
W dniu 21 lipca 2006 r. Sejm RP przyj¹³ ustawê 
o nadzorze nad rynkami finansowymi („Ustawa”). 
Teraz trafi ona do Senatu. Rozpatrzenie projektu 
Ustawy jest ju¿ w programie ostatniego 
przedwakacyjnego posiedzenia Senatu 
(2-4 sierpnia 2006 r.). Mo¿na przewidywaæ, ¿e 
Ustawa wejdzie w ¿ycie jesieni¹ po podpisaniu 
jej przez prezydenta. Ma ona bowiem wyj¹tkowo 
krótkie, tylko dwutygodniowe vacatio legis. 
Natomiast przepisy Ustawy dotycz¹ce objêcia 
nadzorem sektora bankowego wejd¹ w ¿ycie 
z dniem 1 stycznia 2008 r.

Celem Ustawy jest dokonanie organizacyjnej 
integracji organów nadzoru nad rynkiem 
finansowym i tym samym wprowadzenie 
„nadzoru zintegrowanego” nad tym rynkiem. 

Zgodnie z koncepcj¹ Ustawy docelowo nadzór 
nad ca³ym rynkiem finansowym bêdzie 
sprawowany przez utworzony w tym celu 
kolegialny organ – Komisjê Nadzoru Finansowego 
(„Komisja”), która przejmie kompetencje Komisji 
Nadzoru Ubezpieczeñ i Funduszy Emerytalnych 
(„KNUiFE”), Komisji Papierów Wartoœciowych 
i Gie³d („KPWiG”), a z dniem 1 stycznia 2008 r. 
- Komisji Nadzoru Bankowego („KNB”). 

Proces budowy zintegrowanego nadzoru bêdzie 
odbywa³ siê dwuetapowo. W pierwszym etapie 
Komisja Nadzoru Finansowego przejmie 
kompetencje KNUiFE i KPWiG. W zwi¹zku 
z nak³adaniem siê zadañ Komisja przejmie te¿ 
kompetencje dotychczasowego Rzecznika 
Ubezpieczonych. W drugim etapie od dnia 
1 stycznia 2008 r. Komisja przejmie równie¿ 
kompetencje KNB (przy czym ju¿ w pierwszym 
etapie Przewodnicz¹cy Komisji przejmie 
przewodnictwo w KNB), co zakoñczy proces 
budowy zintegrowanej instytucji nadzoru nad 
rynkiem finansowym. 
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W rezultacie wejœcia w ¿ycie ustawy, Komisja 
przejmie nadzór nad firmami ubezpieczeniowymi, 
funduszami emerytalnymi i inwestycyjnymi, 
spó³kami gie³dowymi, biurami maklerskimi oraz 
bankami (od 1 stycznia 2008), a wy¿ej 
wymienione dotychczasowe organy przestan¹ 
istnieæ jako odrêbne instytucje.

Zakres przedmiotowy Ustawy

Zakres nadzoru

Nadzór finansowy bêdzie obejmowa³ nadzór 
bankowy, emerytalny, ubezpieczeniowy, nadzór 
nad rynkiem kapita³owym, nadzór nad 
instytucjami pieni¹dza elektronicznego oraz 
nadzór uzupe³niaj¹cy sprawowany zgodnie 
z przepisami w³aœciwych ustaw.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e kompetencje tworzonej 
Komisji nie zostan¹ rozszerzone ponad te, które 
przys³ugiwa³y likwidowanym organom nadzoru. 
Otó¿ nadzór zintegrowany w zakresie 
poszczególnych segmentów rynku finansowego 
bêdzie sprawowany zgodnie z przepisami ustaw 
reguluj¹cych nadzór nad tymi sektorami, na 
zasadach, w sposób i przy zastosowaniu 
okreœlonych w nich instrumentów. 

Zadania Komisji

Katalog zadañ Komisji nie jest zamkniêty, Ustawa 
zalicza do nich:

•  sprawowanie nadzoru nad rynkiem finansowym
•  podejmowanie dzia³añ s³u¿¹cych prawid³owemu 
   funkcjonowaniu rynku finansowego
•  podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu rozwój 
   rynku finansowego i jego konkurencyjnoœci
•  podejmowanie dzia³añ edukacyjnych 
   i informacyjnych w zakresie funkcjonowania 
   rynku finansowego
•  udzia³ w przygotowywaniu projektów aktów 
   prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem 
   finansowym



•  stwarzanie mo¿liwoœci polubownego 
   i pojednawczego rozstrzygania sporów miêdzy 
   uczestnikami rynku finansowego, w szczególnoœci 
   sporów wynikaj¹cych ze stosunków umownych 
   miêdzy podmiotami podlegaj¹cymi nadzorowi 
   Komisji a odbiorcami us³ug œwiadczonych przez 
   te podmioty
•  wykonywanie innych zadañ okreœlonych 
   ustawami

Sk³ad Komisji oraz nadzór nad jej 
dzia³alnoœci¹

W sk³ad Komisji bêdzie wchodziæ 7 osób: 
Przewodnicz¹cy, dwóch zastêpców 
Przewodnicz¹cego i czterech cz³onków, wœród 
których znajd¹ siê:

•  minister w³aœciwy do spraw instytucji 
   finansowych albo jego przedstawiciel
•  minister w³aœciwy do spraw zabezpieczenia 
   spo³ecznego albo jego przedstawiciel
•  Prezes Narodowego Banku Polskiego albo 
   delegowany przez niego wiceprezes 
   Narodowego Banku Polskiego
•  przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej 
   Polskiej

Przewodnicz¹cy Komisji bêdzie powo³ywany przez 
Prezesa Rady Ministrów na piêcioletni¹ kadencjê.

Komisja i Przewodnicz¹cy Komisji w zwi¹zku 
z wykonywaniem swoich zadañ bêd¹ obs³ugiwani 
przez Urz¹d Komisji Nadzoru Finansowego.

Nadzór nad dzia³alnoœci¹ Komisji bêdzie 
sprawowany przez Prezesa Rady Ministrów, 
któremu Komisja przedstawi coroczne 
sprawozdanie ze swojej dzia³alnoœci.
Nale¿y wskazaæ, ¿e nadzór Prezesa Rady 
Ministrów przejawia siê równie¿ w ustawowo 
zagwarantowanym wp³ywie na:

•  obsadê stanowisk kierowniczych w Komisji 
   Nadzoru Finansowego (powo³ywanie 
   i odwo³ywanie Przewodnicz¹cego Komisji 
   oraz jego Zastêpców) 
•  strukturê organizacyjn¹ Urzêdu Komisji 
   (nadanie statutu) oraz 
•  sposób wynagradzania cz³onków Komisji 
   i pracowników Urzêdu Komisji (delegacja 
   ustawowa do wydania rozporz¹dzenia 
   okreœlaj¹cego sposób wynagradzania 
   Przewodnicz¹cego Komisji, zastêpców 
   Przewodnicz¹cego oraz pracowników Urzêdu 
   Komisji) 

Uprawnienia Przewodnicz¹cego Komisji 
dotycz¹ce uczestnictwa w postêpowaniach 
cywilnych oraz karnych

Przewodnicz¹cemu Komisji bêd¹ przys³ugiwa³y 
uprawnienia prokuratorskie w sprawach 
cywilnych wynikaj¹cych ze stosunków zwi¹zanych 
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z uczestnictwem na rynku bankowym,
emerytalnym, ubezpieczeniowym lub kapita³owym 
albo dotycz¹cych podmiotów wykonuj¹cych 
dzia³alnoœæ na tych rynkach. W zakresie 
postêpowañ karnych, Przewodnicz¹cy Komisji 
bêdzie posiada³ uprawnienia pokrzywdzonego. 
Nale¿y dodaæ, ¿e analogiczne regulacje s¹ 
obecnie zawarte w ustawie o nadzorze nad 
rynkiem kapita³owym oraz w ustawie o organizacji 
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

S¹d polubowny

Przy Komisji Nadzoru Finansowego ma dzia³aæ s¹d 
polubowny. Ma on rozstrzygaæ spory miêdzy 
uczestnikami rynku finansowego, w szczególnoœci 
spory wynikaj¹ce ze stosunków umownych.

Finansowanie nadzoru

Wydatki stanowi¹ce koszty dzia³alnoœci Komisji 
i Urzêdu Komisji, w tym wynagrodzenia, bêd¹ 
pokrywane z wp³at wnoszonych przez podmioty 
nadzorowane. W pokrywaniu kosztów nadzoru 
bêd¹ partycypowaæ równie¿ banki, na zasadach 
analogicznych do wp³at zak³adów ubezpieczeñ 
czy funduszy emerytalnych. Nale¿y podkreœliæ, 
¿e przedmiotowe regulacje projektu zmieniaj¹ 
dotychczasowe zasady finansowania nadzoru 
bankowego, którego koszty s¹ obecnie pokrywane 
przez NBP.
 
Zmiany w przepisach obowi¹zuj¹cych

Oprócz zmian dotychczasowych zasad 
finansowania nadzoru bankowego, wiêkszoœæ 
zmian stanowi¹ zmiany o charakterze 
precyzuj¹cym, które polegaj¹ na zast¹pieniu 
nazw obecnych organów nadzoru nad 
poszczególnymi sektorami rynku finansowego 
nazw¹ nowego organu - Komisja Nadzoru 
Finansowego.
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