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Komunikat z 98. posiedzenia  

Komisji Nadzoru Finansowego  
w dniu 10 marca 2010 r.   

 
1. W dziewięćdziesiątym ósmym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli 

udział: 
 

• Pan Stanisław Kluza – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, 
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, 
• Pan Piotr Wiesiołek – Pierwszy Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego1, 
• Pan Dariusz Daniluk – Przedstawiciel Ministra Finansów, 
• Pan Marek Bucior – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej2, 
• Pani Danuta Wawrzynkiewicz – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie: 
 
• Pana Ryszarda Barana na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Sędziszowie, 
• Pana Tomasz Bławata na Prezesa Zarządu ING Towarzystwa Ubezpieczeń na śycie 

SA, 
• Pani Aleksandry Hanzel na Członka Zarządu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów 

Eksportowych SA, 
• Pana Zygmunta Kostkiewicza na Prezesa Zarządu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów 

Eksportowych SA, 
• Pani Marii Piaseckiej na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Nidzicy, 
• Pani Marii Świątnickiej na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Jutrosinie. 

3.  KNF jednogłośnie nałoŜyła na osobę fizyczną – byłego przewodniczącego rady 
nadzorczej spółki publicznej Grupa Kolastyna SA karę pienięŜną w wysokości 100 tysięcy 
złotych za „manipulację informacją” polegającą na wprowadzeniu w błąd inwestorów poprzez 
rozpowszechnianie w maju 2009 r. nierzetelnej informacji o zainteresowaniu US Pharmacia sp. z 
o. o. przejęciem Grupy Kolastyna SA. 

4.  Komisja jednogłośnie ukarała za naruszenie obowiązków informacyjnych spółki 
publiczne: 

 
• FON SA – kara pienięŜna w wysokości 150 tysięcy złotych za nieprzekazanie w 

ustawowym terminie informacji poufnej o rozwiązaniu współpracy z Lemną International 
Inc. z USA we wrześniu 2009 r. Ustalając wysokość kary finansowej KNF wzięła pod 
uwagę trudną sytuację finansową emitenta. 

 
• Zakłady Azotowe Puławy SA – kara pienięŜna w wysokości 150 tysięcy złotych za 

nieprzekazanie w ustawowym terminie informacji poufnej o wystawieniu przez emitenta 
opcji walutowych, niosących ryzyko nieograniczonej straty, w zakresie w jakim 
przekraczały one wpływy w walutach obcych i mogących mieć istotny wpływ na wynik 

                                                 
1 Pan P. Wiesiołek nie brał udziału w omawianiu sprawy opisanej w pkt 8. 
2 Pan M. Bucior nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 2, 3 i 4. 
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finansowy emitenta. Ustalając wysokość kary finansowej KNF wzięła pod uwagę trudną 
sytuację finansową emitenta. 

5.  KNF jednogłośnie ukarała zakłady ubezpieczeń za niewypłacenie w ustawowym terminie 
odszkodowań z ubezpieczenia komunikacyjnego (naruszenie art. 14 ustawy o ubezpieczeniach 
obowiązkowych): 

 
• Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group – kara pienięŜna 

w wysokości 10 tysięcy złotych za niewypłacenie w ustawowym terminie pięciu 
odszkodowań z ubezpieczenia komunikacyjnego, 

• HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń SA – kara pienięŜna w wysokości 20 
tysięcy złotych za niewypłacenie w ustawowym terminie dziewiętnastu odszkodowań z 
ubezpieczenia komunikacyjnego, 

• MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń SA – kara pienięŜna w wysokości 10 tysięcy 
złotych za niewypłacenie w ustawowym terminie trzech odszkodowań z ubezpieczenia 
komunikacyjnego, 

• PZU SA – kara pienięŜna w wysokości 10 tysięcy złotych za niewypłacenie w 
ustawowym terminie pięciu odszkodowań z ubezpieczenia komunikacyjnego, 

• Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA – kara pienięŜna w wysokości 10 
tysięcy złotych za niewypłacenie w ustawowym terminie siedmiu odszkodowań z 
ubezpieczenia komunikacyjnego, 

• Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska SA – kara pienięŜna w wysokości 10 tysięcy 
złotych za niewypłacenie w ustawowym terminie dwóch odszkodowań z ubezpieczenia 
komunikacyjnego. 

6. Komisja jednogłośnie wydała uchwały w sprawie:  
 
• zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu 

poszczególnych rodzajów ryzyka (zastępującą uchwałę 380/2008 z dnia 17 grudnia 
2008 r.), 

• banków objętych obowiązkiem ogłaszania informacji w zakresie określonym uchwałą 
KNF nr 385/2008 z dn. 17 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu 
ogłaszania przez banki informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczącym 
adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ogłaszaniu 

 
7. KNF jednogłośnie udzieliła Fortis FIO zgody na zmianę depozytariusza na Deutsche 
Bank Polska SA. 

  
8. Komisja zapoznała się z zawiadomieniem otrzymanym od władz nadzorczych z Niemiec 
dotyczącym zamiaru prowadzenia przez Ikano Bank GmbH z Niemiec działalności na 
terytorium Polski poprzez oddział.   
 
9 . Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:  

 
• 16 marca 2010 r. (dokończenie 98. posiedzenia z dnia 10 marca 2010 r.) 
• 23 marca 2010 r. 
• 13 kwietnia 2010 r. 
• 27 kwietnia 2010 r. 
• 12 maja 2010 r. 
• 26 maja 2010 r. 
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• 16 czerwca 2010 r. 
• 28 czerwca 2010 r. 
• 15 lipca 2010 r. 


