
 
 

 
 

 

– 119 –

Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji

PAWEŁ WAJDA

Rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego 
dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji1

Artykuł jest poświęcony analizie relatywnie nowego instrumentu sprawowania nadzoru nad ryn-
kiem ubezpieczeń i rynkiem reasekuracji, jakim są rekomendacje wydawane przez Komisję Nadzoru 
Finansowego. W szczególności przedmiotem rozważań jest umiejscowienie wskazanych rekomendacji 
w ramach systemu prawa, jak również ocena wpływu rekomendacji na prawidłowe i bezpieczne funk-
cjonowanie zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.

Słowa kluczowe: rekomendacja, Komisja Nadzoru Finansowego, nadzór nad rynkiem ubezpieczeń, akt 
typu soft law.

Wprowadzenie
System finansowy i stanowiące jego element składowy rynki finansowe, w tym rynek ubezpieczeń, 
mogą być z powodzeniem przyrównane do swoistego krwioobiegu systemu gospodarczego. Tak jak 
system naczyń krwionośnych dostarcza niezbędne składniki odżywcze do wszystkich komórek or-
ganizmu, tak system finansowy pozwala na transfer kapitału od podmiotów i jednostek, które dyspo-
nują jego nadwyżkami i są zainteresowane ich pomnożeniem, do tych podmiotów i jednostek, które 
poszukują kapitału i są skłonne zapłacić za jego pozyskanie. W konsekwencji powyższego system 
finansowy należy do tych części systemu finansowego, które budzą szczególne zainteresowanie 
wszystkich uczestników obrotu – tak w sferze finansowej, jak i w sferze realnej systemu gospodar-
czego – i jednocześnie wymagają specyficznej regulacji. Do kategorii notorii powszechnych należy 
przy tym stanowisko iż system finansowy jest tą częścią systemu gospodarczego, której regulacja 
jest zdecydowanie najtrudniejsza. System finansowy potrzebuje bowiem regulacji wyważonej, ideal-
nie dopasowanej do okoliczności i jego specyfiki – regulacji niejako szytej na miarę. Regulacja ta musi 
pozwalać na wyznaczenie najlepszego kompromisu pomiędzy zyskiem, a ryzykiem, tak by z jednej 
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Recommendations issued by the Polish Financial Supervision Authority 
for the insurance and reinsurance undertakings

The paper reviews the legal nature of a relatively new supervisory instrument over the insurance and 
reinsurance market, it is the power of the Polish Financial Supervision Authority to issue recommen-
dations for insurance and reinsurance companies. The paper is focused on explanation of the of these 
recommendations within the legal system. The paper examines how the issuing of the recommenda-
tions may affect the proper and secure operation of the domestic insurance and reinsurance companies.

Keywords: recommendation, Polish Financial Supervision Authority, supervision over the insurance 
and reinsurance market, an act of soft law.
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