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The Polish Financial Supervision Authority’s power to order the sale of shares ...

PAWEŁ WAJDA

The Polish Financial Supervision Authority’s 
power to order the sale of shares in a domestic 
insurance company within a prescribed period 
– a few remarks and practical insights

This paper presents an analysis of one of the most severe ex-post supervisory measures, namely 
the decision in which the Polish Financial Supervision Authority (PFSA) orders the sale of shares in a do-
mestic insurance company within a prescribed period. However, this measure has never been applied 
in the insurance market, either under the Act of 11 September 2015 on insurance and reinsurance 
activities or under the previously applicable regulatory enactments for the insurance market. Since 
a similar supervisory measure has recently been applied in the banking market and posed numerous 
practical problems, it seems reasonable to describe this measure in more detail and refer to the prob-
lems that may arise as a result of its practical application. In particular, this analysis will touch upon 
the relationship between the discussed measure and a supervisory measure that must precede its 
use, namely, the prohibition on the exercise voting rights on shares in a domestic insurance company.
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of shares in a domestic insurance company, prohibition on the exercise voting rights on shares in a do-
mestic insurance company.

Introduction

Under the provisions of Article 2 of the Act on Financial Market Supervision of 21 July 20061, the pur-
pose, and consequently, the aim of the insurance market supervision (Article 1, paragraph 2, point 
3 of the Act on Financial Market Supervision) is to ensure the proper functioning, stability, security 
and transparency of that market and confidence in the financial market and to ensure protection 

1. Consolidated text: Journal of Laws of 2016, item 174, as amended.
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Verdict of the Provincial Administrative Court in Warsaw of 4 November 2008; file ref. no.: III SA/
Wa 1694/08; Legalis

Verdict of the Provincial Administrative Court in Gorzów Wielkopolski of 22 July 2009.; file ref. no.: 
II SA/Go 330/09; Legalis

Kompetencje Komisji Nadzoru Finansowego do nakazu zbycia akcji 
krajowego zakładu ubezpieczeń w wyznaczonym terminie – kilka 
wątpliwości i uwag praktycznych 

W artykule przedstawiono analizę jednego z najbardziej – w naszej ocenie – dolegliwych środków na-
dzoru następczego, jakim jest decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o nakazie zbycia akcji krajowego 
zakładu ubezpieczeń w wyznaczonym terminie. Jakkolwiek środek ten nie znalazł do tej pory kiedykol-
wiek zastosowania w obrębie rynku ubezpieczeń – czy to pod rządami ustawy z dnia 11 września 
2015 r., czy też pod rządami wcześniej obowiązujących ustaw normujących prowadzenie działalności 
ubezpieczeniowej – to okoliczność, iż analogiczny środek nadzoru znalazł niedawno zastosowanie 
w obrębie rynku bankowego i wywołał przy tym liczne problemy praktyczne skłania do przybliżenia 
tego środka i odniesienia się do problemów, które mogą zaistnieć na kanwie jego praktycznego wykor-
zystania. W szczególności przedmiotem analizy będzie relacja pomiędzy tym środkiem nadzoru, 
a poprzedzającym jego zastosowanie środkiem nadzoru jakim jest zakaz wykonywania prawa głosu 
z akcji krajowego zakładu ubezpieczeń.

Słowa kluczowe: Komisja Nadzoru Finansowego, nadzór nad rynkiem ubezpieczeń, nakaz zbycia akcji 
krajowego zakładu ubezpieczeń, zakaz wykonywania prawa głosu z akcji krajowego zakładu ubezpieczeń.
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