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Zgodnie z rn.'1awąo nad ..••..QO.e natIi f)'ol.iiem tman.w'u'yrn J: dnia 11 jipca 2006 T_ (O'L lt
/. 2006 r. Nr !51o jlO7_ ~ Ilt) z późno zm.) 'Cek"ID nadzoru md T)'flkiem ilnan:!'iOVo.'Yffi- w tym nad
sektorem bankowym, jest zapewnienie prawidIDw~no fL.TfIł-ejollO\\"':L'"1ia tego f}nku. jego
stabilności bG.picczeńsł.wa OTOli: przejrL)':itoScl j /:liJfani... do f)'ilkn finansm" .."'\.."'go_T a'k7.e
zag'.\ara.'1llOW3nj~ ochrony interesó,,-., unesmjków rynku !leż) w gestii 11ad.Ioru. ~a potr)".cby
Tcaiizacji poWY/S7ego Komisja Nam-..o-ru }"i~wego jajko organ nad70rujący zl)slala
wyposlUJJna "lA' słoSO' ••.llC"narzędzia WS:ród tych naT/""-dYi l:i!Omą rolę pcm.ią n~knmenlm~które
tKKF jest uprawniona wydawać na pl.Xb'tawie al1. U7 plL:15 US1aWy /. ania 29 si0rpDia 1997 iL

iPT;iwObank.owe (!l)-/. U. z 2002 r. Nr 72, poL 665 z -późrL 711"1..).

Rekomendacje s1anowią 7.hłór 7.ac:ad dotY'-L.ąC}'ch dobrjCh pdfylk w .f,ahesie ostrożnego i
stabilnego 7..a.o.ądtania banJ.i...ami.jak równici j f(:iocji -;-iJiemami Są ws\..uaniem pr/-o o-rgan
nadzoru J)O;'..ądanego sposobu pro\,\"l!{ł,,-eu-un prz;o:z banł dtiałainoki w 1)ch przypadkach. gdy
przepisy prawa i'Iie r~llh.lJą tego lub cr.ynią to \li ,,-pDSÓbni:cpt..4ny. .iII isJ •.Jeją pr.lA:Słanki dla
ukSllałtowania dobrej praktyki lA. dauym Obs.l.aJLt;;;_ OT~ nadzom dysponując wiedzą o pmcesach
.r.3cbodzących w :ikaJi calego seikwm ~uh \\. poj'rtl)'ilCl)'ch baailich ma7.e ""."kazać taki spo::;ób
pro\\'adIcnia działamoś.c-i~ który je:.1. op1:'Tn'",dlny z p1mk1u \li"id7_eniasprawo .•••·al1i..."gomdLOnł.

W imeTcsie :-labilności sektora bankowego \ł.- Pot;.::e. jak iuczciwej konkurCDcji na if)'l1ku.

.ekon~ .."ilaacje le f>owinny miee 7-.a.~OSOwanie jednolicie wobec ws7.}'sIkich uC'.rQjJ.n~ów T}llł.:U.
Odnosząc się do dzialamości oddLia!ów iJlSlytll\:.j1 kreA1}1o""1'cl1 r.a 1erenj~ Polski- należy odwołać
się do a.-r. 4Kk u..',;1mvyP, '\"'U bankowe m6wi'lcego O ndpowloonim :;l()sOWai!llU \\'}'rroilenion)cb w
tym artykule pr.repisów prawa polskiego (w tym mjr.L ~ L'T) do dziat,:łinoSci in..'it}1UCji

kred)1owych. UWLględniając us:ta\\owc aj~ nadzoru wskaz..ane n~ wstępie. pow)''l_''Z) 311)':Kuł
poprl:C7 odwołanie do a.."1.137 (\lo tym pkt 5 mówiący o mo.iliwoSci w)'tla",&.ia ,e-komeDdacjt
przez KN'F) wskazuje na jego I'.a..","osowanil:. nic tyłko do d/iablności banków. ale :i olidziałó'i-
mslytugi hedytowych.

Mając na uwadz.e powY;;_'iU u'A--aZamy. 7.e - w 7.<:&.resre ó/iaWnosci na rynflm pomsli:im .
wsz.ysrkich m:zestników obowi;vująjedinako.ve 7..asady. OczeJu.ljJc się Ll:ł1em.li: oddzia~ ia'>1}1llcji
kTcdytow)ch ob...--Cllen.a rererlie Polski będą pmw<5d7ji d7l..ałalno:ŚĆ z uwzględnieniem J...<:ljpi.;ów
rcikomelldacji organu nad70ru i pJ1:edsaa\l>ltoT}'cll w lI1idildoW)'ch prniklył w zakn~sjeostro:fncgo I
:.1abiJne.go :1.MZąUzanllL jał .ó•••nici i relacji / kli'l3fl1a:iTtl. W innym ba\"iem pTLYpadku
:pro\\--arlziłobym do -".aburzenaa jedookov.:jch waTUlil.6w .yllkowy.ch i ~T>'\·ar.l3Jo okvję do
arbilrażu nadr.on-zego.



Zgodnie z pl, J 3 ~buły d)'.-=....ki)1\\'}'2006i4&l\VE Parlm:noohJ1 En:ropcjskiego iRad]!, z
dnia 14 czerwca 2006 L "Pcńsitm con1u::rn'Slie powinJlY ~p(;)ł~ji.51!nic md =atiJłJ'm p,=es::::J:óti
"' prvlwldzeJliu d:iala1noió ohjęfej w--ąjenm);m lJ~mTwt;mit"mw 1a.fd.som spo .••(}b.jak 1;' nHbnJ)m

Palł"'i'17e C=1olliur,,'Sum, [} ile le dIia1aITN}.~{ nie 710mca pr=epism'l! p1"01'i''1IJdlcllroniqc..vdt dDhro
pubfu~'łe w pnyjmująt..:rm Pai2:..71".'ie ,t=.!fJnia:nl's!r.m .•_ Mąjąc zID.e;DZła W7..g1ędzie dobro public.zne
{w :t-]'mfi_m. s.tabi1lnoStsek10ra banko'iOoego oraz uczciwą konł.urenc}ę) j jego ochronę, jednalire
pf>dejście powl.noo być zaclID•••.-ane VI r.~ontekScłe i!ziakJności PfOW-aC7...o!lJej 7.a1ÓU-JlO pr.t.ez ba:nJio.j
jak ~oddziały i.~1.:r1ucji:krerij'l.owyci:L


