej 

władzy nadzorczej innego państwa, tak aby władza nadzorcza sprawująca nadzór nad 

podmiotem dominującym mogła skutecznie wykonywać zadania z zakresu nadzoru 

skonsolidowanego nad podmiotem zależnym. Porozumienia takie powinny określać w 

szczególności: 

1) zakres delegowanych zadań; 

2) zakres stosowania do delegowanych zadań przepisów prawa polskiego oraz prawa 

państwa członkowskiego; 

3) obowiązek właściwej władzy nadzorczej innego państwa do informowania Komisji 

Nadzoru Finansowego o podejmowanych działaniach nadzorczych oraz o ich 

skutkach; 

4) warunki i tryb zmiany zakresu oraz odwołania delegowania zadań. 

3b. Odwołanie delegowania zadań następuje w szczególności w przypadku zmiany stanu 

faktycznego, wskutek której podmiot wskazany w porozumieniu, o którym mowa w ust. 

3a, przestaje być podmiotem zależnym podmiotu dominującego, nad którym nadzór 

sprawuje właściwa władza nadzorcza. 

3c. Porozumienia, o których mowa w ust. 3a, mogą także określać zasady wspólnego 

wykonywania zadań przez Komisję Nadzoru Finansowego i właściwą władzę nadzorczą. 

3d. Na podstawie porozumień, o których mowa w ust. 3a, Komisja Nadzoru Finansowego 

może przyjmować jedynie takie zadania właściwej władzy nadzorczej, jakie odpowiadają 

celom i zadaniom nadzoru określonym w ustawie. 

3e. Przed zawarciem porozumienia, o którym mowa w ust. 3a, Komisja Nadzoru 

Finansowego przekazuje podmiotowi zależnemu, o którym mowa w tym porozumieniu, 

informacje o: 

1) zamiarze zawarcia porozumienia, 

2) projektowanej treści porozumienia, 

3) kompetencjach właściwej władzy nadzorczej w zakresie zadań, które zostaną tej 

władzy delegowane, 

4) procedurach odwoławczych od rozstrzygnięć właściwej władzy nadzorczej 

- umożliwiając temu podmiotowi zależnemu wyrażenie stanowiska. 

3f.  Komisja Nadzoru Finansowego zamieszcza porozumienie, o którym mowa w ust. 3a, na 

swojej stronie internetowej niezwłocznie po jego zawarciu, ze wskazaniem podmiotu, o 

którym mowa w tym porozumieniu. 

3g. Jeżeli właściwa władza nadzorcza odmawia zawarcia porozumienia, o którym mowa w 

ust. 3, albo pomimo jego zawarcia nie stosuje się do jego postanowień, w tym nie udziela 

w wyznaczonym terminie informacji, o których udzielenie wnioskowała Komisja 

Nadzoru Finansowego, lub odmawia udzielenia takich informacji, Komisja Nadzoru 

Finansowego może powiadomić o tym Europejski Urząd Nadzoru Bankowego. Komisja 

Nadzoru Finansowego może także powiadomić Europejski Urząd Nadzoru Bankowego o 
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nieudzieleniu przez właściwą władzę nadzorczą informacji o procedurach odwoławczych, 

o których mowa w ust. 3e pkt 4. 

3h. Jeżeli wykonanie decyzji lub innego rozstrzygnięcia właściwej władzy nadzorczej 

mogłoby zagrażać ostrożnemu i stabilnemu zarządzaniu bankiem, Komisja Nadzoru 

Finansowego może wypowiedzieć porozumienie, o którym mowa w ust. 3a, i zawiesza 

wykonanie decyzji lub innego rozstrzygnięcia. 

4. W przypadku braku porozumienia, o którym mowa w ust. 3, Komisja Nadzoru 

Finansowego i właściwe władze nadzorcze nad instytucjami kredytowymi w ramach 

współpracy przekazują sobie w szczególności informacje niezbędne do wykonywania 

nadzoru skonsolidowanego, nadzoru nad istotnymi oddziałami banków krajowych i 

istotnymi oddziałami instytucji kredytowych oraz podejmują działania określone w art. 

138a i 138b, z zachowaniem warunków określonych w art. 131 ust. 3 pkt 2 i 3. 

5. W przypadku gdy bank krajowy wchodzi w skład konglomeratu finansowego, którego 

podmiotem dominującym jest dominujący podmiot nieregulowany w rozumieniu ustawy 

o nadzorze uzupełniającym, stosuje się przepisy ustawy o nadzorze uzupełniającym. 

6. Nadzór skonsolidowany w przypadku gdy: 

1) pierwotnym podmiotem dominującym w holdingu jest instytucja dominująca w 

państwie członkowskim albo unijna instytucja dominująca - sprawuje władza 

nadzorcza, która udzieliła zezwolenia na prowadzenie działalności tej instytucji; 

[2) podmiotem dominującym wobec banku jest podmiot dominujący w holdingu 

finansowym w państwie członkowskim albo unijny podmiot dominujący w holdingu 

finansowym - sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego; 

3) podmiotem dominującym wobec instytucji kredytowej jest podmiot dominujący w 

holdingu finansowym w państwie członkowskim albo unijny podmiot dominujący w 

holdingu finansowym - sprawuje władza nadzorcza, która udzieliła zezwolenia na 

prowadzenie działalności instytucji kredytowej; 

4) unijny podmiot dominujący w holdingu finansowym albo podmiot dominujący w 

holdingu finansowym jest podmiotem dominującym wobec instytucji kredytowych, 

działających na podstawie zezwoleń udzielonych w państwach członkowskich - 

sprawuje władza nadzorcza, która udzieliła zezwolenia na prowadzenie działalności 

instytucji kredytowej z państwa, w którym ma siedzibę unijny podmiot dominujący w 

holdingu finansowym albo podmiot dominujący w holdingu finansowym; 

5) unijny podmiot dominujący w holdingu finansowym albo podmiot dominujący w 

holdingu finansowym z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest 

podmiotem dominującym wobec banku krajowego i instytucji kredytowych - 

sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego; 

6) instytucje finansowe z siedzibą w różnych państwach członkowskich są podmiotami 

dominującymi wobec banku lub instytucji kredytowych działających na podstawie 

zezwoleń udzielonych w państwach członkowskich, w których mają siedziby te 

instytucje finansowe - sprawuje władza nadzorcza, która udzieliła zezwolenia na 

prowadzenie działalności bankowi lub instytucji kredytowej o najwyższej sumie 

bilansowej; 

7) instytucja finansowa jest podmiotem dominującym wobec banku lub instytucji 

kredytowych działających na podstawie zezwoleń udzielonych w państwach 

członkowskich innych niż państwo siedziby tej instytucji finansowej - sprawuje 

władza nadzorcza, która udzieliła zezwolenia na prowadzenie działalności bankowi 
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lub instytucji kredytowej o najwyższej sumie bilansowej, a bank lub instytucję 

kredytową uważa się za podmioty zależne od unijnego podmiotu dominującego w 

holdingu finansowym.] 

<2) podmiotem dominującym wobec banku jest podmiot dominujący w holdingu 

finansowym w państwie członkowskim, dominująca finansowa spółka 

holdingowa o działalności mieszanej w państwie członkowskim, unijny podmiot 

dominujący w holdingu finansowym albo unijna dominująca finansowa spółka 

holdingowa o działalności mieszanej – sprawuje Komisja Nadzoru 

Finansowego; 

3) podmiotem dominującym wobec instytucji kredytowej jest podmiot dominujący 

w holdingu finansowym w państwie członkowskim, dominująca finansowa 

spółka holdingowa o działalności mieszanej w państwie członkowskim, unijny 

podmiot dominujący w holdingu finansowym albo unijna dominująca 

finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej – sprawuje władza 

nadzorcza, która udzieliła zezwolenia na prowadzenie działalności instytucji 

kredytowej; 

4) unijny podmiot dominujący w holdingu finansowym, unijna dominująca 

finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej, podmiot dominujący w 

holdingu finansowym w państwie członkowskim albo dominująca finansowa 

spółka holdingowa o działalności mieszanej w państwie członkowskim jest 

podmiotem dominującym wobec instytucji kredytowej działającej na podstawie 

zezwolenia udzielonego w państwie członkowskim – sprawuje władza 

nadzorcza, która udzieliła zezwolenia na prowadzenie działalności instytucji 

kredytowej, z państwa, w którym ma siedzibę unijny podmiot dominujący w 

holdingu finansowym, unijna dominująca finansowa spółka holdingowa o 

działalności mieszanej, podmiot dominujący w holdingu finansowym w państwie 

członkowskim albo dominująca finansowa spółka holdingowa o działalności 

mieszanej w państwie członkowskim; 

5) unijny podmiot dominujący w holdingu finansowym, unijna dominująca 

finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej, podmiot dominujący w 

holdingu finansowym w państwie członkowskim z siedzibą na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej albo dominująca finansowa spółka holdingowa o 

działalności mieszanej w państwie członkowskim z siedzibą na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jest podmiotem dominującym wobec banku 

krajowego lub instytucji kredytowej – sprawuje Komisja Nadzoru 

Finansowego; 

6) instytucje finansowe z siedzibami w różnych państwach członkowskich lub 

dominujące podmioty nieregulowane w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy o 

nadzorze uzupełniającym z siedzibami na terytorium różnych państw 

członkowskich są podmiotami dominującymi wobec banku lub instytucji 

kredytowej działających na podstawie zezwoleń udzielonych w państwach 

członkowskich, w których mają siedziby te instytucje finansowe lub dominujące 

podmioty nieregulowane – sprawuje władza nadzorcza, która udzieliła 

zezwolenia na prowadzenie działalności bankowi lub instytucji kredytowej, 

które mają najwyższą sumę bilansową; 

7) instytucja finansowa lub dominujący podmiot nieregulowany w rozumieniu art. 

3 pkt 5 ustawy o nadzorze uzupełniającym jest podmiotem dominującym wobec 
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banku lub instytucji kredytowej działających na podstawie zezwoleń 

udzielonych w państwach członkowskich innych niż państwo siedziby tej 

instytucji finansowej lub tego dominującego podmiotu nieregulowanego – 

sprawuje władza nadzorcza, która udzieliła zezwolenia na prowadzenie 

działalności bankowi lub instytucji kredytowej, które mają najwyższą sumę 

bilansową, a bank lub instytucję kredytową uważa się za podmioty zależne od 

unijnego podmiotu dominującego w holdingu finansowym albo unijnej 

dominującej finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej.> 

7. Właściwe władze nadzorcze mogą uzgodnić, że kryteriów, o których mowa w ust. 6 pkt 

1-6, nie stosuje się, jeżeli są one niewłaściwe z uwagi na specyfikę banku, instytucji 

kredytowych lub względną istotność ich działalności w państwach członkowskich. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, właściwe władze nadzorcze uzgadniają, która z 

władz sprawuje nadzór skonsolidowany. 

[9. W celu dokonania uzgodnienia, o którym mowa w ust. 8, właściwe władze nadzorcze 

mogą zasięgnąć opinii unijnej instytucji dominującej, unijnego podmiotu dominującego w 

holdingu finansowym albo instytucji kredytowej lub banku o najwyższej sumie 

bilansowej, o których mowa w ust. 6 pkt 1-7.] 

<9. W celu dokonania uzgodnienia, o którym mowa w ust. 8, właściwe władze 

nadzorcze mogą zasięgnąć opinii unijnej instytucji dominującej, unijnego podmiotu 

dominującego w holdingu finansowym, unijnej dominującej finansowej spółki 

holdingowej o działalności mieszanej albo instytucji kredytowej lub banku, które 

mają najwyższą sumę bilansową, o których mowa w ust. 6.> 

10. Komisja Nadzoru Finansowego informuje Komisję Europejską oraz Europejski Urząd 

Nadzoru Bankowego o sprawowaniu przez siebie nadzoru skonsolidowanego w wyniku 

ustaleń, o których mowa w ust. 8. 

[11. Komisja Nadzoru Finansowego informuje unijną instytucję dominującą, unijny podmiot 

dominujący w holdingu finansowym albo bank o najwyższej sumie bilansowej, o których 

mowa w ust. 6 pkt 1-7, o sprawowaniu przez siebie nadzoru skonsolidowanego.] 

<11. Komisja Nadzoru Finansowego informuje unijną instytucję dominującą, unijny 

podmiot dominujący w holdingu finansowym, unijną dominującą finansową spółkę 

holdingową o działalności mieszanej albo bank o najwyższej sumie bilansowej, o 

których mowa w ust. 6, o sprawowaniu przez siebie nadzoru skonsolidowanego.> 

12. Komisja Nadzoru Finansowego informuje właściwe władze nadzorcze państwa 

macierzystego lub właściwe władze nadzorcze sprawujące nadzór skonsolidowany nad 

instytucją kredytową o woli podjęcia współpracy w zakresie nadzoru nad istotnym 

oddziałem tej instytucji kredytowej. 

13. Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania przez właściwe władze nadzorcze 

informacji, o której mowa w ust. 12, Komisja Nadzoru Finansowego oraz właściwe 

władze nadzorcze nie osiągną porozumienia, Komisja Nadzoru Finansowego, biorąc pod 

uwagę opinię wyrażoną przez właściwe władze nadzorcze, wydaje w ciągu kolejnych 2 

miesięcy decyzję w przedmiocie uznania oddziału instytucji kredytowej za istotny, jeżeli 

jego działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest znacząca, w szczególności 

gdy spełnia on co najmniej jedną z następujących przesłanek: 

1) udział w ogólnej wartości wkładów pieniężnych jest wyższy niż 2%; 

2) liczba klientów oddziału jest znacząca w skali czynności bankowych wykonywanych 

przez ten oddział; 
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3) zawieszenie albo zakończenie działalności macierzystej instytucji kredytowej może 

stanowić zagrożenie dla stabilności systemu finansowego lub dla bezpieczeństwa 

funkcjonowania systemów płatności, rozliczeń i rozrachunku na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

14. Wydając decyzję, o której mowa w ust. 13, Komisja Nadzoru Finansowego bierze pod 

uwagę opinię właściwej władzy nadzorczej oraz uzasadnia istotne odstępstwa od tej 

opinii otrzymanej w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania informacji, o której mowa w 

ust. 12. 

15. Decyzję, o której mowa w ust. 13, otrzymuje instytucja kredytowa prowadząca 

działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez istotny oddział, istotny 

oddział instytucji kredytowej oraz właściwe władze nadzorcze zainteresowanych państw 

członkowskich. 

16. Decyzja, o której mowa w ust. 13, nie wpływa na prawa i obowiązki właściwych władz 

nadzorczych w stosunku do tego oddziału. 

16a. Jeżeli przed upływem terminu 2 miesięcy od dnia otrzymania przez właściwe władze 

nadzorcze informacji, o której mowa w ust. 12, właściwa władza nadzorcza skieruje 

sprawę do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego zgodnie z art. 19 rozporządzenia 

nr 1093/2010, Komisja Nadzoru Finansowego zawiesza postępowanie do czasu wydania 

przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego decyzji zgodnie z art. 19 ust. 3 tego 

rozporządzenia. 

17. W przypadku otrzymania informacji o działaniu istotnego oddziału banku krajowego na 

terytorium państwa goszczącego, w szczególności oddziału, którego: 

1) udział w ogólnej wartości wkładów pieniężnych w państwie goszczącym tego 

oddziału jest wyższy niż 2% lub 

2) liczba klientów oddziału jest znacząca w skali czynności bankowych wykonywanych 

przez ten oddział, lub 

3) zawieszenie albo zakończenie działalności banku krajowego może stanowić 

zagrożenie dla stabilności systemu finansowego lub dla bezpieczeństwa 

funkcjonowania systemów płatności, rozliczeń i rozrachunku w państwie 

goszczącym 

- Komisja Nadzoru Finansowego niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 miesięcy od 

dnia otrzymania informacji o działaniu tego oddziału, podejmuje współpracę z 

właściwymi władzami nadzorczymi z tego państwa zgodnie z ust. 18, przekazując w 

szczególności informacje niezbędne do wykonywania nadzoru przez właściwe władze 

nadzorcze, z zachowaniem warunków określonych w art. 131 ust. 3 pkt 2 i 3. 

18. W celu wykonywania nadzoru skonsolidowanego nad bankami działającymi w 

holdingach, o których mowa w ust. 1, Komisja Nadzoru Finansowego ustanawia kolegia 

właściwych władz nadzorczych, zwane dalej "kolegiami", i im przewodniczy, 

zapewniając współpracę z właściwymi władzami nadzorczymi z państw trzecich, 

właściwymi władzami nadzorczymi z państw goszczących istotny oddział banku 

krajowego oraz z bankami centralnymi, w przypadku gdy jest to niezbędne do realizacji 

przez nie zadań przewidzianych prawem, w celu należytej współpracy i wymiany 

informacji, o których mowa w ust. 17. 

19. W przedmiocie uczestnictwa oraz działania właściwej władzy nadzorczej w kolegium, a 

także w przedmiocie zakresu i trybu funkcjonowania kolegiów rozstrzyga Komisja 

Nadzoru Finansowego po przeprowadzeniu konsultacji z zainteresowanymi właściwymi 
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władzami nadzoru. Komisja Nadzoru Finansowego powiadamia członków kolegium o 

terminach posiedzeń, głównych zagadnieniach będących przedmiotem spotkań, 

działaniach, które należy przeanalizować lub podjąć, oraz o zastosowanych środkach 

nadzorczych. 

20. Komisja Nadzoru Finansowego, planując i koordynując działania w celu podjęcia decyzji 

w ramach sprawowania nadzoru skonsolidowanego, uwzględnia zasadność działania 

właściwych władz nadzorczych, w tym środki nadzoru oraz praktykę ich stosowania, a 

także jego ewentualny wpływ na stabilność systemów finansowych w zainteresowanych 

państwach członkowskich. 

21. Z zastrzeżeniem obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, Komisja Nadzoru 

Finansowego informuje Europejski Urząd Nadzoru Bankowego o działaniach kolegium, 

w szczególności o sytuacjach nadzwyczajnych, oraz przekazuje mu informacje, które są 

szczególnie istotne dla konwergencji praktyk nadzorczych. 

 

 

 

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ (Dz. U. z 

2013 r. poz. 950 i 1289) 

Art. 2. 

1. Określenia użyte w ustawie oznaczają: 

pkt 1-5b pominięte 

5c) nadzór dodatkowy - nadzór w zakresie wynikających z przepisów prawa polskiego 

lub prawa państwa członkowskiego Unii Europejskiej uprawnień i obowiązków 

krajowego zakładu ubezpieczeń, krajowego zakładu reasekuracji, zagranicznego 

zakładu ubezpieczeń mającego siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej 

lub zagranicznego zakładu reasekuracji mającego siedzibę w państwie członkowskim 

Unii Europejskiej, który: 

a) jest podmiotem dominującym wobec innego zakładu ubezpieczeń lub zakładu 

reasekuracji lub posiada udział w innym zakładzie ubezpieczeń lub zakładzie 

reasekuracji, lub jest w inny sposób blisko powiązany z innym zakładem 

ubezpieczeń lub zakładem reasekuracji lub 

[b) jest podmiotem zależnym od dominującego podmiotu ubezpieczeniowego lub 

zakładu ubezpieczeń mającego siedzibę w państwie niebędącym państwem 

członkowskim Unii Europejskiej lub zakładu reasekuracji mającego siedzibę w 

państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej, lub] 

<b) jest podmiotem zależnym od dominującego podmiotu ubezpieczeniowego 

lub dominującego podmiotu nieregulowanego w rozumieniu ustawy o 

nadzorze uzupełniającym, lub zakładu ubezpieczeń mającego siedzibę w 

państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej, lub 

zakładu reasekuracji mającego siedzibę w państwie niebędącym państwem 

członkowskim Unii Europejskiej, lub> 

c) jest podmiotem zależnym od mieszanego dominującego podmiotu 

ubezpieczeniowego; 
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pkt 6-18 pominięte 

2. Ilekroć w ustawie, jest mowa o państwach członkowskich Unii Europejskiej należy przez 

to rozumieć także państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 94) 

Art. 98a. 

1. W zakresie adekwatności kapitałowej domy maklerskie z wyłączeniem domów 

maklerskich, które nie prowadzą działalności, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2-4, 6-8 

lub ust. 4 pkt 1, są obowiązane spełniać wymogi dotyczące: 

1) utrzymywania kapitałów nadzorowanych na poziomie, o którym mowa w ust. 3; 

2) wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego; 

3) zarządzania ryzykiem oraz szacowania kapitału wewnętrznego i dokonywania 

przeglądów procesu szacowania i utrzymywania tego kapitału; 

3a) zasad ustalania składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze; 

4) upowszechniania informacji dotyczących spełniania wymogów, o których mowa w 

pkt 1-3a. 

2. Do celów adekwatności kapitałowej przez użyte w niniejszym artykule oraz w art. 98b-

98j, art. 103 ust. 3, art. 105-105g i art. 167a, określenia: 

1) podmiot dominujący - rozumie się również podmiot uznany przez Komisję za 

podmiot dominujący zgodnie z ust. 14; 

2) podmiot zależny - rozumie się również podmiot, w stosunku do którego inny 

podmiot jest podmiotem dominującym w rozumieniu pkt 1, przy czym wszystkie 

podmioty zależne od tego podmiotu zależnego uważa się również za podmioty 

zależne od tego podmiotu dominującego; 

3) grupa kapitałowa - rozumie się podmiot dominujący wraz z podmiotami od niego 

zależnymi; 

4) udział kapitałowy - rozumie się posiadany pośrednio lub bezpośrednio udział dający 

prawo do ponad 20% kapitału innego podmiotu lub prawo do wykonywania ponad 

20% głosów w organach innego podmiotu; 

5) dom maklerski - rozumie się dom maklerski obowiązany spełniać wymogi, o których 

mowa w ust. 1; 

6) zagraniczna firma inwestycyjna - rozumie się zagraniczną firmę inwestycyjną z 

wyłączeniem zagranicznej instytucji kredytowej oraz podmiotów nieprowadzących 

działalności w zakresie czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2-4, 6-8 lub 

ust. 4 pkt 1; 

7) firma inwestycyjna z państw trzecich - rozumie się osobę prawną lub jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej z siedzibą poza terytorium 

państwa członkowskiego, a w przypadku gdy przepisy danego państwa nie 
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wymagają ustanowienia siedziby - z centralą poza terytorium państwa 

członkowskiego, albo osobę fizyczną z miejscem zamieszkania poza terytorium 

państwa członkowskiego, prowadzącą na podstawie zezwolenia właściwego organu 

nadzoru działalność maklerską na terytorium tego państwa, z wyłączeniem banku 

zagranicznego prowadzącego na podstawie zezwolenia właściwego organu nadzoru 

na terytorium tego państwa działalność maklerską, lub prowadzącego na podstawie 

zezwolenia właściwego organu nadzoru na terytorium tego państwa rachunki, na 

których są rejestrowane papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na 

zagranicznym rynku regulowanym oraz z wyłączeniem podmiotów nieprowadzących 

działalności w zakresie czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2-4, 6-8 lub 

ust. 4 pkt 1; 

8) firma inwestycyjna - rozumie się dom maklerski, zagraniczną firmę inwestycyjną 

oraz firmę inwestycyjną z państw trzecich; 

9) bank krajowy - rozumie się podmiot, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe; 

10) instytucja kredytowa - rozumie się podmiot, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 17 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe; 

11) bank zagraniczny - rozumie się podmiot, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe; 

12) bank - rozumie się bank krajowy, instytucję kredytową i bank zagraniczny; 

13) instytucja - rozumie się dom maklerski, zagraniczną firmę inwestycyjną, bank 

krajowy, bank zagraniczny oraz instytucję kredytową; 

14) instytucja finansowa - rozumie się podmiot, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, z wyłączeniem firmy 

inwestycyjnej; na potrzeby spełniania norm adekwatności kapitałowej w ujęciu 

skonsolidowanym podmiot jest uważany za instytucję finansową, jeżeli spełnia 

warunki określone w art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo 

bankowe, na podstawie swojego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a w 

przypadku jego braku - na podstawie swojej skonsolidowanej sytuacji finansowej lub 

na podstawie swojej jednostkowej sytuacji finansowej; 

15) dominujący podmiot nieregulowany - rozumie się podmiot, o którym mowa w art. 3 

pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami 

kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami 

inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego (Dz. U. Nr 83, 

poz. 719, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o nadzorze uzupełniającym"; 

16) finansowa spółka holdingowa - rozumie się instytucję finansową, której podmiotami 

zależnymi są głównie lub wyłącznie firmy inwestycyjne, banki lub instytucje 

finansowe, przy czym przynajmniej jednym podmiotem zależnym jest firma 

inwestycyjna lub bank, oraz która nie jest dominującym podmiotem 

nieregulowanym; 

17) spółka holdingowa o działalności mieszanej - rozumie się podmiot dominujący 

niebędący finansową spółką holdingową, firmą inwestycyjną, bankiem, ani 

dominującym podmiotem nieregulowanym, od którego podmiotem zależnym jest 

przynajmniej jedna firma inwestycyjna lub bank; 

[18) firma inwestycyjna dominująca w państwie członkowskim - rozumie się dom 

maklerski lub zagraniczną firmę inwestycyjną, od której podmiotem zależnym jest 
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firma inwestycyjna, bank lub instytucja finansowa, lub która posiada udział 

kapitałowy w takich podmiotach, oraz która nie jest podmiotem zależnym w stosunku 

do innej instytucji działającej na podstawie zezwolenia udzielonego w tym samym 

państwie członkowskim, ani finansowej spółki holdingowej z siedzibą na terytorium 

tego samego państwa członkowskiego; 

19) finansowa spółka holdingowa dominująca w państwie członkowskim - rozumie się 

finansową spółkę holdingową działającą na podstawie zezwolenia, która nie jest 

podmiotem zależnym od instytucji działającej na podstawie zezwolenia udzielonego 

w tym samym państwie członkowskim ani od finansowej spółki holdingowej z 

siedzibą na terytorium tego samego państwa członkowskiego;] 

<18) firma inwestycyjna dominująca w państwie członkowskim – rozumie się dom 

maklerski lub zagraniczną firmę inwestycyjną, od której podmiotem zależnym 

jest firma inwestycyjna, bank lub instytucja finansowa lub która posiada udział 

kapitałowy w takich podmiotach oraz która nie jest podmiotem zależnym od 

innej instytucji działającej na podstawie zezwolenia udzielonego w tym samym 

państwie członkowskim ani od finansowej spółki holdingowej lub dominującego 

podmiotu nieregulowanego mających siedzibę na terytorium tego samego 

państwa członkowskiego; 

19) finansowa spółka holdingowa dominująca w państwie członkowskim – rozumie 

się finansową spółkę holdingową działającą na podstawie zezwolenia, która nie 

jest podmiotem zależnym od instytucji działającej na podstawie zezwolenia 

udzielonego w tym samym państwie członkowskim ani od finansowej spółki 

holdingowej lub dominującego podmiotu nieregulowanego mających siedzibę na 

terytorium tego samego państwa członkowskiego;> 

<19a) dominująca finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej w państwie 

członkowskim – rozumie się dominujący podmiot nieregulowany, który nie jest 

podmiotem zależnym od instytucji działającej na podstawie zezwolenia 

udzielonego w tym samym państwie członkowskim ani od dominującego 

podmiotu nieregulowanego mającego siedzibę na terytorium tego samego 

państwa członkowskiego;> 

[20) unijna dominująca firma inwestycyjna - rozumie się firmę inwestycyjną dominującą 

w państwie członkowskim, która nie jest podmiotem zależnym od instytucji ani od 

finansowej spółki holdingowej z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego; 

21) unijna dominująca finansowa spółka holdingowa - rozumie się finansową spółkę 

holdingową dominującą w państwie członkowskim, która nie jest podmiotem 

zależnym od instytucji ani od finansowej spółki holdingowej z siedzibą na terytorium 

państwa członkowskiego;] 

<20) unijna dominująca firma inwestycyjna – rozumie się firmę inwestycyjną 

dominującą w państwie członkowskim, która nie jest podmiotem zależnym od 

instytucji, finansowej spółki holdingowej ani dominującego podmiotu 

nieregulowanego mających siedzibę na terytorium państwa członkowskiego; 

21) unijna dominująca finansowa spółka holdingowa – rozumie się finansową spółkę 

holdingową dominującą w państwie członkowskim, która nie jest podmiotem 

zależnym od instytucji, finansowej spółki holdingowej ani dominującego 

podmiotu nieregulowanego mających siedzibę na terytorium państwa 

członkowskiego;> 
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<21a) unijna dominująca finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej – 

rozumie się dominującą finansową spółkę holdingową o działalności mieszanej 

w państwie członkowskim, która nie jest podmiotem zależnym od instytucji, 

finansowej spółki holdingowej ani dominującego podmiotu nieregulowanego 

mających siedzibę na terytorium państwa członkowskiego;> 

22) podmioty powiązane kapitałowo lub organizacyjnie - co najmniej dwa podmioty, z 

których przynajmniej jeden bezpośrednio lub pośrednio wywiera znaczący wpływ na 

pozostałe lub które stanowią dla domu maklerskiego jedno ryzyko ze względu na to, 

że problemy finansowe jednego z nich, w szczególności trudności z pozyskiwaniem 

źródeł finansowania lub spłatą zobowiązań, mogą mieć wpływ na pogorszenie 

zdolności do pozyskiwania źródeł finansowania lub spłatę zobowiązań przez 

którykolwiek z pozostałych. 

3. Dom maklerski jest obowiązany utrzymywać kapitały nadzorowane, o których mowa w 

przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2, zwane dalej "kapitałami 

nadzorowanymi", na poziomie nie niższym niż wyższa z następujących wartości: 

1) całkowity wymóg kapitałowy wyznaczony przez dom maklerski zgodnie z zasadami 

określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2, zwany dalej 

"całkowitym wymogiem kapitałowym"; 

2) oszacowana przez dom maklerski zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 

94 ust. 1 pkt 5 kwota, niezbędna do pokrycia wszystkich istotnych 

zidentyfikowanych rodzajów ryzyka występujących w ramach prowadzonej przez 

ten dom maklerski działalności oraz innych istotnych rodzajów ryzyka mogących 

potencjalnie w tej działalności wystąpić w przyszłości, zwana dalej "kapitałem 

wewnętrznym". 

4. Wyznaczanie całkowitego wymogu kapitałowego metodą uwzględniającą wymóg 

kapitałowy z tytułu kosztów stałych przez dom maklerski, o którym mowa w art. 98 ust. 

3, wymaga zgody Komisji. 

5. Wyznaczanie całkowitego wymogu kapitałowego metodą uwzględniającą współczynnik 

przejścia, wymaga zgody Komisji. 

6. Komisja sprawuje nadzór nad przestrzeganiem adekwatności kapitałowej przez domy 

maklerskie w ujęciu jednostkowym. 

7. Dom maklerski podlega również nadzorowi nad przestrzeganiem adekwatności 

kapitałowej w ujęciu skonsolidowanym, w przypadku gdy jest: 

1) firmą inwestycyjną dominującą w państwie członkowskim lub unijną dominującą 

firmą inwestycyjną; 

[2) podmiotem zależnym od finansowej spółki holdingowej dominującej w państwie 

członkowskim lub unijnej dominującej finansowej spółki holdingowej;] 

<2) podmiotem zależnym od finansowej spółki holdingowej dominującej w 

państwie członkowskim, dominującej finansowej spółki holdingowej o 

działalności mieszanej w państwie członkowskim, unijnej dominującej 

finansowej spółki holdingowej lub unijnej dominującej finansowej spółki 

holdingowej o działalności mieszanej;> 

3) podmiotem zależnym od firmy inwestycyjnej dominującej w państwie członkowskim 

lub unijnej dominującej firmy inwestycyjnej; 
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4) podmiotem zależnym od instytucji dominującej w państwie członkowskim, o której 

mowa w art. 4 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe lub 

unijnej instytucji dominującej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 30 tej ustawy. 

8. Nadzór w ujęciu skonsolidowanym nad domem maklerskim lub zagraniczną firmą 

inwestycyjną, w przypadku gdy: 

1) dom maklerski lub zagraniczna firma inwestycyjna jest firmą inwestycyjną 

dominującą w państwie członkowskim lub unijną dominującą firmą inwestycyjną - 

sprawuje organ nadzoru, który udzielił zezwolenia na prowadzenie działalności tego 

domu maklerskiego lub tej zagranicznej firmy inwestycyjnej; 

[2) od finansowej spółki holdingowej dominującej w państwie członkowskim lub unijnej 

dominującej finansowej spółki holdingowej podmiotem zależnym jest dom maklerski 

lub zagraniczna firma inwestycyjna, a jednocześnie podmiotami zależnymi w 

stosunku do tej finansowej spółki holdingowej nie są banki krajowe lub instytucje 

kredytowe - sprawuje organ nadzoru, który udzielił zezwolenia na prowadzenie 

działalności tego domu maklerskiego lub tej zagranicznej firmy inwestycyjnej; 

3) od finansowej spółki holdingowej dominującej w państwie członkowskim lub unijnej 

dominującej finansowej spółki holdingowej podmiotami zależnymi są domy 

maklerskie lub zagraniczne firmy inwestycyjne, które uzyskały zezwolenie na 

prowadzenie działalności w dwóch lub więcej państwach członkowskich, a 

jednocześnie podmiotami zależnymi w stosunku do tej finansowej spółki holdingowej 

nie są banki krajowe lub instytucje kredytowe - sprawuje organ nadzoru, który 

udzielił zezwolenia na prowadzenie działalności tego domu maklerskiego lub tej 

zagranicznej firmy inwestycyjnej w państwie członkowskim, w którym siedzibę 

posiada ta finansowa spółka holdingowa; 

4) od dwóch lub więcej finansowych spółek holdingowych dominujących w państwach 

członkowskich lub unijnych dominujących finansowych spółek holdingowych, 

posiadających siedziby w dwóch lub więcej państwach członkowskich, podmiotami 

zależnymi są domy maklerskie lub zagraniczne firmy inwestycyjne, które uzyskały 

zezwolenia na prowadzenie działalności w tych państwach członkowskich, a 

jednocześnie podmiotami zależnymi w stosunku do finansowej spółki holdingowej nie 

są banki krajowe lub instytucje kredytowe - sprawuje organ nadzoru, który udzielił 

zezwolenia na prowadzenie działalności tego domu maklerskiego lub tej zagranicznej 

firmy inwestycyjnej, która ma najwyższą sumę bilansową; 

5) podmiotem dominującym wobec dwóch lub więcej domów maklerskich lub 

zagranicznych firm inwestycyjnych jest finansowa spółka holdingowa dominująca w 

państwie członkowskim lub unijna dominująca finansowa spółka holdingowa, która 

posiada siedzibę w innym państwie członkowskim, niż państwo, w którym te domy 

maklerskie lub te zagraniczne firmy inwestycyjne uzyskały zezwolenia na 

prowadzenie działalności, a jednocześnie podmiotami zależnymi w stosunku do tej 

finansowej spółki holdingowej nie są banki krajowe lub instytucje kredytowe - 

sprawuje organ nadzoru, który udzielił zezwolenia na prowadzenie działalności tego 

domu maklerskiego lub tej zagranicznej firmy inwestycyjnej, która ma najwyższą 

sumę bilansową.] 

<2) od finansowej spółki holdingowej dominującej w państwie członkowskim, 

dominującej finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej w państwie 

członkowskim, unijnej dominującej finansowej spółki holdingowej lub unijnej 

dominującej finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej podmiotem 
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zależnym jest dom maklerski lub zagraniczna firma inwestycyjna, a 

jednocześnie podmiotami zależnymi w stosunku do tej spółki nie są banki 

krajowe lub instytucje kredytowe – sprawuje organ nadzoru, który udzielił 

zezwolenia na prowadzenie działalności tego domu maklerskiego lub tej 

zagranicznej firmy inwestycyjnej; 

3) od finansowej spółki holdingowej dominującej w państwie członkowskim, 

dominującej finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej w państwie 

członkowskim, unijnej dominującej finansowej spółki holdingowej lub unijnej 

dominującej finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej podmiotem 

zależnym jest dom maklerski lub zagraniczna firma inwestycyjna, które 

uzyskały zezwolenia na prowadzenie działalności w dwóch lub więcej państwach 

członkowskich, a jednocześnie podmiotem zależnym w stosunku do tej spółki nie 

jest bank krajowy lub instytucja kredytowa – sprawuje organ nadzoru, który 

udzielił zezwolenia na prowadzenie działalności tego domu maklerskiego lub tej 

zagranicznej firmy inwestycyjnej w państwie członkowskim, w którym siedzibę 

posiada ta spółka; 

4) od dwóch lub więcej finansowych spółek holdingowych dominujących w 

państwach członkowskich, dominujących finansowych spółek holdingowych o 

działalności mieszanej w państwach członkowskich, unijnych dominujących 

finansowych spółek holdingowych lub unijnych dominujących finansowych 

spółek holdingowych o działalności mieszanej, posiadających siedziby w dwóch 

lub więcej państwach członkowskich, podmiotem zależnym jest dom maklerski 

lub zagraniczna firma inwestycyjna, które uzyskały zezwolenia na prowadzenie 

działalności w tych państwach członkowskich, a jednocześnie podmiotem 

zależnym w stosunku do tej spółki nie jest bank krajowy lub instytucja 

kredytowa – sprawuje organ nadzoru, który udzielił zezwolenia na prowadzenie 

działalności tego domu maklerskiego lub tej zagranicznej firmy inwestycyjnej, 

które mają najwyższą sumę bilansową; 

5) podmiotem dominującym wobec dwóch lub więcej domów maklerskich lub 

zagranicznych firm inwestycyjnych jest finansowa spółka holdingowa 

dominująca w państwie członkowskim, dominująca finansowa spółka 

holdingowa o działalności mieszanej w państwie członkowskim, unijna 

dominująca finansowa spółka holdingowa lub unijna dominująca finansowa 

spółka holdingowa o działalności mieszanej, która posiada siedzibę w państwie 

członkowskim innym niż państwo, w którym te domy maklerskie lub te 

zagraniczne firmy inwestycyjne uzyskały zezwolenia na prowadzenie 

działalności, a jednocześnie podmiotami zależnymi w stosunku do tej spółki nie 

są banki krajowe lub instytucje kredytowe – sprawuje organ nadzoru, który 

udzielił zezwolenia na prowadzenie działalności tego domu maklerskiego lub tej 

zagranicznej firmy inwestycyjnej, które mają najwyższą sumę bilansową.> 

9. Właściwe organy nadzoru mogą uzgodnić, że kryteriów, o których mowa w ust. 8, nie 

stosuje się, jeżeli są one niewłaściwe z uwagi na specyfikę domów maklerskich lub 

zagranicznych firm inwestycyjnych lub względną istotność ich działalności w państwach 

członkowskich. W takim przypadku właściwe organy nadzoru uzgadniają, który z nich 

sprawuje nadzór w ujęciu skonsolidowanym. 

[10. W celu dokonania uzgodnienia, o którym mowa w ust. 9, właściwe organy nadzoru mogą 

zasięgnąć opinii unijnej dominującej firmy inwestycyjnej, unijnej dominującej finansowej 
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spółki holdingowej, a także tego domu maklerskiego lub tej zagranicznej firmy 

inwestycyjnej, która ma najwyższą sumę bilansową, o której mowa w ust. 8.] 

<10. W celu dokonania uzgodnienia, o którym mowa w ust. 9, właściwe organy nadzoru 

mogą zasięgnąć opinii unijnej dominującej firmy inwestycyjnej, unijnej 

dominującej finansowej spółki holdingowej, unijnej dominującej finansowej spółki 

holdingowej o działalności mieszanej, a także tego domu maklerskiego lub tej 

zagranicznej firmy inwestycyjnej, które mają najwyższą sumę bilansową.> 

11. Komisja informuje Komisję Europejską oraz Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów 

Wartościowych o sprawowaniu przez siebie nadzoru w ujęciu skonsolidowanym w 

wyniku uzgodnień, o których mowa w ust. 9. 

[12. Komisja informuje unijną dominującą firmę inwestycyjną, unijną dominującą finansową 

spółkę holdingową albo dom maklerski, który ma najwyższą sumę bilansową, o której 

mowa w ust. 8, o sprawowaniu przez siebie nadzoru w ujęciu skonsolidowanym.] 

<12. Komisja informuje unijną dominującą firmę inwestycyjną, unijną dominującą 

finansową spółkę holdingową, unijną dominującą finansową spółkę holdingową o 

działalności mieszanej albo dom maklerski, który ma najwyższą sumę bilansową, o 

sprawowaniu przez siebie nadzoru w ujęciu skonsolidowanym.> 

12a. W przypadku otrzymania informacji o działaniu istotnego oddziału domu maklerskiego 

na terytorium państwa goszczącego, w szczególności oddziału, którego: 

1) udział w ogólnej wartości wkładów pieniężnych w państwie goszczącym tego 

oddziału jest wyższy niż 2% lub 

2) liczba klientów oddziału jest znacząca w skali działalności wykonywanej przez ten 

oddział, lub 

3) zawieszenie albo zakończenie działalności domu maklerskiego może stanowić 

zagrożenie dla stabilności systemu finansowego lub bezpieczeństwa funkcjonowania 

systemów płatności, rozliczeń i rozrachunku w państwie goszczącym 

- Komisja niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania 

informacji o działaniu tego oddziału, podejmuje współpracę z właściwymi organami 

nadzoru z tego państwa zgodnie z ust. 12b, w tym polegającą na realizowaniu działań, o 

których mowa w art. 98c ust. 1 i 2, oraz przekazywaniu informacji niezbędnych do 

wykonywania nadzoru przez właściwe organy nadzoru, w szczególności informacji, o 

których mowa w art. 98c ust. 3 i 4. 

12b. W celu wykonywania nadzoru w ujęciu skonsolidowanym nad podmiotami powiązanymi 

kapitałowo lub organizacyjnie, w tym nad domem maklerskim, Komisja ustanawia 

kolegia właściwych organów nadzoru, zwane dalej "kolegiami", i im przewodniczy, 

zapewniając współpracę z właściwymi organami nadzoru z państw trzecich, właściwymi 

organami nadzoru z państw goszczących istotny oddział firmy inwestycyjnej oraz z 

bankami centralnymi, w przypadku gdy jest to niezbędne do realizacji przez nie zadań 

przewidzianych prawem, w celu należytej współpracy i wymiany informacji, w tym 

realizacji zadań, o których mowa w art. 98c-98g. 

12c. W przedmiocie uczestnictwa oraz działania właściwego organu nadzoru w kolegium 

rozstrzyga Komisja. Komisja powiadamia członków kolegium o terminach posiedzeń, 

głównych zagadnieniach będących przedmiotem spotkań, działaniach, które należy 

przeanalizować lub podjąć, oraz o zastosowanych środkach nadzorczych. 
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12d. Komisja, planując i koordynując działania w celu podjęcia decyzji w ramach 

sprawowania nadzoru w ujęciu skonsolidowanym, uwzględnia zasadność działania 

właściwych organów nadzoru, w tym środki nadzoru i praktykę ich stosowania, a także 

jego ewentualny wpływ na stabilność systemów finansowych w zainteresowanych 

państwach członkowskich. 

12e. Z zastrzeżeniem obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej i obowiązku tajemnicy 

ustanowionego w porozumieniu, o którym mowa w ust. 13, Komisja informuje 

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych o działaniach kolegium, w 

szczególności o sytuacjach nadzwyczajnych, oraz przekazuje mu informacje, które są 

szczególnie istotne dla konwergencji praktyk nadzorczych. 

12f. Komisja informuje właściwe organy nadzoru państwa macierzystego lub właściwe 

organy nadzoru sprawujące nadzór w ujęciu skonsolidowanym o woli podjęcia 

współpracy w zakresie nadzoru nad istotnym oddziałem firmy inwestycyjnej. 

12g. Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania przez właściwe organy nadzoru 

informacji, o której mowa w ust. 12f, Komisja i właściwe organy nadzoru państwa 

członkowskiego nie osiągną porozumienia, Komisja, biorąc pod uwagę opinię wyrażoną 

przez właściwe organy nadzoru, wydaje w ciągu kolejnych 2 miesięcy decyzję w 

przedmiocie uznania oddziału firmy inwestycyjnej za istotny, jeżeli jego działalność na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest znacząca, w szczególności gdy spełnia on co 

najmniej jedną z następujących przesłanek: 

1) udział w ogólnej wartości wkładów pieniężnych jest wyższy niż 2%; 

2) liczba klientów oddziału jest znacząca w skali działalności wykonywanej przez ten 

oddział; 

3) zawieszenie albo zakończenie działalności macierzystej instytucji kredytowej może 

stanowić zagrożenie dla stabilności systemu finansowego lub dla bezpieczeństwa 

funkcjonowania systemów płatności, rozliczeń i rozrachunku na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

12h. Wydając decyzję, o której mowa w ust. 12g, Komisja bierze pod uwagę opinię 

właściwego organu nadzoru oraz uzasadnia istotne odstępstwa od tej opinii otrzymanej w 

terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 12f. 

12i. Decyzję, o której mowa w ust. 12g, otrzymuje firma inwestycyjna prowadząca 

działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez istotny oddział, istotny 

oddział firmy inwestycyjnej oraz właściwe organy nadzoru zainteresowanych państw 

członkowskich. 

12j. Decyzja, o której mowa w ust. 12g, nie wpływa na prawa i obowiązki właściwych 

organów nadzoru w stosunku do tego oddziału. 

13. Komisja może zawierać z właściwymi organami nadzoru innych państw porozumienia 

określające zakres i tryb współpracy przy wykonywaniu nadzoru w ujęciu 

skonsolidowanym nad firmami inwestycyjnymi, bankami zagranicznymi, instytucjami 

kredytowymi, a także nadzoru nad istotnymi oddziałami firm inwestycyjnych, oraz 

określające zakres i tryb działania kolegiów, o których mowa w ust. 12b. Komisja może 

udzielić informacji dotyczących domu maklerskiego właściwemu organowi nadzoru 

sprawującemu nadzór w ujęciu skonsolidowanym, jeżeli: 

1) w porozumieniu z tym organem nadzoru zapewnione jest wykorzystanie udzielonych 

informacji tylko na potrzeby nadzoru w ujęciu skonsolidowanym; 



- 28 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

2) zagwarantowane jest, że przekazywanie udzielonych informacji poza ten organ 

możliwe jest wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Komisji. 

13a. W przypadku braku porozumienia, o którym mowa w ust. 13, Komisja i właściwe organy 

nadzoru w ramach współpracy przekazują sobie w szczególności informacje niezbędne 

do wykonywania nadzoru w ujęciu skonsolidowanym nad podmiotami powiązanymi 

kapitałowo i organizacyjnie oraz nadzoru nad istotnymi oddziałami firm inwestycyjnych, 

a także podejmują działania określone w art. 98c-98g. 

14. Komisja może, w drodze decyzji, uznać za podmiot dominujący podmiot, który wywiera 

znaczący wpływ, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości, na inny podmiot. 

 


