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KOMITET STABILNOŚCI FINANSOWEJ
CZŁONKOWIE

• Prezes Narodowego Banku Polskiego – przewodniczący w zakresie nadzoru makroostrożnościowego;

• Minister Finansów – przewodniczący w zakresie zarządzania kryzysowego;

• Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego;

• Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

CEL NADZORU MAKROOSTROŻNOŚCIOWEGO

• Wzmacnianie odporności systemu finansowego na wypadek materializacji ryzyka systemowego i wspieranie przez to 
długookresowego, zrównoważonego wzrostu gospodarczego kraju.

CEL ZARZĄDZANIA  KRYZYSOWEGO

• Efektywna współpraca członków Komitetu Stabilności Finansowej, w tym koordynacja działań podmiotów reprezentowanych 
przez tych członków, na rzecz utrzymania lub przywrócenia stabilności systemu finansowego oraz wymiana informacji, opinii i 
ocen.

PODSTAWOWE ZADANIA 

• identyfikowanie, ocena i monitorowanie ryzyka systemowego powstającego w systemie finansowym lub jego otoczeniu, np. 
identyfikowanie instytucji finansowych, których zachowania lub problemy mogą tworzyć ryzyko dla ciągłości działania systemu 
finansowego jako całości lub jego istotnej części;

• inicjowanie działań mających na celu ograniczanie zidentyfikowanych zagrożeń dla stabilności finansowej, np. wydanie 
rekomendacji skierowanych do konkretnych adresatów bądź przedstawianie swojego stanowiska.



ROLA BANKU CENTRALNEGO

ODPOWIADA 
ZA POLITYKĘ 

PIENIĘŻNĄ

ODPOWIADA 
ZA STABILNOŚĆ 

SYSTEMU 
FINANSOWEGO



STATUS USTROJOWY NARODOWEGO 
BANKU POLSKIEGO

KONSTYTUCYJNY 
ORGAN PAŃSTWA 

PODMIOT PRAWA 
PUBLICZNEGO –

ORGAN 
ADMINISTRACJI 

PUBLICZNEJ

NIEZALEŻNOŚĆ 
WOBEC ORGANÓW 

PAŃSTWOWYCH
APOLITYCZNOŚĆ



OGRANICZENIA NIEZALEŻNOŚCI 
obowiązek wpłacania zysku 

Narodowego Banku 
Polskiego do budżetu 
państwa w wysokości 

ustalonej wspólnie przez 
Prezesa Narodowego Banku 

Polskiego i Ministra Finansów;

kontrolę organów 
Narodowego Banku 

Polskiego przez Najwyższą 
Izbę Kontroli;

brak immunitetu formalnego i 
materialnego Prezesa 
Narodowego Banku 

Polskiego, członków Rady 
Polityki Pieniężnej oraz 

Zarządu Narodowego Banku 
Polskiego;

konstytucyjną 
odpowiedzialność Prezesa 

Narodowego Banku 
Polskiego przed Trybunałem 

Stanu;

karną odpowiedzialność 
członków organów oraz 

Prezesa Narodowego Banku 
Polskiego;

brak kompetencji organów 
Narodowego Banku 

Polskiego do stanowienia 
prawa powszechnie 

obowiązującego;

brak inicjatywy 
ustawodawczej;

brak legitymacji podmiotowej 
do występowania do 

Trybunału Konstytucyjnego w 
sprawie stwierdzenia 

sprzeczności aktu 
normatywnego z konstytucją.





ORGANY NBP
PREZES 

NBP

RADA POLITYKI 

PIENIĘŻNEJ 

ZARZĄD 

NBP

PROCEDURA 

POWOŁANIA
powoływany jest przez Sejm na 

wniosek Prezydenta

członkowie powoływani są w 

równiej liczbie (po trzech) przez 

Prezydenta RP, Sejm i Senat

członkowie powoływani są przez 

Prezydenta na wniosek Prezesa 

Narodowego Banku Polskiego

KADENCJA - sześć lat;

- ta sama osoba nie może być 

Prezesem Narodowego Banku 

Polskiego dłużej niż przez dwie 

kolejne kadencje;

- wygasa po upływie okresu 

sześcioletniego, a w razie 

śmierci, w razie złożenia 

rezygnacji, w razie odwołania

- sześć lat;

- członek może pełnić funkcję 

tylko przez jedną kadencję

- sześć lat;

- ta sama osoba nie może pełnić 

funkcji członka Zarządu 

Narodowego Banku Polskiego 

dłużej niż przez dwie kolejne 

kadencje

SKŁAD organ jednoosobowy (posiada 

dwóch zastępców, tj. wiceprezesów 

Narodowego Banku Polskiego)

organ kolegialny: 

Prezes Narodowego Banku 

Polskiego jako przewodniczący oraz 

9 członków Rady Polityki Pieniężnej

organ kolegialny: 

Prezes Narodowego Banku 

Polskiego jako przewodniczący oraz 

6–8 członków Zarządu, w tym 

dwóch wiceprezesów Narodowego 

Banku Polskiego



PREZES NBP RADA POLITYKI PIENIĘŻNEJ ZARZĄD NBP

Art. 11. 

1. Prezes NBP jest przełożonym wszystkich 

pracowników NBP. Prawa i obowiązki 

pracowników NBP określa Kodeks pracy i 

pragmatyka służbowa określona odrębną ustawą. 

2. Prezes NBP przewodniczy Radzie Polityki 

Pieniężnej, Zarządowi NBP oraz reprezentuje 

NBP na zewnątrz. 

3. Prezes NBP reprezentuje interesy 

Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych 

instytucjach bankowych oraz, o ile Rada 

Ministrów nie postanowi inaczej, w 

międzynarodowych instytucjach finansowych. 

4. Prezes NBP przy wydawaniu zarządzeń 

podlegających ogłoszeniu oraz decyzji 

administracyjnych ma prawo używania pieczęci z 

godłem państwowym. 

5. Prezes NBP: 

1) ustala, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw wewnętrznych, zasady 

przechowywania wartości pieniężnych w 

bankach i przedsiębiorstwach produkujących 

znaki pieniężne oraz transportowania tych 

wartości przez banki i te przedsiębiorstwa; 

2) realizuje zadania wynikające z przepisów o 

powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 12. 

1. Rada Polityki Pieniężnej, zwana dalej „Radą”, 

ustala corocznie założenia polityki pieniężnej i 

przedkłada je do wiadomości Sejmowi 

równocześnie z przedłożeniem przez Radę 

Ministrów projektu ustawy budżetowej. Rada 

składa Sejmowi sprawozdanie z wykonania założeń 

polityki pieniężnej w ciągu 5 miesięcy od 

zakończenia roku budżetowego. 

2. Kierując się założeniami polityki pieniężnej Rada 

w szczególności: 

1) ustala wysokość stóp procentowych NBP; 

2) ustala stopy rezerwy obowiązkowej 

banków oraz spółdzielczych kas 

oszczędnościowo-kredytowych i wysokość 

jej oprocentowania; 

3) określa górne granice zobowiązań 

wynikających z zaciągania przez NBP 

pożyczek i kredytów w zagranicznych 

instytucjach bankowych i finansowych; 

4) zatwierdza plan finansowy NBP oraz 

sprawozdanie z działalności NBP; 

5) przyjmuje roczne sprawozdanie 

finansowe NBP; 

6) ustala zasady operacji otwartego rynku. 

3. Rada dokonuje ocen działalności Zarządu NBP 

w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej. 

Art. 17. 

3. Zarząd NBP: 

1) realizuje uchwały Rady; 

2) podejmuje uchwały w sprawach niezastrzeżonych w 

ustawie do wyłącznej kompetencji innych organów NBP. 

4. Do zakresu działania Zarządu NBP należy w szczególności: 

1) (uchylony) 

2) realizowanie zadań z zakresu polityki kursowej; 

3) okresowa ocena obiegu pieniężnego i rozliczeń 

pieniężnych oraz obrotu dewizowego; 

4) nadzorowanie operacji otwartego rynku; 

5) ocena funkcjonowania systemu bankowego; 

5a) analiza stabilności krajowego systemu finansowego; 

6) uchwalanie planu działalności i planu finansowego NBP; 

7) uchwalanie prowizji i opłat bankowych stosowanych przez 

NBP oraz ustalanie ich wysokości; 

8) określanie zasad gospodarowania funduszami NBP; 

9) określanie zasad organizacji i podziału zadań w NBP; 

10) określanie zasad polityki kadrowej i płacowej w NBP; 

11) uchwalanie rocznego sprawozdania z działalności NBP;  

12) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego NBP; 

13) opracowywanie bilansów obrotów płatniczych państwa z 

zagranicą; 

14) przygotowywanie i rozpatrywanie projektów uchwał i 

innych materiałów kierowanych do Rady.



CELE DZIAŁANIA NBP

CEL PODSTAWOWY NBP

UTRZYMANIE STABILNEGO 
POZIOMU CEN

CEL DODATKOWY NBP

WSPIERANIE POLITYKI 
GOSPODARCZEJ RADY 
MINISTRÓW, JEŻELI NIE 
OGRANICZA TO 
PODSTAWOWEGO CELU 



ZADANIA NBP

WYŁĄCZNE PRAWO 
EMISJI PIENIĄDZA

USTALANIE 
I REALIZOWANIE 

POLITYKI PIENIĘŻNEJ 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
ZA WARTOŚĆ 

POLSKIEGO PIENIĄDZA



INNE ZADANIA NBP

ORGANIZOWANIE 
ROZLICZEŃ 

PIENIĘŻNYCH 

PROWADZENIE 
GOSPODARKI 
REZERWAMI 

DEWIZOWYMI 

PROWADZENIE 
DZIAŁALNOŚCI 

DEWIZOWEJ

PROWADZENIE 
BANKOWEJ OBSŁUGI 
BUDŻETU PAŃSTWA

REGULOWANIE 
PŁYNNOŚCI BANKÓW 

ORAZ ICH 
REFINANSOWANIE

KSZTAŁTOWANIE 
WARUNKÓW 

NIEZBĘDNYCH DLA 
ROZWOJU SYSTEMU 

BANKOWEGO

DZIAŁANIE NA RZECZ 
STABILNOŚCI SYSTEMU 

FINANSOWEGO 

DZIAŁANIE NA RZECZ 
WYELIMINOWANIA LUB 
OGRANICZENIA RYZYKA 

SYSTEMOWEGO

OPRACOWANIE 
STATYSTYKI PIENIĘŻNEJ 
I BANKOWEJ, BILANSU 
PŁATNICZEGO ORAZ 
MIĘDZYNARODOWEJ 

POZYCJI INWESTYCYJNEJ

WYKONYWANIE 
INNYCH ZADAŃ 
OKREŚLONYCH 

USTAWAMI



FUNKCJE NBP

BANK EMISYJNY

BANK BANKÓW

BANK PAŃSTWA



INSTRUMENTY POLITYKI PIENIĘŻNEJ NBP

INSTRUMENTY 
POLITYKI 

PIENIĘŻNEJ

INSTRUMENTY 
O CHARAKTERZE 
EKONOMICZNYM 

(POŚREDNIE)

REZERWY 
OBOWIĄZKOWE

OPERACJE OTWARTEGO 
RYNKU 

OPERACJE DEPOZYTOWO-
KREDYTOWE

INSTRUMENTY 
O CHARAKTERZE 

ADMINISTRACYJNYM 

(BEZPOŚREDNIE)

OBOWIĄZKOWE 
DEPOZYTY

LIMITY KREDYTOWE



OPERACJE DEPOZYTOWO-KREDYTOWE
LOKATY TERMINOWE 

– depozyt tzw. overnight

KREDYTY 

REFINANSOWE –

udzielane przez bank 

centralny bankom 

operacyjnym w celu 

uzupełnienia ich zasobów 

pieniężnych. 

LOMBARDOWE udzielany pod zastaw papierów wartościowych wystawionych przez bank będący

kredytobiorcą. Kredyt ten jest oprocentowany według obowiązującej stopy lombardowej

ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej

REDYSKONTOWE udzielany w formie przyjmowania przez Narodowy Bank Polski od innych banków weksli do

dyskonta lub redyskonta. Udzielenie tego kredytu polega na odkupieniu przez centralny bank

państwa od innych banków weksli, które te banki posiadają. Udzielenie kredytu

redyskontowego i zakup weksli przez Narodowy Bank Polski jest uzależnione od spełnienia

wszystkich warunków formalnych przez weksle zgodnie z prawem wekslowym.

TECHNICZNE udzielany bankom w celu pokrycia krótkookresowych niedoborów płynności. Jest on

zaciągany i spłacany przez banki tego samego dnia operacyjnego. Podobnie jak kredyt

lombardowy, jest udzielany pod zastaw papierów dłużnych wystawionych przez

kredytobiorcę

zdeponowanie przez banki 
komercyjne w Narodowym 

Banku Polskim 
krótkookresowych, 

jednodniowych depozytów, 
nadwyżki wolnych środków 
są przekazywane przez banki 

komercyjne na rachunek 
banku centralnego do końca 

dnia operacyjnego 

nadwyżki wolnych środków 
są zwracane wraz 

z należnymi odsetkami 
w następnym dniu 

roboczym



STOPY PROCENTOWE

STOPA 

REFERENCYJNA

wyznacza minimalną rentowność operacji otwartego rynku i odnosi się do

operacji na rynku bankowym

STOPA 

LOMBARDOWA

określa cenę, po której Narodowy Bank Polski udziela bankom komercyjnym

kredytów lombardowych pod zastaw papierów wartościowych

STOPA 

DEPOZYTOWA

określa poziom oprocentowania jednodniowych depozytów składanych przez

banki komercyjne w banku centralnym

STOPA 

REDYSKONTA

określa cenę, po jakiej bank centralny przyjmuje do redyskonta weksle od

banków komercyjnych, czyli cenę udzielenia kredytu redyskontowego



REZERWY OBOWIĄZKOWE
REZERWY 

OBOWIĄZKOWE 

BANKÓW

Rezerwę obowiązkową banków stanowi wyrażona w złotych część środków pieniężnych w złotych i w walutach obcych zgromadzonych na

rachunkach bankowych, środków uzyskanych z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych oraz innych środków przyjętych przez bank

podlegających zwrotowi, z wyjątkiem środków:

1) przyjętych od innego banku krajowego, spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy

Oszczędnościowo-Kredytowej;

2) przyjętych od banku zagranicznego na podstawie umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy;

3) pozyskanych z zagranicy co najmniej na 2 lata;

4) pozyskanych na podstawie umów o prowadzenie indywidualnych kont emerytalnych oraz pozyskanych na podstawie umów o

prowadzenie indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych oraz

indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego;

5) uzyskanych ze sprzedaży papierów wartościowych zabezpieczonych hipotecznie o okresie wykupu powyżej pięciu lat oraz ze

sprzedaży listów zastawnych o okresie wykupu powyżej pięciu lat.

REZERWY 

OBOWIĄZKOWE 

BANKÓW 

SPÓŁDZIELCZYCH

Banki spółdzielcze utrzymują rezerwy obowiązkowe w banku zrzeszającym, z którym są zrzeszone. Bank zrzeszający utrzymuje rezerwę

obowiązkową zrzeszonych banków spółdzielczych na swoim rachunku w Narodowym Banku Polskim w kwocie odpowiadającej rezerwom

obowiązkowym zrzeszonych w nim banków i własnym rezerwom obowiązkowym.

REZERWY 

OBOWIĄZKOWE 

SKOK-ÓW

Rezerwę obowiązkową spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej

stanowi wyrażona w złotych część środków pieniężnych w złotych i w walutach obcych zgromadzonych na rachunkach w spółdzielczych

kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej, środków uzyskanych z tytułu

emisji dłużnych papierów wartościowych oraz innych środków podlegających zwrotowi, z wyjątkiem środków przyjętych od innej

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej oraz od banku krajowego.

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe utrzymują rezerwy obowiązkowe w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-

Kredytowej. Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa utrzymuje rezerwę obowiązkową spółdzielczych kas

oszczędnościowo-kredytowych na swoim rachunku w Narodowym Banku Polskim w kwocie odpowiadającej rezerwom obowiązkowym

spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej.



WYSOKOŚĆ STOPY REZERWY OBOWIĄZKOWEJ

Art. 39. u.n.b.p.

1. Stopa rezerwy obowiązkowej może być zróżnicowana ze względu na umowny okres przechowywania

środków pieniężnych, rodzaj waluty, a także rodzaj dokonywanych operacji finansowych stanowiących

źródło pozyskania środków.

2. Suma rezerw obowiązkowych nie może przekroczyć:

1) 30% sumy środków pieniężnych, o których mowa w art. 38 ust. 2 i 3, od wkładów na żądanie;

2) 20% sumy środków pieniężnych, o których mowa w art. 38 ust. 2 i 3, od wkładów

terminowych.

3. Zarząd NBP może zwolnić bank z obowiązku utrzymywania rezerwy obowiązkowej w okresie

wdrażania planu naprawy banku.

3a. Zarząd NBP może zwolnić spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową oraz Krajową Spółdzielczą

Kasę Oszczędnościowo-Kredytową z obowiązku utrzymywania rezerwy obowiązkowej w okresie

realizacji programu postępowania naprawczego.

4. Środki pieniężne z tytułu oprocentowania rezerwy obowiązkowej przekazywane są bankom,

spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym oraz Krajowej Spółdzielczej Kasie

Oszczędnościowo-Kredytowej.



OPERACJE OTWARTEGO RYNKU 

PODSTAWOWE

• wykonywane są dla 
uzyskania płynności na 
rynku międzybankowym, a 
odbywają się regularnie; 
przy ich przeprowadzaniu 
Narodowy Bank Polski 
wykorzystuje 
krótkoterminowe papiery 
wartościowe, których 
rentowność wyznacza 
stopa referencyjna

• emisja bonów pieniężnych 
Narodowego Banku 
Polskiego;

• operacje repo

DOSTRAJAJĄCE 

• podejmowane są przez 
Narodowy Bank Polski w 
sytuacjach nagłych, 
niepożądanych zmian w 
cenie pieniądza na rynku 
międzybankowym

• emisja bonów pieniężnych 
Narodowego Banku Polski;

• przedterminowy wykup 
bonów pieniężnych 
Narodowego Banku 
Polskiego;

• operacje repo i reverse 
repo

STRUKTURALNE

• służą regulowaniu 
płynności w długim okresie

• emisja obligacji 
Narodowego Banku Polski;

• przedterminowy wykup 
obligacji Narodowego 
Banku Polski;

• zakup i sprzedaż papierów 
wartościowych na rynku 
wtórnym



OPERACJE OTWARTEGO RYNKU 

ZE WZGLĘDU 
NA FORMĘ

WARUNKOWE, 
stosowane przez Narodowy Bank 
Polski do regulowania płynności 
systemu bankowego w krótkim 
okresie, ze wskazaniem terminu 
odkupu oraz ceny określonych 
walorów; 

mogą to być operacje warunkowego 
zakupu (repo), 

zwiększające ilość pieniądza w bankach 
oraz warunkowej sprzedaży (reverse
repo), 

redukujące płynność banków wskutek 
nabycia papierów wartościowych od 
banku centralnego;

BEZWARUNKOWE, 
wykorzystywane do regulowania 
płynności w okresach dłuższych, bez 
wskazania terminu zakończenia 
transakcji.



INSTRUMENTY O CHARAKTERZE 
ADMINISTRACYJNYM

LIMITY 

KREDYTOWE

polegają na ustanowieniu ograniczeń wielkości środków pieniężnych oddawanych

przez banki do posiadania kredytobiorcom i pożyczkobiorcom. Decyzję o

wprowadzeniu takich ograniczeń podejmuje w formie uchwały Rada Polityki

Pieniężnej. Podjęcie uchwały może nastąpić w razie zagrożenia realizacji polityki

pieniężnej państwa

OBOWIĄZKOWE 

DEPOZYTY

służą spowolnieniu nadmiernej akcji kredytowej, gdy ta ostatnia może być

zagrożeniem realizacji polityki pieniężnej. W razie wystąpienia takiego zagrożenia

Rada Polityki Pieniężnej powinna wprowadzić obowiązek utrzymywania

nieoprocentowanego depozytu w Narodowym Banku Polskim od zagranicznych

środków wykorzystanych przez banki i krajowych przedsiębiorców



KO M I S J A  
N A D Z O R U  
F I N A N S O W E G O



MODELE NADZORU 
NAD RYNKIEM 
FINANSOWYM 

SEKTOROWY SKOORDYNOWANY ZINTEGROWANY 



STATUS USTROJOWY KOMISJI NADZORU 
FINANSOWEGO

Art. 3 [Komisja Nadzoru Finansowego]

1. Tworzy się Komisję Nadzoru Finansowego, zwaną dalej „Komisją”.

2. Komisja jest organem właściwym w sprawach nadzoru nad rynkiem finansowym.

3. Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów.

WYROK Trybunału Konstytucyjnego 

z dnia 15 czerwca 2011 r. 

Sygn. akt K 2/09

Analiza ustawowych zadań KNF oraz prawnych form działania, jakimi Komisja może się posługiwać, w tym
zwłaszcza szerokich kompetencji do wydawania decyzji administracyjnych, świadczy o tym, że omawiany organ jest
elementem władzy wykonawczej. W świetle przepisów Konstytucji, ustawy n.r.f. oraz innych ustaw należy
stwierdzić, że Komisja Nadzoru Finansowego jest szczególnym organem administracji publicznej –
państwowej, ale usytuowanym poza strukturą administracji rządowej. W literaturze wypowiadany jest
pogląd o dopuszczalności w świetle Konstytucji tworzenia w drodze ustaw organów władzy wykonawczej
niepodporządkowanych Radzie Ministrów. W przypadku KNF można mówić o względnej niezależności od Rady
Ministrów (Prezesa RM), przy istnieniu pewnych 17 ustawowych powiązań.



SKŁAD I ORGANIZACJA KOMISJI NADZORU 
FINANSOWEGO

PRZEWODNICZĄCY 

oraz DWÓCH ZASTĘPCÓW 
PRZEWODNICZĄCEGO

CZŁONKOWIE
1) minister właściwy do spraw instytucji finansowych albo jego przedstawiciel;

2) minister właściwy do spraw gospodarki albo jego przedstawiciel;

3) minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego albo jego przedstawiciel;

4) Prezes Narodowego Banku Polskiego albo delegowany przez niego członek
Zarządu Narodowego Banku Polskiego;

5) przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

6) przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów;

7) przedstawiciel Bankowego Funduszu Gwarancyjnego;

8) przedstawiciel Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów;

9) przedstawiciel ministra - członka Rady Ministrów właściwego do spraw
koordynowania działalności służb specjalnych, a jeżeli nie został wyznaczony -
przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów.



Art. 11 u.n.r.f.

1. Komisja w zakresie swojej właściwości podejmuje uchwały, w tym wydaje
decyzje administracyjne i postanowienia, określone w przepisach
odrębnych.

2. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w głosowaniu
jawnym, w obecności co najmniej czterech osób wchodzących w jej
skład, w tym Przewodniczącego Komisji lub jego Zastępcy; w razie równej
liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji, a w razie jego
nieobecności - głos Zastępcy Przewodniczącego upoważnionego do kierowania
pracami Komisji.

3. Uchwały w imieniu Komisji podpisuje Przewodniczący Komisji lub Zastępca
Przewodniczącego.

4. Szczegółową organizację i tryb pracy Komisji określa regulamin Komisji
uchwalony przez Komisję.



PRZEWODNICZĄCY KNF ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO KNF

WYMAGANIA 

DLA 

KANDYDATA

1) posiadają obywatelstwo polskie;

2) korzystają z pełni praw publicznych;

3) posiadają wyższe wykształcenie prawnicze lub ekonomiczne;

4) posiadają odpowiednią wiedzę w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym w Rzeczypospolitej Polskiej oraz doświadczenie zawodowe

uzyskane w trakcie pracy naukowej, pracy w podmiotach wykonujących działalność na rynku finansowym bądź pracy w organie nadzoru nad

rynkiem finansowym;

5) posiadają co najmniej trzyletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych;

6) nie były karane za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

7) cieszą się nieposzlakowaną opinią i dają rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań.

PROCEDURA 

POWOŁANIA
Przewodniczącego Komisji powołuje Prezes Rady Ministrów Zastępców Przewodniczącego powołuje i odwołuje Prezes Rady 

Ministrów na wniosek Przewodniczącego Komisji

KADENCJA pięcioletnią kadencję

Kadencja Przewodniczącego Komisji wygasa w razie jego śmierci lub 

odwołania.

nie są powoływani na określoną kadencję

PRZESŁANKI 

ODWOŁANIA
Prezes Rady Ministrów odwołuje Przewodniczącego Komisji przed upływem 

kadencji wyłącznie w przypadku:

1) prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo lub przestępstwo 

skarbowe, lub

2) rezygnacji ze stanowiska, lub

3) utraty obywatelstwa polskiego, lub

4) utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek 

długotrwałej choroby, trwającej dłużej niż 3 miesiące.

W razie wygaśnięcia kadencji Przewodniczącego Komisji, do czasu powołania 

nowego Przewodniczącego Komisji, jego obowiązki pełni Zastępca 

Przewodniczącego wskazany przez Prezesa Rady Ministrów.

brak wskazanych przesłanek;

możliwość odwołania jest uzależniona od uznania 

Przewodniczącego KNF i Prezesa Rady Ministrów

KOMPETENCJE reprezentuje Komisję Nadzoru Finansowego na zewnętrz;

kieruje pracami Komisji Nadzoru Finansowego;

wydaje zarządzenia;

podpisuje uchwały w imieniu Komisji Nadzoru Finansowego

w razie nieobecności Przewodniczącego KNF upoważniony przez 

niego Zastępca Przewodniczącego reprezentuje Komisję 

Nadzoru Finansowego oraz kieruje jej pracami



Art. 10. u.n.r.f.

1. Tworzy się Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, zwany dalej „Urzędem
Komisji”.

2. Komisja i Przewodniczący Komisji wykonują zadania przy pomocy Urzędu
Komisji.

3. Do pracowników Urzędu Komisji stosuje się ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r.
- Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 108, 4, 138, 305 i 357).

Art. 14. u.n.r.f.

Prezes Rady Ministrów, w drodze zarządzenia, nadaje Urzędowi Komisji statut, w
którym określa jego organizację wewnętrzną.



Art. 15 u.n.r.f.

Przewodniczący Komisji, jego Zastępcy, członkowie Komisji oraz
pracownicy Urzędu Komisji nie mogą być akcjonariuszami lub
udziałowcami podmiotów podlegających nadzorowi Komisji,
z wyjątkiem posiadania akcji dopuszczonych do obrotu zorganizowanego,
w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi. Nie mogą być również członkami organów tych
podmiotów, ani podejmować w nich zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy
agencyjnej albo na podstawie innej umowy o podobnym
charakterze, ani wykonywać innych czynności, które pozostawałyby
w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie
o stronniczość lub interesowność.



CELE NADZORU 
NAD RYNKIEM 
FINANSOWYM 

SPRAWOWANEGO 
PRZEZ KOMISJĘ 

NADZORU 
FINANSOWEGO

1) prawidłowe funkcjonowanie rynku finansowego;

2) stabilność rynku finansowego;

3) bezpieczeństwo rynku finansowego;

4) przejrzystość rynku finansowego;

5) zaufanie do rynku finansowego;

6) ochrona interesów uczestników rynku finansowego

poprzez rzetelną informację dotyczącą funkcjonowania tego

rynku, przez realizację celów określonych w szczególności w

ustawie Prawo bankowe, ustawie o nadzorze

ubezpieczeniowym i emerytalnym, ustawie o nadzorze

uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami

ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi

wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego, ustawie o

nadzorze nad rynkiem kapitałowym, ustawie o spółdzielczych

kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawie o

usługach płatniczych.



CELE NADZORU NAD RYNKIEM FINANSOWYM 
SPRAWOWANEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU 
FINANSOWEGO

Art. 133. PrBank

1. Celem nadzoru jest zapewnienie:

1) bezpieczeństwa środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych;

2) zgodności działalności banków z przepisami ustawy, rozporządzenia nr 575/2013, ustawy z dnia 29

sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, statutem oraz decyzją o wydaniu zezwolenia na

utworzenie banku;

3) zgodności działalności prowadzonej przez banki zgodnie z art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.

o obrocie instrumentami finansowymi z przepisami tej ustawy, niniejszej ustawy,

rozporządzenia 596/2014, aktami delegowanymi wydanymi na podstawie tego rozporządzenia oraz ze

statutem;



ZAKRES NADZORU KNF
NADZÓR PODSTAWA PRAWNA

BANKOWY ustawa Prawo bankowe,

ustawa o Narodowym Banku Polskim,

ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających,

rozporządzenie CRR

EMERYTALNY ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

ustawa o pracowniczych programach emerytalnych,

ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia

emerytalnego,

ustawa o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym

ustawa o emeryturach kapitałowych

UBEZPIECZENIOWY ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,

ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym,

ustawa o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym

ustawa o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

NAD RYNKIEM 

KAPITAŁOWYM
ustawa o obrocie instrumentami finansowymi,

ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,

ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,

ustawa o giełdach towarowych,

ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym,

rozporządzenia CRR oraz REMIT



ZAKRES NADZORU KNF
NADZÓR PODSTAWA PRAWNA

NAD INSTYTUCJAMI 

PŁATNICZYMI BIURAMI USŁUG 

PŁATNICZYCH, INSTYTUCJAMI 

PIENIĄDZA ELEKTRONICZNEGO, 

ODDZIAŁAMI ZAGRANICZNYCH 

INSTYTUCJI PIENIĄDZA 

ELEKTRONICZNEGO

ustawa o usługach płatniczych

NAD AGENCJAMI 

RATINGOWYMI
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r.

w sprawie agencji ratingowych

UZUPEŁNIAJĄCY ustawa o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń,

zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu

finansowego

NAD SPÓŁDZIELCZYMI 

KASAMI 

OSZCZĘDOŚCIOWO-

KREDYTOWYMI

ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

NAD POŚREDNIKAMI 

KREDYTU HIPOTECZNEGO 

ORAZ ICH AGENTAMI

ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami

kredytu hipotecznego i agentami.



NADZÓR KNF NAD RYNKIEM 
FINANSOWYM

INDYWIDUALNY SKONSOLIDOWANY UZUPEŁNIAJĄCY 



NADZÓR SKONSOLIDOWANY 

NADZOROWI 
SKONSOLIDOWANEMU 

PODLEGA BANK KRAJOWY, 
KTÓRY DZIAŁA W HOLDINGU:

BANKOWYM KRAJOWYM

grupa podmiotów powiązanych 
kapitałowo, w której pierwotnym 

podmiotem dominującym jest bank 
krajowy

grupa podmiotów powiązanych 
kapitałowo, w skład której wchodzą 

bank krajowy i podmioty blisko z nim 
powiązane

BANKOWYM ZAGRANICZNY

FINANSOWYM

MIESZANYM 

HYBRYDOWYM 



NADZÓR UZUPEŁNIAJĄCY
Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami

kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi

w skład konglomeratu finansowego.

KONGLOMERAT

grupa, na czele której stoi podmiot regulowany, 
czyli instytucja kredytowa, zakład ubezpieczeń, zakład 

reasekuracji lub firma inwestycyjna

grupa, w której co najmniej jeden z podmiotów 
zależnych jest podmiotem regulowanym



ZAKRES NADZORU FINANSOWEGO SPRAWOWANEGO
PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO

Art. 138. PrBank

1. Komisja Nadzoru Finansowego może w ramach nadzoru
zalecić bankowi w szczególności:

1) podjęcie środków koniecznych do przywrócenia płynności
płatniczej lub osiągnięcia i przestrzegania innych norm
dopuszczalnego ryzyka w działalności banku;

1a) przestrzeganie dodatkowych wymogów w zakresie płynności,
biorąc pod uwagę model biznesowy banku, stosowane przez bank
zasady, procedury i mechanizmy w zakresie zarządzania ryzykiem
płynności, wynik badania i oceny nadzorczej albo przeglądu i
weryfikacji, o których mowa w art. 133a, oraz systemowe ryzyko
płynności stwarzane przez bank;

2) zwiększenie funduszy własnych;

2a) przestrzeganie dodatkowego wymogu w zakresie funduszy
własnych ponad wartość wynikającą z wymogów obliczonych
zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w rozporządzeniu
nr 575/2013, w szczególności w przypadku:

a) negatywnych ustaleń dokonanych w wyniku czynności
podejmowanych w ramach nadzoru bankowego, w tym odnoszących się
do funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli
wewnętrznej lub identyfikacji, monitorowania i kontroli koncentracji
ekspozycji, w tym dużych ekspozycji,

b) stwierdzenia niedostosowania kapitału wewnętrznego do skali
ryzyka występującego w działalności banku oraz istotnych

nieprawidłowości w zarządzaniu ryzykiem,

c) stwierdzenia, że bank stwarza ryzyko systemowe;

3) zaniechanie określonych form reklamy;

4) opracowanie i stosowanie procedur, które zapewnią
utrzymywanie, bieżące szacowanie i przegląd kapitału
wewnętrznego oraz funkcjonowanie systemu zarządzania bankiem;

5) zastosowanie szczególnych zasad tworzenia rezerw na
ryzyko związane z działalnością banków lub odpisów z tytułu utraty
wartości aktywów, lub szczególnego traktowania aktywów przy
obliczaniu wymogów w zakresie funduszy własnych;

6) ograniczenie ryzyka występującego w działalności banku;

7) ograniczenie wysokości zmiennego składnika wynagrodzenia
osób objętych polityką wynagrodzeń, jako odsetka przychodów
netto, w przypadku gdy jego wysokość utrudnia spełnianie
wymogów w zakresie funduszy własnych;

8) wypełnianie dodatkowych obowiązków sprawozdawczych lub
zwiększenie ich częstotliwości, w tym sprawozdawczości w zakresie
funduszy własnych i płynności;

9) ujawnianie dodatkowych informacji;

10) przestrzeganie art. 92ba-92bd oraz art. 111c.



ZAKRES NADZORU FINANSOWEGO SPRAWOWANEGO
PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO

Art. 138. PrBank

3. W razie stwierdzenia, że bank nie realizuje zaleceń
określonych w ust. 1 lub nakazów określonych w ust. 2, a
także gdy działalność banku jest wykonywana z naruszeniem
przepisów niniejszej ustawy, przepisów innych ustaw
regulujących działalność banku lub zasady jego organizacji
oraz przepisów wydanych na ich podstawie, a także
przepisów rozporządzenia nr 575/2013 i innych
bezpośrednio stosowanych przepisów prawa Unii
Europejskiej regulujących działalność banku lub zasady jego
organizacji, lub z naruszeniem statutu albo stwarza
zagrożenie dla interesów posiadaczy rachunków bankowych
lub uczestników obrotu instrumentami finansowymi,
Komisja Nadzoru Finansowego, po uprzednim
upomnieniu na piśmie, może:

1) wystąpić do właściwego organu banku z wnioskiem o
odwołanie prezesa, wiceprezesa lub innego członka
zarządu banku bezpośrednio odpowiedzialnego za
stwierdzone nieprawidłowości; przepis art. 22d stosuje się
odpowiednio;

2) zawiesić w czynnościach członków zarządu, o których

mowa w pkt 1, do czasu podjęcia uchwały w sprawie wniosku o
ich odwołanie przez radę nadzorczą na najbliższym posiedzeniu;
zawieszenie w czynnościach polega na wyłączeniu z
podejmowania decyzji za bank w zakresie jego praw i
obowiązków majątkowych;

3) ograniczyć zakres działalności banku lub jego
jednostek organizacyjnych;

3a) nałożyć na bank karę pieniężną w wysokości do 10%
przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym
sprawozdaniu finansowym, a w przypadku braku takiego
sprawozdania - karę pieniężną w wysokości do 10%
prognozowanego przychodu określonego na podstawie sytuacji
ekonomiczno-finansowej banku; przepisy art. 141 ust. 4 i 5
stosuje się odpowiednio;

4) uchylić zezwolenie na utworzenie banku i podjąć
decyzję o likwidacji banku; art. 147 ust. 3 i art. 153-156
stosuje się odpowiednio.



ZAKRES NADZORU FINANSOWEGO SPRAWOWANEGO
PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO

Art. 138. PrBank

6. Ograniczenie zakresu działalności banku lub uchylenie zezwolenia na utworzenie banku może również

nastąpić w razie stwierdzenia, że bank:

1) przestał spełniać warunki ustalone w zezwoleniu;

2) uzyskał zezwolenie na podstawie fałszywych dokumentów, nieprawdziwych oświadczeń lub wskutek innych

działań sprzecznych z prawem;

3) przez okres dłuższy niż 6 miesięcy nie prowadzi działalności bankowej;

4) stał się podmiotem zależnym od osób, wobec których nie jest możliwe skuteczne wykonywanie przez

Komisję Nadzoru Finansowego nadzoru nad bankiem ze względu na przepisy prawa obowiązujące w miejscu

ich zamieszkania lub siedziby, lub ze względu na powiązania tych osób z innymi podmiotami;

5) nie wypełnia obowiązków określonych w rozdziale 11b.





REKOMENDACJE
Art. 137

1. Komisja Nadzoru Finansowego:

1) (uchylony)

1a) (uchylony)

2) (uchylony)

3) (uchylony)

4) (uchylony)

5) może wydawać rekomendacje dotyczące dobrych praktyk ostrożnego i stabilnego zarządzania

bankami.

2. W przypadku gdy rekomendacje, o których mowa w ust. 1 pkt 5, odnoszą się do spraw mogących

dotyczyć nadzoru makroostrożnościowego, o którym mowa w ustawie o nadzorze

makroostrożnościowym, Komisja Nadzoru Finansowego wydaje takie rekomendacje po zasięgnięciu

opinii Komitetu Stabilności Finansowej.

ORGANIZOWANIE 
RYNKU BANKOWEGO 

WYZNACZAJĄ 
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ZADANIA KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Art. 4 u.n.f.r.

1. Do zadań Komisji należy:

1) sprawowanie nadzoru nad rynkiem finansowym 
określonego w art. 1 ust. 2;

2) podejmowanie działań służących prawidłowemu 
funkcjonowaniu rynku finansowego;

3) podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku 
finansowego i jego konkurencyjności;

3a) podejmowanie działań mających na celu wspieranie 
rozwoju innowacyjności rynku finansowego;

4) podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w 
zakresie funkcjonowania rynku finansowego, jego zagrożeń 
oraz podmiotów na nim funkcjonujących w celu ochrony 
uzasadnionych interesów uczestników rynku finansowego, w 
szczególności poprzez nieodpłatne publikowanie - w formie i 
czasie przez siebie określonym - ostrzeżeń i komunikatów w 
publicznym radiu i telewizji w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2017 
r. poz. 1414 i 2111);

5) udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych 
w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym;

6) stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego 
rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku 
finansowego, 
w szczególności sporów wynikających ze stosunków 
umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi 
Komisji a odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty;

6a) współpraca z Komisją Nadzoru Audytowego, w tym 
udzielanie informacji, wyjaśnień i przekazywanie 
dokumentów,  w zakresie niezbędnym do realizacji zadań 
związanych z monitorowaniem rynku w zakresie, o którym 
mowa w art. 27 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 
szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań 
sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, 
uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz.Urz. UE L 
158 z 27.05.2014, str. 77 oraz Dz.Urz. UE L 170 z 
11.06.2014, str. 66);

7) wykonywanie innych zadań określonych ustawami.

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsha2tomzzgezdg
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FINANSOWANIE KNF

Art. 19 u.n.r.f.

1. Wydatki stanowiące koszty działalności Komisji i Urzędu Komisji, w wysokości określonej
w ustawie budżetowej, w tym wynagrodzenia i nagrody dla Przewodniczącego Komisji, jego
Zastępców oraz pracowników Urzędu Komisji, są pokrywane z wpłat wnoszonych przez
podmioty nadzorowane w wysokości i na zasadach określonych w
przepisach ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2.

2. Wpłaty wnoszone przez podmioty nadzorowane, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 5a,
obejmują opłatę od wniosku o wydanie decyzji w sprawie rejestracji agencji ratingowej.

3. Wysokość opłaty od wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 2, wynosi 1,5% wartości
przychodów agencji ratingowej wskazanych w ostatnim zatwierdzonym rocznym sprawozdaniu
finansowym, jednak nie mniej niż 20 000 zł i nie więcej niż 80 000 zł.

4.(uchylony)

5. Należności od podmiotów nadzorowanych na pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 1,
pobierane przez Komisję Nadzoru Finansowego stanowią dochody budżetu państwa.


