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Komunikat z 90. posiedzenia  
Komisji Nadzoru Finansowego  

w dniu 10 listopada 2009 r.   
 
1. W dziewięćdziesiątym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział: 
 

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

 
2.  KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia na połączenie Krakowskiego Banku 
Spółdzielczego w Krakowie (bank przejmujący) i Jurajskiego Banku Spółdzielczego w 
Niegowie (bank przejmowany).  

3. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie: 
 
• Pana Radosława Chmielewskiego na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w 

Krasnymstawie, 
• Pani Ireny Zawadzkiej na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Zwoleniu. 

4. Komisja jednogłośnie zmieniła dotyczącą banków uchwałę KNF nr 380/2008 z dnia 17 
grudnia 2008 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z 
tytułu poszczególnych rodzajów ryzyk.   

 Celem zmiany jest doprecyzowanie zapisów uchwały, które budziły wątpliwości 
interpretacyjne związane z możliwością przypisywania obniżonej, 0% wagi ryzyka dla 
ekspozycji gwarantowanych przez Skarb Państwa. Dzięki tej zmianie uchwała jednoznacznie 
stanowi, iż ekspozycjom wobec jednostek sektora finansów publicznych w zakresie 
gwarantowanym przez Skarb Państwa przypisuje się wagę ryzyka taką, jak dla Skarbu Państwa. 
W przypadku innych, niż gwarantowane ex lege przez Skarb Państwa ekspozycji takich 
jednostek, przypisując wagę ryzyka bank bada, czy ekspozycja posiada odpowiednią ochronę w 
postaci gwarancji lub poręczenia. 

5. KNF jednogłośnie nadała spółce Notoria Serwis SA status agencji informacyjnej, o 
której mowa w art. 58 ustawy o ofercie publicznej. 

6. Komisja jednogłośnie obniżyła karę pieniężną nałożoną na GO Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych SA w dniu 16 września 2009 r. do 20 tysięcy złotych ze względu na sytuację 
finansową TFI.  

7. KNF jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutu: 
 
• Nordea Otwartego Funduszu Emerytalnego. 
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8. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:  
 
• 16 listopada 2009 r. 
• 26 listopada 2009 r. 
• 9 grudnia 2009 r. 
• 21 grudnia 2009 r. 
• 11 stycznia 2010 r. 
• 27 stycznia 2010 r. 


