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I. Cel projektu aktu prawnego 

 

Kryzys finansowy lat 2007/2008 ujawnił zasadnicze braki w nadzorze finansowym, zarówno 
holistycznie jak i w poszczególnych fragmentach rynku finansowego. Impas wskazał na 
niedociągnięcia w zakresie współpracy, koordynacji, spójnego stosowania przepisów unijnych 
i zaufania pomiędzy krajowymi organami nadzoru. Aby wyżej wymienione braki zostały 
adekwatnie zaadresowane oraz w celu zapewnienia wszystkim podmiotom na poziomie 
unijnym równych warunków konkurencji oraz uwzględnienia rosnącej integracji rynków 
finansowych powstał w 2010 r. Europejski System Nadzoru Finansowego (dalej: ‘ESNF’). 
Niniejszy wniosek należy rozpatrywać w kontekście trwającego przeglądu ESNF. Europejski 
System Nadzoru Finansowego obejmuje trzy organy nadzoru mikroostrożnościowego 
(Europejskie Urzędy Nadzoru) i Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego (ERRS) jako nadzór 
makroostrożnosciowy oraz Wspólny Komitet Europejskich Urzędów Nadzoru, a także krajowe 
organy nadzoru. 

Europejskie Urzędy Nadzoru (dalej: „ESAs”) to 3 instytucje: 
• Europejski Urząd Nadzoru Bankowego – (ang. EBA); 
• Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych – 

(ang. EIOPA); 
• Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych – (ang. ESMA). 
 

ESAs są niezależnymi organami UE, które mają za zadanie zapewnić skuteczną i spójną 
regulację ostrożnościową i nadzór w całym europejskim sektorze finansowym. Do zadań ESAs 
należy opracowanie jednolitego zbioru przepisów, obejmującego standardy ostrożnościowe 
dla poszczególnych instytucji finansowych, czyli ujednolicenie nadzoru finansowego w Unii. 
Aby zapewnione były w całej Unii Europejskiej jednakowe zasady prowadzenia działalności 
gospodarczej do działania dla różnych instytucji finansowych ESAs dbają także o spójne 
stosowanie przepisów prawa w różnych państwach członkowskich. 

ESAs posiadają narzędzia, takie jak zalecenia i ostrzeżenia, do kształtowania polityki 
mikroostrożnościowej w UE. Uprawnienia ESAs dotyczące całego systemu mają szczególne 
znaczenie w monitorowaniu i ocenie ryzyka transgranicznych zagrożeń oraz ich skutków 
ubocznych, a jej rola koordynacyjna ogranicza ryzyko wystąpienia efektu domina. W związku 
z tym ESAs ma bezpośredni wpływ na skuteczność środków mikroostrożnościowych 
wprowadzanych przez państwa UE, a w konsekwencji na poziom stabilności finansowej w UE. 

Przegląd ESAs związany jest również z budową tzw. unii bankowej i unii rynków kapitałowych. 
Oczekiwana głębsza integracja unijnych rynków wymaga odpowiedniego dostosowania ram 
nadzoru. W tym celu za niezbędne Komisja uznaje m.in.: 

• zmianę struktury zarządzającej- powołanie stałej Rady Wykonawczej  (Executive Board) w 
miejsce likwidowanych Zarządów ESAs i nadanie im szerokich kompetencji; 

• zmianę sposobu finansowania ESAs; 

• zobligowanie  ESAs do wydawania Strategicznych Planów Nadzorczych, zgodnie z którymi 
krajowe organy nadzoru będą musiały przygotowywać swoje plany roczne i być z nich 
rozliczanymi; 

• przejęcie uprawnień nadzorczych nad niektórymi rodzajami alternatywnych funduszy 
inwestycyjnych (AFI) przez ESMA: europejskimi funduszami venture capital (EuVECA), 



europejskimi funduszami na rzecz przedsiębiorczości społecznej (EuSEF), europejskimi 
długoterminowymi funduszami inwestycyjnymi (ELTIF); 

• przejęcie przez ESMA nadzoru nad benchmarkami uznanymi w UE za krytyczne; 

• zatwierdzanie przez ESMA niektórych kategorii prospektów emisyjnych, które mogą mieć 
wymiar transgraniczny: dla kierowanych wyłącznie do klientów profesjonalnych ofert 
papierów nieudziałowych o dużej minimalnej wartości zapisu; dotyczących specyficznych 
rodzajów papierów wartościowych, takich jak ABS-y; tzw. wyspecjalizowanych emitentów 
(specialist issuers); emitentów z krajów trzecich; 

• wzmocnienie koordynacyjnej roli ESMA w zakresie zwalczania tzw. nadużyć na rynkach 
finansowych. 

Dwa główne powody prezentowane przez KE, dla których niezbędne jest wprowadzenie 
proponowanych zmian: 

1. Wskazywane jest, iż znacznie łatwiej jest prowadzić aktywność finansową ponad 
granicami państw, jeśli te aktywności są regulowane i nadzorowane pośród wszystkich 
państw członkowskich jednakowo. Użytkownicy produktów finansowych oraz usług – 
konsumenci i przedsiębiorcy byliby beneficjentami szerszego wyboru bez obaw o 
ochronę konsumencką czy integralność rynku. 

2. Podnosi się także, iż integralność finansowa, jakkolwiek nieocenione są jej zalety, 
niesie ze sobą także ryzyka, do jakich niewątpliwie należy rozprzestrzenianie się 
niekorzystnych szoków ponad granicami państw, tak jak doświadczono tego podczas 
kryzysu lat 2007/2008. Nieodpowiedni nadzór w jednym państwie członkowskim może 
być źródłem ryzyka dla członków rynku finansowego i konsumentów w innych krajach. 
Co więcej, istnieje także zagrożenie arbitrażu regulacyjnego polegającego na 
aktywnym wykorzystywaniu przez uczestników rynku różnic w nadzorze i regulacjach 
prawnych w celu osiągnięcia krótkookresowych profitów, które to działania mogą 
doprowadzić do destabilizacji systemu finansowego Unii Europejskiej.  

 

II. Stanowisko RP  

 
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej kierunkowo popiera niektóre zmiany związane z 
funkcjonowaniem ESAs, mając jednocześnie na uwadze, że niezasadne jest, by wniosek KE 
skupiał się na przebudowie systemu nadzoru nad rynkiem kapitałowym. W opinii PL nie wydaje 
się, aby uzasadnione były tak daleko idące zmiany zaproponowane przez Komisję, skutkujące 
de facto zmianą reżimu nadzoru nad rynkiem kapitałowym. ESAs posiadają szereg 
kompetencji, które aktualnie nie są w pełni wykorzystywane, dlatego wątpliwym pozostaje 
oddawanie im we władanie kolejnych zadań bez jednoczesnego przeniesienia 
odpowiedzialności z krajowych organów nadzorczych na europejskie, co byłoby logiczną 
konsekwencją przejęcia kompetencji przez ESAa. Doświadczenia światowego kryzysu 
finansowego ukazują, jak istotne jest zapewnienie odpowiednich uprawnień nadzorczych w 
odniesieniu do rynku finansowego. Rząd RP w związku z tym dostrzega konieczność 
wprowadzenia pewnych modyfikacji w dotychczasowym sposobie sprawowania nadzoru nad 
rynkiem, jednak modyfikacje te powinny mieć na celu przede wszystkim zagwarantowanie 
większej konwergencji praktyk nadzorczych w UE. 

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej popiera kierunkowo zmiany w zakresie sposobów finansowania 
ESAs, gdyż w większym stopniu, niż aktualnie związane będą z parametrami 



charakteryzującymi sektor finansowy w danym państwie członkowskim. Pozostają jednak 
wątpliwości odnośnie sposobu naliczania składek, przewalutowania i ich poboru. Powyższe 
kwestie wymagają doprecyzowania na dalszym etapie prac legislacyjnych. Ponadto, Rząd 
Rzeczypospolitej Polskiej jest zdania, że zasady dotyczące finansowania powinny być 
określone na poziomie rozporządzenia, a nie aktu delegowanego Komisji.  

Ze względu na strukturę krajowego rynku papierów dłużnych Rząd Rzeczypospolitej Polskiej 
co do zasady pozytywnie ocenia zatwierdzanie przez ESMA niektórych kategorii prospektów 
emisyjnych, które mogą mieć wymiar transgraniczny, gdyż może to wzmocnić ochronę 
inwestorów na europejskim rynku finansowym. Uzasadnioną obawą jest jednak wzrost 
biurokracji i czasochłonność przeprowadzania tych procesów. 

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej ma wątpliwości co do przyznania ESMA uprawnień nadzorczych 
nad niektórymi rodzajami alternatywnych funduszy inwestycyjnych (AFI), gdyż zwiększenie 
uprawnień nadzorczych ESMA nad ww. typami AFI nie przyczyni się do uspójnienia wymogów 
dotyczących ich działalności. 

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej podziela także wątpliwości odnośnie przejęcia nadzoru nad 
krytycznymi benchmarkami przez ESMA, która sprawowałaby także nadzór nad ich 
administratorami i dostawcami kwotowań. 

 Zdaniem Rządu Rzeczypospolitej Polskiej zmiany struktury zarządzającej w ESAs i nadanie 
dodatkowych kompetencji nie są wystarczająco uzasadnione, gdyż obecnie funkcjonujące 
mechanizmy organów każdej z ESAs są optymalne i w pełni wystraczające do realizacji 
powierzonych zadań.  

Ponadto, w opinii Rządu Rzeczypospolitej Polskiej opracowanie i raportowanie corocznych 
planów działania tożsamych z Strategicznym Planem Działania przy jednoczesnym istnieniu 
ryzyka, że Plan ten będzie w dużej części wzorowany na praktykach nadzorczych SSM (Single 
Supervisory Mechanism), może powodować, że plany te mogą być nieadekwatne do 
uwarunkowań polskiego sektora bankowego. W odniesieniu do peer review (przegląd 
wzajemny)  i wyników osiąganych przez nadzory krajowe w kolejnych przeglądach wydaje się, 
że jest to narzędzie o dużym, niewykorzystanym potencjale. Dlatego Rząd Rzeczypospolitej 
Polskiej stoi na stanowisku, iż nie jest zasadna zasadnicza zmiana tego podejścia, za jaką należy 
uznać odejście od koncepcji peer review (przegląd wzajemny) na rzecz independent review 
(niezalezny przegląd).   

Podsumowując, przegląd Europejskich Urzędów Nadzoru powinien ograniczyć do tego co jest 
rzeczywiście konieczne dla usprawnienia ich funkcjonowania, a tym samy usprawnienia 
nadzoru nad rynkiem kapitałowym 
 

III. Uzasadnienie stanowiska RP 

 
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej uważa za zasadne konieczność dokonania niektórych zmian 
zaprezentowanych  we wniosku dotyczący rewizji ESNF. Jednocześnie istnieje ryzyko, iż 
ustanowienie jednego nadzoru w zakresie rynków kapitałowych dla wszystkich państw 
członkowskich UE może wiązać się z przyjęciem podejścia "one size fits all" nakładaniu 
najbardziej wymagających standardów, nawet w obszarach, gdzie nie jest to konieczne, a 
także nieuwzględnianiem lokalnych, nietypowych dla całej UE, zjawisk problemowych na 
danych rynkach. 



1. Polska uważa również za kierunkowo zasadną zmianę sposobu finansowania ESAs. 
Propozycja KE zakłada pozostawienie wkładu z budżetu na poziomie 40 %, a różnica w 
stosunku do obecnego stanu rzeczy polega na finansowaniu pozostałego 60% poprzez wkład 
podmiotów nadzorowanych, działających na rynku finansowym danego państwa 
członkowskiego. Jednak kwestiami spornymi pozostaje ustalenie sposobu rozliczania kosztów 
ESAs, odpowiedzialność krajowych organów nadzoru za efektywność gromadzenia wpłat od 
podmiotów nadzorowanych na poczet pokrycia kosztów ESAs, ryzyko kursowe oraz objęcie 
systemem wpłat na ESAs małych podmiotów. Wszystkie te kwestie powinny być przedmiotem 
dalszych prac na poziomie grup roboczych Rady Unii Europejskiej. Polska nie uważa jednak za 
odpowiednie, aby sposób finansowania był określany przez Komisję Europejską w formie aktu 
delegowanego. Źródła dochodów ESAs powinny być jasno i precyzyjnie ujęte w akcie na 
poziomie rozporządzenia w celu zwiększenia pewności prawnej.  

2. Polska popiera zatwierdzanie przez ESMA niektórych kategorii prospektów emisyjnych, 
które mogą mieć wymiar transgraniczny: dla kierowanych wyłącznie do klientów 
profesjonalnych ofert papierów nieudziałowych o dużej minimalnej wartości zapisu, 
dotyczących specyficznych rodzajów papierów wartościowych, takich jak ABS-y oraz 
emitentów z krajów trzecich nie ma istotnych konsekwencji dla emitentów z Polski. Przyznanie 
tych kompetencji ESMA może dać pozytywne wyniki na polu ochrony inwestorów na 
europejskim rynku finansowym. Warte odnotowania jest jednak, że czasochłonność i 
biurokratyzacja tych procesów może mieć negatywny wpływ na jakość i konkurencyjność 
rynku europejskiego względem rynków światowych.  

Polska popiera wzmocnienie koordynacyjnej roli ESMA w zakresie zwalczania nadużyć na 
rynkach finansowych, gdyż ESMA zyskałaby uprawnienie rekomendacji właściwym krajowym 
organom nadzorczym wszczęcia odpowiedniego postępowania oraz przechowywałaby i 
rozpowszechniała wszelkie istotne informacje o nadużyciach na rynku finansowym, co może 
doprowadzić do wzmocnienia ochrony inwestorów na europejskim rynku finansowym. 

3. Polska pozytywnie ocenia włączenie w skład Komisji ds. innowacji finansowych odpowiednich 
organów właściwych w zakresie ochrony konsumentów, zwraca jednak uwagę, że faktyczne 
uwzględnienie w działalności nadzorczej czynnika konsumenckiego wymagałoby wyodrębnienia w 
ramach struktur ESAs jednostek organizacyjnych składających się wyłącznie z osób zajmujących się 
ochroną konsumenta (np. w ramach konsumenckich organizacji pozarządowych). W przeciwnym 
razie racje prezentowane przez konsumentów mają mniejsze szanse na właściwe 
wyeksponowanie w znacznej liczbie spraw zgłaszanych przez innych uczestników rynku. 

4. Strona polska będzie monitorowała kwestię zmian w zakresie nadania dodatkowych 
kompetencji ESMA poprzez nadzorowanie niektórych rodzajów alternatywnych funduszy 
inwestycyjnych: EuVECA, EuSEF, ELTIF. Nie zarejestrowano dotąd żadnego funduszu EuVECA, 
EuSEF ani ELTIF z Polski, dlatego zaproponowane zmiany nie będą w najbliższej przyszłości 
dotyczyły polskich podmiotów. Wątpliwe jest jednak, aby wejście w życie tych przepisów 
spowodowało, że osiągnięty zostanie cel uspójnienia wymogów dotyczących ich działalności, 
gdyż zgodnie z propozycjami KE ESMA miałaby weryfikować, czy fundusze działają zgodnie z 
lokalnym prawem implementującym dyrektywę ws. zarządzania AFI. Polskie przepisy prawa 
są jednak w niektórych obszarach bardziej restrykcyjne, niż przepisy zmienianej dyrektywy, 
np. w zakresie limitu dźwigni. W związku z powyższym, taki alternatywny fundusz, który 
zostałby utworzony na mocy polskiego prawa, musiałby stosować bardziej restrykcyjne zasady 
niż fundusze z innych krajów. 



5. We wniosku proponuje się również przejęcie nadzoru nad benchmarkami uznanymi za 
krytyczne w UE. Po wprowadzeniu proponowanych rozwiązań kompetencje do wskazywania 
wskaźników krytycznych (w tym istotnych tylko dla jednego państwa UE) miałaby tylko ESMA, 
która sprawowałaby także nadzór nad ich administratorami i dostawcami kwotowań. 
Proponowane zmiany mogą być niekorzystne dla Polski. Przy obecnym stanie prawnym nadzór 
nad wskaźnikiem, który zostałby uznany za krytyczny z inicjatywy KNF (dotyczy np. WIBOR), 
byłby sprawowany de facto tylko przez KNF. Koncentracja tego nadzoru w ESMA może być 
rozwiązaniem nieproporcjonalnym dla wskaźników krytycznych o charakterze lokalnym. W 
ocenie Polski krajowy organ, znający lokalną specyfikę rynku oraz sprawujący nadzór 
ostrożnościowy nad dostawcami kwotowań, jest lepiej niż ESMA przygotowany do 
sprawowania nadzoru nad tymi wskaźnikami.  

6. Wniosek przedstawia propozycję zmiany organizacji struktury zarządczej ESAs. W ocenie 
Polski proponowana zmiana jest niezasadna. Zgodnie z wnioskiem KE nastąpi przeniesienie 
procedury wyboru członków Rady Wykonawczej (RW) na poziom instytucji unijnych (Rady UE) 
co komplikuje procedowanie, a ponadto może zwiększyć wpływ czynników politycznych przy 
wyborze  składu RW , np. uwzględnianie siły ekonomicznej i wielkości krajowych sektorów 
systemów finansowych w UE, z których pochodzą kandydaci. Krajowe organy nadzoru nie 
będą jednak miały wpływu na wybór członków RW. Ponadto negatywnie z punktu widzenia 
Polski należy ocenić fakt, iż projekt nadaje szersze kompetencje RW niż te obecnie posiadane 
przez Zarząd EBA. Rada Wykonawcza uzyskuje m.in. możliwość samodzielnego podejmowania 
decyzji w zakresie wiążącej mediacji oraz kompetencje związane z opracowywaniem spójnych 
unijnych praktyk nadzorczych. Nowe rozwiązania mogą powodować, że RW będzie 
podejmować decyzje w większym stopniu z perspektywy korzyści krajów z dużym sektorem 
bankowym i nie będzie należycie uwzględniać specyfiki mniejszych krajów. 

7. Polska stoi na stanowisku, iż zmiany dotyczące opracowania Strategicznego Planu 
Nadzorczego (SPN), zobowiązania krajowych organów nadzoru do zaimplementowania SPN w 
formie krajowych planów, a następnie zdawania raportów i wyjaśnień z wywiązywania się z 
priorytetów nadzorczych spowoduje nadmierną  biurokrację i dodatkowe obciążenia 
administracyjne, które w konsekwencji doprowadzą do wzrostu dodatkowych kosztów, gdyż 
kompetencje do wydawania i nadzorowania wykonania planów strategicznych będzie miała 
nowo utworzona Rada Wykonawcza. Ponadto, projekt nie przewiduje ponoszenia przez ESAs 
finansowych konsekwencji swoich decyzji w zakresie przedmiotu sporu. Odpowiedzialność za 
decyzje nadzorcze należy do krajowych organów nadzoru a w przypadku sektora bankowego 
- także do EBC (wskutek funkcjonowania unii bankowej), ale nie do ESAs. Projekt zmian obok 
wyposażenia ESAs w nowe narzędzia nie przewiduje równoległego przesunięcia 
odpowiedzialności na poziom  tych agencji unijnych. Może okazać się, że z powodu decyzji ESA 
w zakresie wiążącej mediacji, podmioty na rynkach krajowych mogą ogłosić niewypłacalność. 
Wówczas mogą zostać uruchomione krajowe środki na zabezpieczenie interesów klientów i 
partnerów biznesowych tych instytucji. Dlatego możliwość faktycznego podejmowania decyzji 
przez instytucje UE, za które ostatecznie będą odpowiadać organy krajowe, jest 
nieuzasadniona.  

8. Polska w odniesieniu do peer review (przeglądu wzajemnego) jest zdania, że ich użycie w 
ESAs przy wsparciu nadzorów krajowych konsekwentnie i skutecznie promuje wdrożenie i 
stosowanie tych samych zasad w ramach konwergencji nadzorczej. Udział krajowych organów 
nadzoru w tym procesie gwarantuje praktyczne podejście w redagowaniu pytań i należytej 
oceny odpowiedzi przedkładanych przez poszczególne państwa członkowskie. Przekazanie 



wszelkich kompetencji w zakresie oceny organów nadzoru urzędnikom danych ESAs może 
skutkować znacznym zubożeniem przeglądów wzajemnych pod względem merytorycznym.  

Podsumowując powyższe, Rząd RP ocenia, że niektóre zaproponowane we wniosku kierunki 
zmian są korzystne dla Polski, choć wymagają dalszej pracy, w tym legislacyjnej, na etapie prac 
w Radzie. 

 
1. Ocena skutków prawnych  

Przyjęcie proponowanych zmian nie będzie skutkować koniecznością nowelizacji prawa 
krajowego. Rozporządzenie unijne ma zasięg ogólny, wiąże w całości, nie wymaga 
implementacji do krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowane we 
wszystkich Państwach Członkowskich.  

 
2. Ocena skutków społecznych 

Przedmiotowy projekt nie wywoła istotnych skutków społecznych, niemniej w połączeniu 
z wdrożeniem pozostałych aktów prawnych zaproponowanych w ramach przeglądu 
Europejskich Urzędów Nadzoru może się przyczynić do zwiększenia bezpieczeństwa 
konsumentów sektora finansowego. 

 
3. Ocena skutków gospodarczych  

Przyjęcie proponowanego wniosku przełoży się na usprawnienie funkcjonowania ESNF, co 
powinno mieć pozytywny wpływ na zwiększenie stabilności finansowej zwłaszcza 
w Państwach Członkowskich. 

 
4. Ocena skutków finansowych  

Wniosek KE nie ma wpływu na poziom finansowania jednostek sektora finansów 
publicznych, w tym budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego. 

 

IV. Informacja w sprawie zgodności projektu aktu z zasadą pomocniczości 

 
W ocenie Komisji Europejskiej wniosek jest zgodny z zasadą pomocniczości. 
 

V. Przedstawiciel Rządu upoważniony do prezentowania stanowiska  

 
Piotr Nowak 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów  
ul. Świętokrzyska 12 
00-916 Warszawa 


