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Oddziaływanie Komisji Nadzoru Finansowego 
na kwestie korporacyjne w zakładach ubezpieczeń 
w świetle Zasad Ładu Korporacyjnego 
dla instytucji nadzorowanych

W 2014 r. 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. Ocena większości 
postanowień Zasad Ładu Korporacyjnego w części dotyczącej tzw. corporate governance powinna być 
bardzo krytyczna. Wiele z proponowanych przez Komisję zasad narusza podstawowe zasady (funda-
menty) prawa spółek (normy-zasady) lub konkretne normy-reguły k.s.h. Ponadto źle rozumiany pa-
ternalizm twórców Zasad Ładu Korporacyjnego prowadzi do formułowania licznych zasad, które albo 
są oczywiste, albo mają nikłe znaczenie praktyczne.

Słowa kluczowe: Zasady Ładu Korporacyjnego, Komisja Nadzoru Finansowego, prawo spółek, natura 
spółki kapitałowej.

I. Cele wprowadzenia Zasad Ładu Korporacyjnego instytucji 
nadzorowanych
Na 222 posiedzeniu KNF w dniu 22 lipca 2014 r. jednogłośnie została przyjęta uchwała KNF o wy-
daniu Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych („ZŁK”). Zgodnie z preambułą do-
kumentu, KNF uchwaliła ZŁK, mając na uwadze: (i) cele nadzoru (m.in. prawidłowe funkcjonowanie, 
stabilność oraz zaufanie do rynku finansowego); (ii) zadania ustawowe KNF, która ma obowiązek 
podejmować działania służące prawidłowemu funkcjonowaniu rynku; (iii) doświadczenia nadzor-
cze. W efekcie ZŁK mają stanowić dodatkowe narzędzie prawne do ochrony klientów (deponentów, 
ubezpieczonych itd.) oraz stabilności sektora finansowego.
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Influence on the corporate matters of insurance undertakings exerted 
by the Polish Financial Supervision Authority against the background of 
Corporate Governance Rules for Supervised Institutions

In 2014, the Polish Financial Supervision Authority (PFSA, Komisja Nadzoru Finansowego) adopted 
the Corporate Governance Rules. The document sets out a framework of recommended rules guiding 
internal corporate affairs of entities supervised by the PFSA. The majority of the document’s provi-
sions on corporate governance must be assessed very critically. Many rules proposed by the PFSA 
infringe fundamental principles of company law and/or specific provisions (rules) of the Polish Code 
of Commercial Companies. Moreover, the inexplicably paternalistic approach of the drafters of the 
Corporate Governance Rules manifests itself in the introduction of many rules that are either obvious 
or of a limited practical importance.

Keywords: Corporate Governance Rules, Polish Financial Supervision Commission, company law, the 
nature of capital companies.
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