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Komunikat z 77. posiedzenia  
Komisji Nadzoru Finansowego  

w dniu 20 maja 2009 r.   
 
1. W siedemdziesiątym siódmym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli 

udział: 
 

• Pan Stanisław Kluza – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, 
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, 
• Pan Artur K. Kluczny – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, 
• Pan Marek Bucior – Przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej1, 
• Pan Dariusz Daniluk – Przedstawiciel Ministra Finansów. 
 

2. KNF jednogłośnie zezwoliła BNP Paribas SA z Francji na wykonywanie za 
pośrednictwem:  

 
• Fortis Bank SA/NV z Belgii prawa ponad 75% głosów na walnym zgromadzeniu 

akcjonariuszy Fortis Bank Polska SA, 
• Dominet SA prawa ponad 75% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Dominet 

Banku SA. 

3. Komisja jednogłośnie wyznaczyła do dnia 30 września 2009 r. maksymalny termin 
pośredniego nabycia przez RSA Insurance Group plc i Royal & Sun Alliance Insurance plc z 
Wielkiej Brytanii akcji w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% głosów na walnym 
zgromadzeniu: 
 

• Link4 Life Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA,  
• Link4 Towarzystwa Ubezpieczeń SA.  

4. KNF jednogłośnie zezwoliła na powierzenie przez Bank Gospodarstwa Krajowego 
innym bankom dokonywania oceny zdolności do spłaty zobowiązań i analizy ryzyka wypłaty 
zobowiązania w związku z zamiarem udzielenia tym bankom przez BGK poręczeń portfela 
kredytowego (w rozumieniu art. 128 ust. 2 pkt 1 Prawa bankowego). Decyzja ta umożliwi BGK 
uczestnictwo w realizacji rządowego „Planu Stabilności i Rozwoju”. 

5. Komisja jednogłośnie odmówiła wyrażenia zgody na powołanie Pani Jolanty Szewczyk 
na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Jeleśni ze względu brak wykształcenia i 
doświadczenia zawodowego niezbędnego do kierowania bankiem, w szczególności brak 
odpowiedniego stażu pracy na stanowiskach kierowniczych w bankowości lub innych 
instytucjach sektora finansowego. 

                                                 
1 Pan M. Bucior brał udział w głosowaniu spraw opisanych w punkcie 2, 4 oraz 5 . 
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6. KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie: 
 
• Pana Mirosława Stępnia na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Tyczynie, 
• Pani Moniki Śliwowskiej na Członka Zarządu UNIQA Towarzystwa Ubezpieczeń SA i 

UNIQA Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA. 
 
7. Komisja jednogłośnie nałożyła na Dom Maklerski TMS Brokers SA karę pieniężną w 
wysokości 40 tysięcy złotych za naruszenie przepisów prawa w zakresie: 
 

• częściowego braku przechowywania dyspozycji i zleceń złożonych przez klientów, 
• naruszenia obowiązku prawidłowego prowadzenia archiwum. 

 
8. KNF jednogłośnie nałożyła na Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska SA karę 
pieniężną w wysokości 10 tysięcy złotych za niewypłacenie w ustawowym 30 – dniowym 
terminie czterech odszkodowań z ubezpieczenia komunikacyjnego (naruszenie art. 14 ust. 1 ustawy 
o ubezpieczeniach obowiązkowych). 
 
9. Komisja jednogłośnie odebrała z urzędu uprawnienia do wykonywania zawodu przez 
osobę będącą jednocześnie maklerem papierów wartościowych i doradcą inwestycyjnym oraz 
osobę będącą doradcą inwestycyjnym na skutek uznania ich prawomocnym orzeczeniem sądu 
za winnych manipulacji instrumentem finansowym.  
 
10. KNF jednogłośnie nie zgłosiła sprzeciwu wobec planowanego objęcia akcji Forum 
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA w liczbie powodującej osiągnięcie 50% liczby 
głosów przez Forum International Holdings s.a.r.l. z Luksemburga.   
 
11. Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na zmianę statutu:  
 

• Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego, 
• Nordea Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego. 

 
12. KNF jednogłośnie udzieliła zgody KBC Alfa SFIO na zmianę depozytariusza. 
 
13.  Komisja zapoznała się ze: 
 

• sprawozdaniem z działalności KNF w 2008 r., 
• raportem o rynku pracowniczych programów emerytalnych w 2008 r., 
• informacją na temat proponowanych rozwiązań systemowych w zakresie systemu 

rekompensat, 
• informacją o przebiegu prywatyzacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 

 
13. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:  
 
• 9 czerwca 2009 r. 
• 22 czerwca 2009 r. 
• 8 lipca 2009 r. 
• 31 lipca 2009 r. 


