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Kilka refleksji na temat kompetencji  
Komisji Nadzoru Finansowego  
do wydania Zasad Ładu Korporacyjnego  
dla instytucji nadzorowanych

W 2014 roku Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła dokument pod nazwą Zasady Ładu Korporacyjnego 
dla instytucji nadzorowanych. Dokument ten dotyczy rekomendowanego przez Komisję ułożenia we-
wnętrznych stosunków korporacyjnych w podmiotach nadzorowanych przez KNF. Mimo iż pozornie 
Zasady Ładu Korporacyjnego mają charakter tzw. miękkiego prawa (soft law), to z uwagi na faktycz-
ne uprawnienia Komisji, ich nieprzestrzeganie wiąże się z ryzykiem dotkliwych sankcji o charakterze 
faktycznym (np. niższa ocena BiON). Z systemowego punktu widzenia oznacza to niedopuszczalne 
poszerzenie kompetencji organu administracji publicznej o kreowanie norm prawnych o charakterze 
abstrakcyjnym i generalnym, co narusza zasadę legalizmu oraz praworządności.

Słowa kluczowe: Zasady Ładu Korporacyjnego, Komisja Nadzoru Finansowego, prawo miękkie (soft 
law), zasada legalizmu, zasada praworządności.

I. Uwagi wprowadzające
1. Na 222 posiedzeniu KNF w dniu 22 lipca 2014 r. jednogłośnie została przyjęta uchwała KNF 

o wydaniu Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych („ZŁK”). Projekt ZŁK został 
uprzednio w terminie od 14 stycznia 2014 r. do 28 lutego 2014 r. przedstawiony do konsulta-
cji1. Stosownie do deklaracji KNF, celem ZŁK jest podniesienie poziomu ładu korporacyjnego 
w instytucjach finansowych oraz zwiększenie ich przejrzystości działania, co ma przyczy-
nić się do pogłębiania zaufania do rynku finansowego w Polsce. Stosownie do komunikatu 

1. Komunikat na stronie internetowej KNF: http://www.knf.gov.pl/aktualnosci/2014/Konsultacje_projektu_za-
sad_ladu_korporacyjnego.html [dostęp: 21.12.2016].
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Akty prawne i orzecznictwo:

Postanowienie SN z dnia 18 stycznia 2005 r., sygn. akt WK 22/04. Opublikowane w: OSNKW 
2005/3/29, Biul. SN 2005/3/23.

Uchwała KNF z dnia 22 lipca 2014 r. o wydaniu Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji 
nadzorowanych

Wyrok TK z dnia 15 czerwca 2011 r., K 2/09, OTK-A 2011, Nr 5, poz. 42.
Wyrok NSA z 10 czerwca 1983 r., I SA 217/83, Legalis.

Remarks on the authorization of the Polish Financial Supervision 
Commission to issue „Corporate Governance Rules for the supervised 
entites”

In 2014 Polish Financial Supervision Commission (Komisja Nadzoru Finansowego) adopted the „Corporate 
Governance Rules”. The document sets out the rules of internal corporate affairs in the supervised en-
tities which are recommended by the Commission. Despite the fact that the “Corporate Governance 
Rules” seem to be a soft-law mechanism it has to be indicated that – because of the factual powers 
of the Commission – if the rules are not obeyed, it can implicate severe factual sanctions for a super-
vised entity (e.g. low so-called BiON scoring). Such situation has to be considered as an inacceptable 
widening of public authority powers to create legal rules which have abstract and general nature and 
therefore infringes the rule of legalism and the rule of law.

Keywords: Corporate Governance Rules, Polish Financial Supervision Commission, soft-law, the rule of 
legalism, the rule of law.
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