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Cel 

Przyjmuje się, że spółka akcyjna posiada najbardziej uniwersalne zastosowanie wśród 

pozostałych typów spółek handlowych. Forma spółki akcyjnej wykorzystywana jest zwłaszcza 

przy tworzeniu spółek specjalistycznych, które podlegają nadzorowi KNF. Konstrukcja spółek 

specjalistycznych odbiega w różnym stopniu od konstrukcji modelowej spółki akcyjnej 

określonej w przepisach Ksh. Grupa spółek specjalistycznych jest zróżnicowana i obejmuje 

swym zakresem różne rodzaje spółek, czego przykładem są spółki bankowe lub towarzystwa 

funduszy inwestycyjnych, czy też zakłady ubezpieczeń. Spółki specjalistyczne podlegają 

szczególnym reżimom prawnym, których mocy poddawane są ze względu na specyfikę 

wykonywanej działalności, a zatem już od momentu ich powstania. Specyfika uregulowań 

dotyczących spółek specjalistycznych przejawia między innymi we wprowadzeniu rozwiązań 

modyfikujących zasady kodeksowe odnoszące się do organów spółki akcyjnej. Specyfika 

przyjętych rozwiązań dotyczy takich przykładowo kwestii jak: liczebność osób wchodzących 

w skład organów, wymogi w zakresie odpowiedniego doświadczenia, wykształcenia członków 

organów i innych specyficznych cech, czy wreszcie sposób powoływania członków. Celem 

seminarium jest przedstawienie wskazanych odmienności. Szczególny akcent położony 

zostanie także na formy oddziaływania organu nadzoru na organy wskazanych spółek 

specjalistycznych, czego wyrazem są instrumenty reglamentacyjne przynależne KNF  

w zakresie powoływania członków organów spółek (zezwoleń i zgód), czy też uprawnienia do 

stosowania przez KNF sankcji administracyjnych, które adresowane są bezpośrednio wobec 

członków organów spółek specjalistycznych. Poruszana w trakcie seminarium problematyka 

skupiać się będzie na analizie uregulowań ustawowych uzupełnionych o kształtujące się  

w tym zakresie orzecznictwo sądowoadministracyjne.  

Kto powinien wziąć udział? 

Seminarium przeznaczone jest dla pracowników podmiotów nadzorowanych przez Komisję 

Nadzoru Finansowego, którzy w swej pracy zawodowej stykają się z problematyką działania 

organów specjalistycznych spółek akcyjnych i ich relacji z KNF.  

Forma  

Seminarium będzie miało formę prezentacji. Seminarium zakłada dyskusją uczestników oraz 

wymianę poglądów na tematy omawiane podczas przedstawiania prezentacji. Z tego też 

względu możliwe będzie zadawanie prelegentowi pytań związanych z przedstawianą 

problematyką, w tym również kierowanie próśb o doprecyzowanie lub wyjaśnienie kwestii, 

które wydają się budzić wątpliwości lub zastrzeżenia w działaniach KNF. 

 

     Harmonogram czasowy 
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Rejestracja uczestników na seminarium rozpocznie się od godziny 9.30  
Rozpoczęcie seminarium o godzinie 10.00  
Seminarium zakończy się o godzinie 15.00  

Zgłoszenia: liczba miejsc ograniczona 

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza 

zgłoszeniowego dostępnego pod adresem www.knf.gov.pl w dziale „CEDUR” aż do wyczerpania 

miejsc. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej w dniu 16 listopada 2017 

roku. 

 
Kontakt:   Anna Rojek tel. (22) 262 48 59 
                                                                      Anna Smyk-Latoszek tel. (22) 262 41 22 
  cedur@knf.gov.pl 

Opłaty 

Udział w seminarium jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają materiały konferencyjne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.knf.gov.pl/
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PROGRAM 
20 listopada 2017 roku  

Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa 
Prowadzenie: Daniel Nowicki - ekspert, Departament Prawny UKNF 

Godzina                                                   Temat 

9:30-10:00 Rejestracja uczestników i bufet kawowy 

  

 

10:00-12:00 

 
1. Szczególne spółki akcyjne jako podmioty podlegające nadzorowi KNF -

charakterystyka prawna. 
2. Organy spółek akcyjnych według Ksh 
3. Zasady dotyczące organów w spółce akcyjnej prowadzącej działalność bankową: 

a) System organów, 
b) Zarząd - wymogi stawiane członkom zarządu, 
c) Rada nadzorcza - wymogi stawiane członkom rady nadzorczej, komitety rady 

nadzorczej. 
4. Zasady dotyczące organów w spółkach akcyjnych będących zakładami ubezpieczeń 

lub zakładami reasekuracji: 
a) Zarząd - struktura wewnętrzna, kwalifikacje członków, 
b) Rada nadzorcza - struktura wewnętrzna, kwalifikacje, 
c) Osoby pełniące funkcję kluczową - specyfika pojęcia i kwalifikacje osób 

pełniących funkcję kluczową.   
5. Zasady dotyczące organów towarzystwa funduszy inwestycyjnych: 

a) Zarząd - liczebność zarządu i wymogi stawiane członkom zarządu, 
b) Rada nadzorcza - skład rady nadzorczej i wymogi stawiane członkom rady 

nadzorczej. 
  
12:00-12:30 Przerwa na kawę 

  

12:30-14:30 

 
1. Zasady dotyczące organów towarzystwa emerytalnego: 

a) Zarząd - liczebność i wymogi stawiane członkom zarządu, niepołączalność 
funkcji, transparentność majątkowa członków zarządu  

b) Rada nadzorcza - liczebność rady i wymogi stawiane członkom rady nadzorczej   
2. Wpływ KNF na działalność walnego zgromadzenia akcjonariuszy w spółkach 

specjalistycznych.  
3. Reglamentacja administracyjnoprawna powoływania członków organów 

specjalistycznych spółek akcyjnych: 
a) Tryb wykonywania reglamentacji administracyjnoprawnej, 
b) Strona postępowania w przypadku powołania członków organów spółek 

specjalistycznych, 
c) Postępowanie wyjaśniające,  
d) Decyzja administracyjna jako akt kończący postępowanie administracyjne - 

zgoda KNF.   
4. Sankcje administracyjne stosowane przez KNF wobec członków organów 
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specjalistycznych spółek akcyjnych - rodzaje sankcji i zasady ich stosowania 

  

14:30-15:00 Pytania i dyskusja 

  

 


