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Komunikat z 92. posiedzenia  
Komisji Nadzoru Finansowego  

w dniu 26 listopada 2009 r.   
 
1. W dziewięćdziesiątym drugim posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli 

udział: 
 

• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, 
• Pan Piotr Wiesiołek – Pierwszy Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego, 
• Pan Dariusz Daniluk – Przedstawiciel Ministra Finansów, 
• Pan Marek Bucior – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej1, 
• Pani Danuta Wawrzynkiewicz – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. KNF jednogłośnie nałoŜyła na dwie osoby fizyczne działające w porozumieniu kary 
pienięŜne w wysokości 500 tysięcy złotych i 100 tysięcy złotych za nieprzeprowadzenie 
wezwania do zapisywania się na sprzedaŜ akcji spółki publicznej Wikana SA w terminie oraz 
ustanowienie zabezpieczenia w wysokości niŜszej niŜ wymagana przepisami prawa.  
 
3. Komisja jednogłośnie zezwoliła Ministerstwu Skarbu Jej Królewskiej Mości z Wielkiej 
Brytanii na wykonywanie za pośrednictwem Royal Bank of Scotland Group plc prawa głosu z 
akcji uprawniających do 75% lub więcej głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy: 
 

• RBS Bank (Polska) SA. 

4. KNF wyraziła zgodę na powołanie: 
 
• Pana Michała Pietrucina na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Stegnie (wyniki 

głosowania: 2 głosy za – Pan Piotr Wiesiołek, Pani Danuta Wawrzynkiewicz; 1 głos 
przeciw – Pan Dariusz Daniluk; 2 głosy wstrzymujące się – Pan Lesław Gajek, Pan 
Marek Bucior), 

• Pana Krzysztofa Radziszewskiego  na Prezesa Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju 
w Szepietowie (decyzja jednogłośna), 

• Pana Marcina śółtka na Członka Zarządu Aviva Powszechnego Towarzystwa 
Emerytalnego Aviva BZ WBK SA (decyzja jednogłośna). 

5. Komisja utrzymała w mocy decyzję KNF z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie odmowy 
wydania zezwolenia na utworzenie Banku Oszczędnościowo – Kredytowego SA.  

W wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy KNF uznała, Ŝe:  
 
• nie zostały spełnione wymagania obowiązujące przy tworzeniu banku określone w 

Prawie bankowym (tj. nie zostało zapewnione wyposaŜenie banku w fundusze własne, a 

                                                 
1 Pan M. Bucior nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 6 i 8 – 10. 
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wnioskodawcy nie legitymują się rękojmią ostroŜnego i stabilnego zarządzania 
tworzonym bankiem),  

• w decyzji pierwszej instancji dokonano prawidłowej oceny stanu faktycznego i 
zastosowano właściwe przepisy prawa. 

Na czas trwania postępowania w sprawie BOK miały wpływ zmieniające się okoliczności 
faktyczne, m. in. toczące się przed Sądem Okręgowym w Gdańsku postępowanie w sprawie 
uchylenia uchwały walnego zgromadzenia Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – 
Kredytowej nr 6 z dnia 24 czerwca 2005 r. aprobującej zaangaŜowanie Kasy Krajowej w 
utworzenie BOK, zakończone wyrokiem w dniu 16 października 2009 r.   

Wyniki głosowania KNF: 3 głosy za utrzymaniem w mocy decyzji pierwszej instancji 
(Pan Lesław Gajek, Pan Dariusz Daniluk, Pan Marek Bucior); 2 głosy wstrzymujące się (Pan 
Piotr Wiesiołek, Pani Danuta Wawrzynkiewicz). 

6. KNF jednogłośnie wyznaczyła do dnia 15 grudnia 2009 r. maksymalny termin nabycia 
przez Aviva International Holdings Ltd. z Wielkiej Brytanii akcji w liczbie zapewniającej 
przekroczenie 50% głosów na walnym zgromadzeniu: 

 
• Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na śycie SA, 
• Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych SA. 

7. Komisja jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutów: 
 
• Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego,  
• Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK, 
• Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”, 
• Otwartego Funduszu Emerytalnego WARTA, 
• Pekao Otwartego Funduszu Emerytalnego. 

8. KNF jednogłośnie nadała spółce Cait sp. z o. o. status agencji informacyjnej, o której 
mowa w art. 58 ustawy o ofercie publicznej. 
 
9. Komisja jednogłośnie nałoŜyła na Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA karę pienięŜną 
w wysokości 10 tysięcy złotych za niewypłacenie w ustawowym terminie siedmiu odszkodowań 
z ubezpieczenia komunikacyjnego (naruszenie art. 14 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych). 
 
10.  KNF zapoznała się z informacją nt.: 

 
• naleŜności zagroŜonych od sektora niefinansowego w portfelach banków 

komercyjnych według stanu na 30 września br., 
• wyników ankiety nt. walutowych kredytów mieszkaniowych udzielanych 

gospodarstwom domowym ze szczególnym uwzględnieniem kwestii spreadów, 
• działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2008 r. i I półroczu 2009 r.  

  
11. Kolejne posiedzenia Komisji są zaplanowane na:  

 
• 9 grudnia 2009 r. 
• 21 grudnia 2009 r. 
• 11 stycznia 2010 r. 
• 27 stycznia 2010 r. 


