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KOMUNIKAT PRASOWY (PRESS RELEASE) 

 

Narodowy Bank Gruzji oraz Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

podsumowują wyniki unijnego projektu współpracy bliźniaczej  
 

 

Tbilisi/Warszawa, 6 maja 2021 r. — Dzięki wsparciu ze strony Urzędu Komisji Nadzoru 

Finansowego (UKNF) Gruzja jest teraz gotowa na pełne dostosowanie swego krajowego 

ustawodawstwa do unijnych standardów oraz mechanizmów nadzoru finansowego w obszarze usług 

bankowych i płatniczych. Dwuletni unijny projekt współpracy bliźniaczej „Wzmocnienie 

Narodowego Banku Gruzji w obszarze usług bankowych i płatniczych” został zrealizowany przez 

UKNF, a jego rezultaty podsumowano na wirtualnej konferencji w dniu 6 maja 2021 r. 

 

Podczas wirtualnej uroczystości przemowy wygłosili Koba Gvenetadze, Gubernator Narodowego 

Banku Gruzji, Sigrid Brettel, Szefowa Sekcji Współpracy w Delegaturze Unii Europejskiej w Gruzji, 

Rafał Mikusiński, Zastępca Przewodniczącego KNF, David Bujiashvili, Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych Gruzji (Programme Administration Office), Dyrektor Departamentu Koordynacji 

Wsparcia UE i Integracji Sektorowej oraz Mariusz Maszkiewicz, Ambasador Rzeczpospolitej 

Polskiej w Gruzji. W konferencji inauguracyjnej podsumowującej rezultaty i doświadczenia nabyte 

w trakcie projektu wzięli udział również urzędnicy wysokiego szczebla: Michał Kruszka, Kierownik 

Projektu ze strony UKNF, Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii oraz Archil Mestvirishvili, 

Kierownik Projektu ze strony Beneficjenta, Zastępca Gubernatora Narodowego Banku Gruzji. 

 

Koba Gvenetadze, Gubernator Narodowego Banku Gruzji oświadczył: „Projekt współpracy 

bliźniaczej miał ogromne znaczenie dla NBG. NBG, jako organ regulacyjny, który patrzy w 

przyszłość oraz analizuje i wprowadza sprawdzone rozwiązania, otrzymał wsparcie techniczne na 

wysokim poziomie i — co najważniejsze — nabył nieocenione doświadczenie nadzorcze. Projekt 

współpracy bliźniaczej odegrał istotną rolę w udoskonaleniu i wzmocnieniu stosownych narzędzi i 

instrumentów NBG”. 

 

Sigrid Brettel, Szefowa Sekcji Współpracy w Delegaturze Unii Europejskiej w Gruzji podkreśliła, że 

„Gruzja dokonała imponującego postępu w zwiększaniu odporności sektora bankowego. Obecne 

działania na rzecz wzmocnienia polityki ostrożnościowej stanowią odzwierciedlenie działań 

podejmowanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej”. 

 

Według Rafała Mikusińskiego, Zastępcy Przewodniczącego KNF „dzięki znakomitej pracy 

wszystkich uczestników projektu Narodowy Bank Gruzji uzyskał podstawowe narzędzia do 



 
 

tworzenia ram regulacyjnych, nadzorczych i sankcyjnych zgodnych z prawodawstwem unijnym oraz 

wymogami określonymi w Układzie o stowarzyszeniu między UE a Gruzją”.  

 

W konferencji wzięli udział również przedstawiciele rządu i administracji publicznej Polski i Gruzji, 

kluczowi przedstawiciele NBG, UKNF oraz innych instytucji polskich i litewskich zaangażowanych 

w Projekt, a także przedstawiciele gruzińskich banków komercyjnych, instytucji płatniczych i innych 

darczyńców z sektora finansowego oraz przedstawiciele mediów. 

 

Wspólne działania partnerów z Polski i Gruzji, realizowane przy wsparciu Unii Europejskiej, 

przyczyniły się do osiągnięcia następujących rezultatów: 

- stopniowego dostosowania zasad regulacyjnych, nadzorczych i sankcyjnych do prawodawstwa 

UE i wymogów określonych w układzie o stowarzyszeniu;  
- wzmocnienia funkcji i możliwości nadzorczych NBG w zakresie regulacji rynku usług bankowych 

i płatniczych zgodnie z dorobkiem prawnym i najlepszymi praktykami Unii;  
- wsparcia w usprawnieniu mechanizmów nadzoru finansowego w celu zagwarantowania ochrony 

odbiorców usług bankowych i płatniczych oraz wspierania rozwoju rynku finansowego w Gruzji, 

wraz z przeszkoleniem pracowników NBG i przygotowaniem ich do stosowania nowych zasad i 

przepisów prawa. 
 

Po zakończeniu Projektu odpowiednie przepisy zostaną dostosowane zgodnie z przepisami UE; NBG 

zreorganizuje mechanizmy nadzoru finansowego i zwiększy zdolności instytucjonalne w zakresie 

usług bankowych i płatniczych. Zoptymalizowane prawodawstwo, metodologia i standardy nadzoru 

dostosowane do odpowiednich przepisów i praktyk UE umożliwią skuteczniejsze stosowanie 

uprawnień nadzorczych dla lepszej ochrony odbiorców usług bankowych i płatniczych oraz rozwoju 

rynku finansowego w Gruzji. W konsekwencji sprawnie funkcjonujący rynek finansowy w Gruzji 

przyczyni się w dłuższej perspektywie do wzrostu gospodarczego oraz stabilności i wzmocnienia 

bezpieczeństwa uczestników rynku finansowego.  

 

Projekt współpracy bliźniaczej o budżecie w wysokości 1,750 mln euro objął wspólne działania 

podejmowane przez polski i gruziński nadzór w okresie od marca 2019 r. do maja 2021 r. W celu 

uzyskania dodatkowych informacji o projekcie proszę wejść na  stronę internetową NBG  oraz stronę 

internetową KNF. 

 

Współpraca bliźniacza (twinning) jest to unijny instrument na rzecz współpracy instytucjonalnej 

między organami administracji publicznej z państw członkowskich UE a krajami-beneficjentami lub 

krajami partnerskimi. Projekt współpracy bliźniaczej polegają na łączeniu doświadczeń i wiedzy 

specjalistycznej instytucji sektora publicznego z państw członkowskich UE oraz krajów-

beneficjentów w celu osiągnięcia konkretnych rezultatów w ramach wspólnie uzgodnionych działań 

projektowych. 

 

Link do galerii zdjęć. 

 

Kontakt: 

● Pan Kakha Barabadze, Narodowy Bank Gruzji,  

Kakha.Barabadze@nbg.gov.ge, +995 599 24 34 65 

● Pani Joanna Lipowczan, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego,  

joanna.lipowczan@knf.gov.pl, +48 22 262 51 50 / +48 668 860 798 

  

 

 

 

https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=731
https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=731
https://www.knf.gov.pl/en/ABOUT_US/International_cooperation/EU/EU_funded_projects?articleId=67580&p_id=19
https://www.knf.gov.pl/en/ABOUT_US/International_cooperation/EU/EU_funded_projects?articleId=67580&p_id=19
https://www.knf.gov.pl/en/ABOUT_US/International_cooperation/EU/EU_funded_projects?articleId=67580&p_id=19
https://www.knf.gov.pl/dla_mediow/galeria?articleId=73527&p_id=18

