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Zgoda KNF na powołanie dwóch członków zarządu krajowego zakładu ubezpieczeń

PAWEŁ WAJDA

Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego 
na powołanie dwóch członków zarządu krajowego 
zakładu ubezpieczeń lub krajowego zakładu 
reasekuracji – wybrane aspekty

Artykuł poświęcony jest analizie wybranych praktycznych aspektów postępowania administracyjnego 
prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w sprawie wyrażenia zgody na powołanie członka 
zarządu, odpowiednio: krajowego zakładu ubezpieczeń lub krajowego zakładu reasekuracji (działają-
cych w formie prawnej spółki akcyjnej), w tym prezesa zarządu oraz członka zarządu odpowiedzialnego 
za zarządzanie ryzykiem. W treści artykułu scharakteryzowano przebieg postępowania administracyj-
nego we wskazanej wyżej sprawie administracyjnej, zwrócono także uwagę na problemy praktyczne, 
które występowały w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Komisję Nadzoru 
Finansowego pod rządami przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 
(tekst jednolity: Dz. U. 2015, poz. 1206, z późn. zm.) i które to problemy – jak można zasadnie domnie-
mywać – będą występować również w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez 
Komisję Nadzoru Finansowego pod rządami przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalno-
ści ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jednolity: Dz. U. 2015, poz. 1844). 

Słowa kluczowe: nadzór nad rynkiem ubezpieczeń, Komisja Nadzoru Finansowego, członek zarządu 
zakładu ubezpieczeń, zatwierdzenie, postępowanie administracyjne.

Wprowadzenie

W świetle postanowień z art. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finanso-
wym (tekst jednolity: Dz. U. 2015, poz. 614, z późn. zm.) celem nadzoru nad rynkiem finansowym 
(a w konsekwencji również celem nadzoru administracyjnoprawnego nad rynkiem ubezpieczeń) 
jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz 
przejrzystości, zaufania do rynku, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku 
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Administrative proceedings on the consent of the Polish Financial 
Supervision Authority for the appointment of two board members 
of the insurance or reinsurance company under the Act of 11 September 
2015 on insurance and reinsurance operations – selected aspects

The article is focused on the analysis of selected practical aspects of the administrative proceedings 
before the Polish Financial Supervision Authority on the consent to the appointment of the board member 
(including the CEO and the board member who is responsible for the risk management) of the insurance 
or reinsurance company (operating in the legal form of a joint stock company). The article focuses on 
the characteristic of the administrative proceedings in the aforesaid case; there is also the description 
of the selected practical problems that have occurred during the administrative proceedings conducted 
by the Polish Financial Supervision Authority under the provisions of the Act of 22 May 2003 on the 
insurance operations (Journal of Law of 2015, item. 1206, as amended.), and which problems – as 
it can be reasonably presumed – may also occur during the administrative proceedings conducted 
by the Polish Financial Supervision Authority under the provisions of the Act of 11 September 2015 on 
insurance and reinsurance operations (Journal of Law of 2015, pos. 1844).

Key words: Supervision of insurance market; Polish Financial Supervision Authority; member of the 
board; acceptance; administrative proceedings.
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