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Podstawy odpowiedzialności cywilnej  
krajowych organów nadzoru finansowego 
w świetle doświadczeń zagranicznych

W artykule dokonano analizy podstaw prawnych roszczeń osób fizycznych i instytucji finansowych wo-
bec władz publicznych o zapłatę odszkodowania pieniężnego za brak nadzoru nad rynkiem finansowym. 
Na podstawie badań orzecznictwa i ustawodawstwa zagranicznego podjęto próbę ustalenia wspólnych 
tendencji rozwojowych w krajach europejskich. Analiza koncentruje się wokół czynu niedozwolonego 
organów nadzoru finansowego oraz analizuje inne przesłanki roszczenia odszkodowawczego, które 
stanowią ograniczenia odpowiedzialności. Na tym tle porównawczym przedstawiono teoretyczne pod-
stawy odpowiedzialności Urzędu Komisji Nadzoru. W podsumowaniu zaprezentowano argumentację 
za odpowiedzialnością i przeciw odpowiedzialności organów nadzoru finansowego.
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Wprowadzenie

Odpowiedzialność odszkodowawcza organów nadzoru finansowego jest kwestią budzącą wiele 
sporów, które zwykle absorbują doktrynę w czasach kryzysu finansowego.1 Tymczasem zarów-
no regulacja rynku finansowego (tzn. ustanawianie przepisów i innych reguł o charakterze nor-
matywnym), jak i nadzór nad nim (monitorowanie i egzekwowanie przepisów) mogą prowadzić 
do wyrządzenia szkód majątkowych niezależnie od zewnętrznych okoliczności gospodarczych. 
Stałe rozszerzanie oraz pogłębianie obiektywizacji odpowiedzialności cywilnej w ogóle, a odpo-
wiedzialności władzy publicznej w szczególności doprowadziły bowiem do takiego stanu świado-
mości i oczekiwań społeczeństwa, że pytaniem podstawowym nie jest „czy”, lecz „kto” ma płacić 

1. Zob. E. Karner, Tort Law and the Financial Crisis: Basic Questions, „Journal of European Tort Law” 2013, nr 4, s. 119.
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An overview of the civil liability framework of national financial 
supervisors (in the light of foreign experience)

The article reviews legislation and case law in European states regarding claims of individuals and share-
holders who seek monetary compensation against public authorities for failure to supervise financial 
market and its institutions. The author presents the evolution of the standard of liability in Poland and 
selected other countries. The doctrine of the protective purpose of legal rules and its impact on the extent 
of liability is also discussed. In this comparative context the liability of the Polish Supervisory author-
ity is then outlined. Finally, policy arguments for and against tortious liability of financial supervisory 
authorities are summarised.
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