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Komunikat z 68. posiedzenia  
Komisji Nadzoru Finansowego  

w dniu 11 lutego 2009 r.   
 
1. W sześćdziesiątym ósmym 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 Piotr Wiesiołek – Pierwszy Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego, 
• Pan Dariusz Daniluk – Przedstawiciel Ministra Finansów, 
• Pani Agnieszka Chłoń–Domińczak – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej, 
• Pani Danuta Wawrzynkiewicz – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
2. KNF jednogłośnie utrzymała w mocy decyzję KNUiFE (poprzedniego nadzoru 
emerytalnego) z dnia 24 sierpnia 2005 r. odmawiającą udzielenia zezwolenia na zmianę statutu 
ING Otwartego Funduszu Emerytalnego polegającą na podwyŜszeniu maksymalnej 
miesięcznej wysokości opłaty za zarządzanie funduszem z 10 milionów złotych do 25 milionów 
złotych do 31 grudnia 2010 r.1  
 

Komisja uznała, Ŝe postulowane podwyŜszenie limitu opłaty za zarządzanie nie jest 
uzasadnione interesem członków funduszu ani koniecznością zapewnienia konkurencji pomiędzy 
OFE.  

3. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie: 
 
• Pana Cezarego Burzyńskiego na Prezesa Zarządu Powszechnego Towarzystwa 

Emerytalnego BANKOWY SA, 
• Pani Teresy Grabowskiej na Członka Zarządu HDI – Gerling śycie Towarzystwa 

Ubezpieczeń SA, 
• Pana Jerzego Pietrewicza na Członka Zarządu Banku Ochrony Środowiska SA2, 
• Pana Zdzisława Wojdaka na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego Grodków – 

Łosiów, 
• Pani Zenony Zalewskiej na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie. 

 

                                                 
1 Sprawa była rozpatrywana przez KNF, bo Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił ze względów 
proceduralnych decyzję KNUiFE z dnia 22 marca 2006 r. (utrzymującą w mocy decyzję KNUiFE z dnia 24 sierpnia 
2005 r.) i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. 
2 W głosowaniu KNF nie uczestniczył Pan Piotr Wiesiołek – Pierwszy Wiceprezes NBP. 
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4. KNF jednogłośnie zmieniła Regulamin Sądu Polubownego przy KNF w zakresie 
rozszerzenia funkcjonalności Sądu o moŜliwość przeprowadzenia samego postępowania 
mediacyjnego bez konieczności wyraŜenia zgody na rozstrzygnięcie w ramach postępowania 
polubownego. 

Zmiana regulaminu umoŜliwi wykorzystanie mediacji np. w sporach przedsiębiorstw z 
bankami związanych z opcjami walutowymi.   

5. Komisja jednogłośnie nałoŜyła na spółkę publiczną Grupa Finansowa Premium SA 
karę pienięŜną w wysokości 70 tysięcy złotych za niedopełnienie obowiązków informacyjnych 
polegające na nieprzedstawieniu w raportach kwartalnych za III i IV kwartał 2007 r. stanowisk 
zarządu odnośnie moŜliwości zrealizowania wcześniej publikowanych w prospekcie emisyjnym 
prognoz wyników finansowych, w świetle wyników zaprezentowanych w raportach kwartalnych 
oraz nie uwzględnieniu w raporcie bieŜącym oraz raporcie rocznym wszelkich wymaganych 
prawem informacji. 

6. KNF jednogłośnie nałoŜyła na osobę fizyczną – akcjonariusza PTS Plast – Box SA karę 
pienięŜną w wysokości 2 tysięcy złotych za naruszenie obowiązków informacyjnych 
wynikających ze „znacznych pakietów” spółek publicznych (niezawiadomienie Komisji w 
ustawowym terminie o zejściu poniŜej progu 5% głosów w marcu 2008 r.; kara ma charakter 
mandatowy, bo informacja o zmianie zaangaŜowania została przekazana do spółki, a za jej 
pośrednictwem do publicznej wiadomości). 

 
7. Komisja jednogłośnie odebrała uprawnienia do wykonywania zawodu maklerowi 
papierów wartościowych w związku z naruszeniem przepisów prawa i regulaminów 
wewnętrznych w okresie zatrudnienia w Skarbiec Investment Management SA (tzw. front – 
running, czyli wykorzystanie informacji poufnych o zleceniach Skarbiec Investment 
Management, stanowiących jednocześnie tajemnicę zawodową).  
 
8. KNF jednogłośnie nałoŜyła na HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń SA karę 
pienięŜną w wysokości 10 tysięcy złotych za niewypłacenie w ustawowym 30 – dniowym 
terminie odszkodowania z ubezpieczenia komunikacyjnego (art. 14 ust. 1 ustawy o 
ubezpieczeniach obowiązkowym). 
 

Dodatkowo Urząd KNF prowadzi postępowania w sprawie naruszenia terminu z  art. 14 
ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych przez osiem zakładów ubezpieczeń. 
 
9. Komisja jednogłośnie wyraziła sprzeciw wobec planowanego nabycia przez Ipopema Pre 
– Ipo Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych akcji Ipopema Securities SA 
w liczbie, która spowoduje przekroczenie 20% ogólnej liczby głosów ze względu na istnienie 
uzasadnionego podejrzenia, Ŝe podmiot zamierzający nabyć akcje mógłby wywierać 
niekorzystny wpływ na zarządzanie domem maklerskim. 
 
10.  KNF jednogłośnie zezwoliła spółce GG Network SA na przywrócenie akcjom formy 
dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 25 lutego 2009 r. 
 
11. Komisja jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie Kanonu Dobrych Praktyk Rynku 
Finansowego  określającą tryb postępowania z wnioskami o akceptację branŜowych zasad 
dobrych praktyk.  
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12. Kolejne posiedzenia Komisji są zaplanowane na:  
 
• 24 lutego 2009 r. 
• 11 marca 2009 r. 
• 24 marca 2009 r. 
• 8 kwietnia 2009 r. 
• 22 kwietnia 2009 r. 


