
ZBIORCZA INFORMACJA NA TEMAT PETYCJI ROZPATRZONYCH
PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W 2019 ROKU

W roku 2019 rozpatrzono łącznie osiem petycji (8). Wszystkie skierowane do Komisji Nadzoru 
Finansowego petycje były petycjami pojedynczymi. Otrzymane petycje załatwione zostały 
w roku, w którym wpłynęły. W czterech przypadkach petycje zostały rozpatrzone w całości 
negatywnie, w jednym – w całości pozytywnie, w dwóch przypadkach petycje rozpatrzono 
częściowo pozytywnie, a częściowo negatywnie, natomiast jedna pozostała bez rozpatrzenia 
zgodnie z art.7 ust.1 ustawy o petycjach. 

Dane dotyczące przedmiotu składanych petycji i sposobu ich rozpatrzenia przedstawia tabela 
poniżej:

przedmiot petycji sposób załatwienia petycji
wniosek o niewydanie zgody na połączenie banków negatywny 

wniosek o uwzględnienie interesów poszkodowanych 
i niewydanie zgody na połączenie banków oraz sprzedaży 
nowemu inwestorowi do czasu spłacenia wszystkich 
wyłudzonych pieniędzy poszkodowanym

petycja pozostaje bez 
rozpatrzenia zgodnie z art.7 
ust.1 ustawy o petycjach

wniosek o podjęcie działań w następującym zakresie:
1. rozpoczęcie procesu legislacyjnego celem wzmocnienia 

uprawnień akcjonariuszy mniejszościowych oraz 
zapewnienie im efektywnych instrumentów ochrony 
swoich interesów,

2. wsparcie akcjonariuszy Porozumienia w ramach (…) 
postępowań sądowych 

3. poparcie (…) działań mających na celu powrót Spółki na 
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie,

4. wyjaśnienie czy i jakie czynności zamierza Pan 
Przewodniczący podjąć celem wzmocnienia uprawnień 
akcjonariuszy mniejszościowych i wyeliminowania 
nieprawidłowości występujących na rodzimym rynku 
kapitałowym

negatywny - w pkt 1,3,4 
pozytywny - w pkt 2

wniosek o podjęcie działania w sprawie wartości wymagających  
szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, polegającego na 
ochronie interesu akcjonariuszy mniejszościowych spółki (…) 
oraz wytypowanie i oddelegowanie przez Pana 
Przewodniczącego, przedstawiciela Komisji Nadzoru 
Finansowego do uczestnictwa w charakterze obserwatora 
na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

negatywny

wniosek o wyznaczenie i oddelegowanie obserwatora z ramienia 
Komisji Nadzoru Finansowego w celu uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy 

negatywny
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wniosek, „aby Komisja Nadzoru Finansowego w obliczu 
niepokojących sygnałów napływających z Banku, podjęła 
wszelkie możliwe działania celem zabezpieczenia nie tylko 
depozytów Polaków zgromadzonych w Banku, ale także celem 
zabezpieczenia interesu detalicznych uczestników rynku 
kapitałowego, będących posiadaczami zarówno obligacji, jak 
i akcji Banku”.

pozytywny 

żądanie podjęcia wskazanych działań:
1. podjęcia przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

wszelkich działań mających na celu faktyczne 
uniemożliwienie pośredniczenia przez dostawców usług 
płatniczych we wpłatach stawek oraz wypłatach 
wygranych w nielegalnych grach hazardowych 
organizowanych przez sieć Internet na terytorium Polski, 
w tym w szczególności, zwrócenie się do urzędu 
Financial Conduct Authority w Wielkiej Brytanii oraz 
ewentualnie innych podmiotów nadzorujących, 
o zapewnienie i utrzymanie zwiększonego nadzoru oraz 
podjęcie zdecydowanych działań mających na celu 
wyeliminowanie przypadków łamania polskiego prawa

2. „podjęcia przez tut. Urząd wszelkich innych możliwych 
środków, mających na celu doprowadzenie do 
całkowitego pozbawienia możliwości czerpania korzyści 
z pośredniczenia w płatnościach bezgotówkowych 
za udział w nielegalnych grach hazardowych na terenie 
RP, w tym rozważenia złożenia przez tut. Urząd 
zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 
pomocnictwa, wskazanego w art. 18 § 3 Kodeksu 
karnego, poprzez pomocnictwo, w popełnieniu 
przestępstwa karnoskarbowego z art. 107 k.k.s. przez 
podmioty zajmujące się pośredniczeniem w dostawie 
usług płatniczych, umożliwiających udział 
w nielegalnych grach hazardowych (w tym grach 
zagranicznych) urządzanych przez Internet.

pozytywny – w pkt.1
negatywny – w pkt. 2 

wniosek o podjęcie czynności w ramach nadzoru bankowego, 
w celu przywrócenia w Banku (…) bezpieczeństwa środków 
pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych, 
zgodności działania Banku z przepisami prawa, w tym 
z wewnętrznymi uregulowaniami(Regulaminami) Banku 
i zawieranymi umowami; spowodowanie osunięcia 
od prowadzenia w Banku spraw Spółki (…) osób wskazanych na 
str. 1 i 2 petycji; zbadanie powiązań biznesowych klientów 
Banku z pracownikiem (…); nałożeniem na Bank kary 
pieniężnej

negatywny 
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