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Komunikat z XXXV posiedzenia  
Komisji Nadzoru Finansowego  

w dniu 7 stycznia 2008 r.   
 
1. W trzydziestym piątym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli 

udział: 
 
• Pan Stanisław Kluza – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, 
• Pan Artur K. Kluczny – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, 
• Pan Krzysztof Rybiński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego, 
• Pan Adam Pęzioł – Przedstawiciel Ministra Finansów, 
• Pani Agnieszka Chłoń–Domińczak – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej, 
• Pani Danuta Wawrzynkiewicz – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
2. KNF jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie określenia trybu wykonywania 
nadzoru bankowego, która stanowi przeniesienie do nowego stanu prawnego treści uchwały 
Komisji Nadzoru Bankowego (KNB) obowiązującej przed 1 stycznia 2008 r.  
 

W związku z przejęciem zadań nadzoru bankowego, Komisja jednogłośnie dokonała 
również zmiany:  
 
• uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu oraz Zastępcom  Przewodniczącego 

KNF upoważnienia do podejmowania działań, w tym wydawania postanowień i decyzji 
administracyjnych, w sprawach w zakresie rynku bankowego, rynku kapitałowego, rynku 
ubezpieczeniowego oraz rynku emerytalnego, z wyłączeniem rozstrzygnięć co do istoty w 
sprawach, o których mowa w art. 12 ust. 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, 

• Regulaminu KNF (doprecyzowanie zapisów wynikających z dotychczasowej praktyki 
działania).   

 
3. Komisja jednogłośnie przyjęła Regulamin Sądu Polubownego przy KNF.  
 
 Pan Stanisław Kluza – Przewodniczący KNF powiedział:  
 
 „Sąd będzie się zajmował rozpatrywaniem sporów między uczestnikami całego rynku 
finansowego, w szczególności między odbiorcami usług finansowych a podmiotami 
podlegającymi nadzorowi KNF. Postępowanie przed Sądem Polubownym przy KNF będzie 
szybsze i tańsze od postępowania przed sądami powszechnymi.” 
 
 Jednocześnie KNF jednogłośnie przyjęła Taryf ę opłat za czynności przed Sądem 
Polubownym przy KNF oraz Zasady etyki arbitrów i mediatorów Sądu Polubownego 
przy KNF . Rozpoczęcie działalności przez Sąd Polubowny przy KNF jest planowane na 
dzień 1 marca 2008 r.  
 
4. KNF jednogłośnie zgłosiła sprzeciw wobec nabycia przez Evli Securities AS z Estonii 
akcji domu maklerskiego Suprema Securities SA w liczbie stanowiącej co najmniej 10% 
głosów ze względu na niekorzystny wpływ akcjonariusza na zarządzanie domem maklerskim.  
 
5. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie: 
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• Pana Witolda Czechowskiego na Członka Zarządu Skandia Życie Towarzstwa 
Ubezpieczeń SA.  

 
6. KNF jednogłośnie nałożyła na dwóch członków władz spółek publicznych kary 
pieniężne w wysokości 3 tysięcy złotych i 1 tysiąca złotych za nieprzekazanie w terminie 
informacji o dokonanych transakcjach akcjami spółek (naruszenie art. 160 ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi). 
 
7. Komisja jednogłośnie zatwierdziła zmianę statutów: 
 
• Commercial Union Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych SA, 
• Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa SA,  
• Towarzystwa Ubezpieczeń Polski Związek Motorowy SA. 
 
8. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:  
 
• 16 stycznia 2008 r. 
• 23 stycznia 2008 r. 


