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WstĊp

Istnieją wątpliwoĞci co do zakresu, w jakim struktury nadzorcze mogą gwarantowaü utrzymanie stabilnoĞci finansowej lub wysokiego stopnia skutecznoĞci
ekonomicznej dla rynków finansowych danego kraju. WystĊpują wszakĪe pewne
związki áączące charakterystykĊ tego typu organów – z punktu widzenia jakoĞci
kultury zarządzania i stopnia niezaleĪnoĞci – z wiarygodnoĞcią i stabilnoĞcią rynków
finansowych, ale nie z samą strukturą organizacyjną. Oczywiste bowiem pozostaje,
Īe gdy chodzi o unikanie kryzysów finansowych, niezaleĪnoĞü oraz wiarygodnoĞü
są waĪniejsze od przyjĊtej struktury. Mimo Īe nie ma bezpoĞredniej wspóázaleĪnoĞci miĊdzy strukturami i ich niezaleĪnoĞcią, to kraje, które dokonaáy przeksztaáceĔ
swoich struktur nadzorczych, wykorzystaáy ten proces do zwiĊkszenia niezaleĪnoĞci
objĊtych nim organów.
KaĪdy kraj w trakcie podejmowania decyzji dotyczących struktury nadzoru winien
dokonaü indywidualnej oceny swojej sytuacji. Katalog takich czynników przedstawiá D. Llewellyn, który wĞród elementów niezbĊdnych do uwzglĊdnienia w trakcie
ustalania struktury nadzoru wyróĪniá m.in. a) jakie szczególne cele powinien mieü
kaĪdy organ nadzoru?, b) jaki stopieĔ koordynacji jest wymagany do zapewnienia jej
skutecznoĞci oraz skutecznoĞci wspóápracy i wzajemnego przekazywania informacji?,
c) jakim stopniem niezaleĪnoĞci politycznej powinny siĊ charakteryzowaü organy
regulacyjne i nadzorcze?, d) do jakiego stopnia zakres skupienia kompetencji winien
byü przedmiotem analizy w trakcie okreĞlania optymalnej struktury nadzorczej?,
e) jakim zakresem niezaleĪnoĞci i odpowiedzialnoĞci powinny dysponowaü organy
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nadzoru?1. NiezbĊdne okazuje siĊ zatem dokonanie oceny stopnia integracji sektora
finansowego. Kluczowe ponadto znaczenie przypisuje siĊ niezaleĪnoĞci instytucjonalnej2.
Z perspektywy wáadzy publicznej bezpieczeĔstwo rynku usáug finansowych moĪna
zdefiniowaü nastĊpująco: instytucje bĊdące poĞrednikami finansowymi wypeániają
w sposób prawidáowy zadania na rzecz gospodarki narodowej, kompetencje i odpowiedzialnoĞü instytucji sieci bezpieczeĔstwa są jasno okreĞlone, paĔstwo jest postrzegane
na rynku jako wiarygodny partner3. WĞród czynników, które warunkują bezpieczeĔstwo
rynku usáug finansowych z perspektywy wáadzy publicznej, na szczególną uwagĊ zasáuguje ten, który wskazuje, iĪ kompetencje i odpowiedzialnoĞü instytucji sieci bezpieczeĔstwa powinny byü jasno okreĞlone. Definiuje on bowiem rolĊ, jaką wáadza publiczna
odgrywa w ksztaátowaniu bezpieczeĔstwa rynku usáug finansowych. Jasne okreĞlenie
zasad kompetencji i odpowiedzialnoĞci jest zawarte w przepisach prawnych. Kompetencje te mogą siĊ zmieniaü, w Ğlad za zmianami zachodzącymi na rynku usáug finansowych. ZaleĪy to jednak nie tylko od zmian na rynku, ale takĪe od woli politycznej.

1. Analiza zaáoĪeĔ dotyczących charakteru prawnego
Komisji Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego zostaáa powoáana w 2006 r. na podstawie ustawy
z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. 2006, Nr 157,
poz. 1119 ze zm.).
Zanim przyjĊto ustawĊ o nadzorze nad rynkiem finansowym w obowiązującym
brzmieniu, dyskusji i opinii poddano dwa projekty. Jako pierwszy przedáoĪono projekt
ustawy o nadzorze nad instytucjami finansowymi (tzw. „projekt styczniowy”), przekazany przy piĞmie Ministra Finansów z dnia 6 stycznia 2006 r., sygn. FI/P-AN/20/2006,
który zakáadaá, Īe centralnym organem administracji rządowej sprawującym peány
nadzór nad instytucjami finansowymi bĊdzie Prezes UrzĊdu Nadzoru Finansowego4.
Opinie na temat projektu styczniowego przedáoĪyáy m.in. Rada PrzedsiĊbiorczoĞci
Rzeczpospolitej Polski w piĞmie z dnia 8 lutego 2006 r. oraz Polska Izba UbezpieczeĔ
w piĞmie z dnia 17 stycznia 2006 r. (PIU 153/2006), które jednomyĞlnie podniosáy, Īe
rozlegáe kompetencje i skupienie tak duĪej wáadzy w rĊkach Prezesa UrzĊdu Nadzoru
Finansowego stanowią zagroĪenie dla bezstronnoĞci instytucji.
1
D. Llewellyn, Institutional Structure of Financial Regulation and Supervision: The Basic Issues, http://
siteresources.worldbank.org/INTTOPCONF6/Resources/2057292-1162909660809/F2FlemmingLlewellyn.pdf.
2
H. Davies, D. Green, Globalny nadzór i regulacja sektora finansowego, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2010, s. 244 i n.
3
M. Iwanicz-Drozdowska, BezpieczeĔstwo rynku usáug finansowych. Perspektywa Unii Europejskiej,
Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2008, s. 93 i n.
4
Pismo J. Pruskiego, I zastĊpcy Prezesa NBP z dnia 17 marca 2006 r., GP-DD-KC-072-3/06/548/2006,
opublikowane na www.nbp.pl.
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ZastrzeĪenia co do zgromadzenia zakresu kontroli nad instytucjami finansowymi
w rĊkach jednej osoby posiadaá takĪe Narodowy Bank Polski, który w opinii z dnia
20 stycznia 2006 r. do projektowanej ustawy stwierdziá, Īe lepiej predysponowany
do peánienia nadzoru nad caáym sektorem finansowym w Polsce byáby organ kolegialny5. Narodowy Bank Polski wskazaá przy tym, Īe istotą zmian powinno byü
wprowadzenie kolegialnoĞci procesu decyzyjnego, aczkolwiek nie sprecyzowaá, czy
organ kolegialny miaáby naleĪeü do organów centralnej administracji rządowej.
W opinii Europejskiego Banku Centralnego z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie
projektu ustawy o nadzorze nad instytucjami finansowymi z dyspozycji art. 2 projektu ustawy wywiedziono natomiast wprost, Īe „Prezes UrzĊdu ma byü centralnym
organem administracji rządowej wáaĞciwym w sprawach nadzoru nad instytucjami
finansowymi”, stanowiącym tym samym jednoosobowy organ decyzyjny, wykonujący swe zadania przy pomocy UrzĊdu Nadzoru Finansowego6. Europejski Bank
Centralny przyjąá, Īe Prezes UrzĊdu, dziaáając jako organ centralnej administracji
rządowej realizujący zintegrowany nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce, stanowiü bĊdzie jednoosobowy organ decyzyjny odpowiedzialny za nieomal wszystkie
kwestie nadzorcze w kraju. UwzglĊdniając jednak szeroko rozpowszechnioną praktykĊ
w Unii Europejskiej, jak równieĪ wáasny pogląd, zaproponowaá, aby w projektowanej
ustawie przewidziano utworzenie formalnego ciaáa kolegialnego, podejmującego
decyzje w sposób zbiorowy. Zaproponowaá w koĔcu, aby w projektowanej ustawie
uwzglĊdniü przepisy ustanawiające kolegialne ciaáo decyzyjne jako jedyny organ
UrzĊdu Nadzoru, dziaáający przy tym jako organ centralnej administracji rządowej.
Drugą inicjatywą w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym byá projekt ustawy
z dnia 7 czerwca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (druk Sejmowy nr
654), który uwzglĊdniá postulowane zmiany w czĊĞci dotyczącej kolegialnoĞci organu
wáaĞciwego w sprawach nadzoru nad rynkiem finansowym.
W czĊĞci szczegóáowej uzasadnienia do projektu ustawy o nadzorze nad rynkiem
finansowym podkreĞlono, Īe w zakresie sprawowania nadzoru nad rynkiem finansowym i wykonywania wszystkich swoich zadaĔ Komisja Nadzoru Finansowego jest
organem niezaleĪnym, sprawującym nadzór nad rynkiem finansowym w sposób autonomiczny, wszyscy zaĞ czáonkowie Komisji są równoprawni, posiadają peáne prawa
uczestniczenia w posiedzeniach Komisji, uzyskiwania informacji dostĊpnych Komisji
oraz gáosowania i podejmowania rozstrzygniĊü7. W projekcie ustawy nie wskazano
wprost charakteru organu, jakim jest Komisja Nadzoru Finansowego.
WątpliwoĞci w zakresie usytuowania przez ustawĊ nadzoru nad rynkiem finansowym w strukturze organów paĔstwa, mianowicie w strukturach administracji
5

Opinia Narodowego Banku Polskiego w sprawie projektu ustawy o nadzorze nad instytucjami finansowymi, Warszawa, 20 stycznia 2006 r.
6
Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 9 marca 2006 r. wydana na wniosek Ministra Finansów
Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie projektu ustawy o nadzorze nad instytucjami finansowymi, CON/2006/15.
7
Projekt rządowy ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym wraz z projektami aktów wykonawczych,
druk sejmowy nr 654, Warszawa, 7 czerwca 2006 r.
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rządowej, nie miaá natomiast prof. dr hab. Aleksander Cháopecki, który na zlecenie
Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu w dniu 4 lipca 2006 r. sporządziá opiniĊ
o projekcie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym8. W opinii tej wywiódá
bowiem, Īe „to raczej Komisja Papierów WartoĞciowych i Gieády oraz Komisja
Nadzoru Ubezpieczeniowego i Funduszy Emerytalnych powinny zostaü wyáączone
ze struktur administracji rządowej, nie zaĞ Komisja Nadzoru Bankowego i Generalny
Inspektorat Nadzoru Bankowego do tej administracji wáączone”.

2. Przedmiotowe i podmiotowe ujĊcie organu administracji publicznej

Zgodnie z art. 3 ust. 2 w zw. z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze
nad rynkiem finansowym Komisja Nadzoru Finansowego jest organem wáaĞciwym
w sprawach nadzoru nad rynkiem finansowym.
W doktrynie prawa administracyjnego moĪna wyróĪniü dwie podstawowe koncepcje pojĊcia organu administracji publicznej: organizacyjno-przedmiotową i podmiotową, którą moĪna okreĞliü mianem „personalnej”. Dla koncepcji organizacyjno
-przedmiotowej istotne są zaáoĪenia wypracowane w doktrynie prawa administracyjnego, które do dziĞ są przyjmowane jako podstawowe. M. JaroszyĔski, budując
pojĊcie organu administracji paĔstwowej, wychodzi z ustalenia Ğcisáego znaczenia
prawnego organu paĔstwowego, przyjmując, Īe „organem paĔstwowym nazywamy
wyodrĊbnioną czĊĞü aparatu paĔstwowego powoáaną do wykonywania oznaczonych
przez prawo zadaĔ paĔstwowych przy zastosowaniu Ğrodków wypáywających z przysáugujących paĔstwu zwierzchniej wáadzy”9. Organ administracji publicznej stanowi
zatem wyodrĊbnioną czĊĞü aparatu administracji publicznej, tworzoną na podstawie
prawa i w sposób przez prawo przewidziany, która dziaáa w imieniu i na rachunek
paĔstwa i, o ile prawo to dopuszcza, jest uprawniony do posáugiwania siĊ Ğrodkami
wáadczymi, a nadto wykonuje zadania publiczne z zakresu administracji oraz dziaáa
w ramach przyznanych mu przez prawo kompetencji. „Personalistyczną” koncepcjĊ
pojĊcia organu administracji publicznej przyjmowaá natomiast J. Boü, podkreĞlając, Īe
organ administracji publicznej to czáowiek, który znajduje siĊ w strukturze organizacji
paĔstwa, jest powoáany w celu realizacji norm prawa administracyjnego, dziaáający
w granicach przyznanych mu przez prawo kompetencji10. W przytoczonej definicji
organ administracji publicznej utoĪsamiany jest z czáowiekiem i ujĊcie takie naleĪy
uznaü za trafne w tym sensie, Īe organ istnieje od czasu jego powoáania.
Koncepcje organu administracji publicznej naleĪy zweryfikowaü na podstawie
rozwiązaĔ prawnych, w tym w pierwszym rzĊdzie konstytucji oraz w przepisach
8
Biuro Analiz Sejmowych, opinia zlecona o projekcie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym
(druk sejmowy nr 654), Warszawa, 4 lipca 2006 r.
9
M. JaroszyĔski, Ogólne zagadnienia organizacji administracji, [w:] Polskie prawo administracyjne.
CzĊĞü ogólna, Warszawa 1956, s. 23 i n.
10
J. Boü, [w:] Prawo administracyjne, Wrocáaw 2005, s. 5 i n.
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prawa ustrojowego. Z rozwiązaĔ ustrojowych przyjĊtych zarówno w konstytucji, jak
i w przepisach prawa ustrojowego wynika rozgraniczenie, które wskazuje na oparcie
konstrukcji organu administracji publicznej na koncepcji organizacyjno-przedmiotowej.
Wynika to z rozdzielenia dwóch regulacji: regulacji organów w ujĊciu organizacyjno
-przedmiotowym oraz odrĊbnej regulacji powoáywania skáadu osobowego. Takie
rozwiązanie przyjĊte jest w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym.

3. Regulacja pojĊcia „organ administracji rządowej”
w kontekĞcie poprawnej wykáadni przepisów
ustawy Kodeks postĊpowania administracyjnego

Komisja Nadzoru Finansowego jest organem administracji publicznej, choü
przymiot ten nie zostaá wyraĪony expressis verbis w ustawie. Komisja speánia piĊü
warunków, jakie przyjĊáa nauka prawa administracyjnego, zgodnie z którymi podmiot moĪe zostaü zakwalifikowany jako organ administracji publicznej, a są nimi:
wyodrĊbnienie organizacyjne czĊĞci aparatu administracji publicznej, dziaáanie
w imieniu i na rachunek paĔstwa, uprawnienie do stosowania Ğrodków wáadczych,
wykonywanie zadaĔ publicznych z zakresu administracji oraz dziaáanie w ramach
przyznanych przez prawo kompetencji.
Kluczowy jest jednak fakt, Īe w zakresie swojej wáaĞciwoĞci Komisja Nadzoru
Finansowego uprawniona jest do podejmowania uchwaá, które mogą przybraü w szczególnoĞci formĊ decyzji administracyjnych albo postanowieĔ. PoniewaĪ do dziaáaĔ
Komisji oraz postĊpowaĔ przed nią prowadzonych stosuje siĊ regulacje Kodeksu
postĊpowania administracyjnego, wydaje siĊ, Īe podstawowym Ğrodkiem stosowanym
przez nią powinna byü decyzja administracyjna. Skoro zatem do dziaáaĔ Komisji stosuje siĊ przepisy k.p.a., to przyjąü równieĪ naleĪy, Īe Komisja jako organ zawiera siĊ
w definicji ustawowej zamieszczonej w art. 5 § 2 k.p.a., która pod pojĊciem organów
administracji publicznej rozumie ministrów, centralne organy administracji rządowej,
wojewodów, dziaáające w ich lub we wáasnym imieniu terenowe organy administracji
rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz inne organy paĔstwowe
i inne podmioty, gdy są one powoáane z mocy prawa lub na podstawie porozumieĔ
do zaáatwiania spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji, naleĪących
do wáaĞciwoĞci organów administracji publicznej.
Wskazana definicja uprawnia zatem do wyróĪnienia organów administracji publicznej w trzech znaczeniach, tj. organów administracji rządowej, organów administracji samorządowej i organów administracji w znaczeniu funkcjonalnym. PoniewaĪ
Komisja Nadzoru Finansowego oczywiĞcie nie jest organem jednostki samorządu
terytorialnego ani teĪ organem administracji w znaczeniu funkcjonalnym, to naleĪy
uznaü, iĪ faktycznie zawiera siĊ w organach administracji rządowej. Warto w tym
miejscu podkreĞliü, Īe organy administracji w znaczeniu funkcjonalnym nie są ani
organami administracji rządowej, ani organami administracji samorządowej, niemniej
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jednak z mocy prawa zaáatwiają sprawy z zakresu administracji publicznej w miejsce
jej organów11. Co istotne, w literaturze przedmiotu wskazuje siĊ, Īe pojĊcie organu
administracji publicznej okreĞlone w art. 5 § 2 pkt 3 k.p.a. ma charakter konwencjonalny, poniewaĪ w doktrynie prawa administracyjnego uĪywane jest ono w znacznie
wĊĪszym znaczeniu i nie obejmuje podmiotów wykonujących zlecone funkcje z zakresu
administracji publicznej12. RównieĪ w powszechnym odczuciu organ administracji
w znaczeniu funkcjonalnym nie mieĞci siĊ w pojĊciu organu administracji publicznej.

4. Stanowisko Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
odnoĞnie do statusu prawnego Komisji Nadzoru Finansowego

O ile zaáoĪenia de lege ferenda w zakresie statusu Komisji Nadzoru Finansowego
nie budziáy wątpliwoĞci ustawodawcy, o tyle stosowanie obowiązującego prawa nastrĊcza wiele wątpliwoĞci. Zdaniem Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
nie moĪe byü ona jako organ zaliczona do kategorii organów administracji rządowej,
lecz pozostaje poza systemem organizacyjno-funkcjonalnym, poddanym nadzorowi
Prezesa Rady Ministrów w sensie przyjmowanym powszechnie dla aparatu administracji rządowej. W uzasadnieniu swojej opinii Przewodniczący wskazaá na okolicznoĞü,
Īe w skáad Komisji wchodzą osoby, które z racji przynaleĪnych uprawnieĔ i pozycji
ustrojowych nie mogą byü uznane za element wspóáksztaátujący administracjĊ rządową. Stwierdziá ponadto, Īe nadzór nad dziaáalnoĞcią Komisji sprawowany przez
Prezesa Rady Ministrów stanowi nadzór odmienny od tego, który przyjmowany jest
na gruncie centralnych organów administracji rządowej, wskazywanych w ustawie
o dziaáach administracji rządowej i nie moĪe on byü związany z nieokreĞlonymi
moĪliwoĞciami oddziaáywania Prezesa Rady Ministrów na funkcjonowanie Komisji.
Spory na tle uznania Komisji Nadzoru Finansowego za organ administracji rządowej staáy siĊ przyczynkiem do przeprowadzenia w lutym 2010 r. ogólnopolskiej
konferencji naukowej pt. „Komisja Nadzoru Finansowego – status prawny i zadania
nadzoru finansowego w Polsce”, zorganizowanej przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego oraz Wydziaá Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego13. Podczas
konferencji przedstawiciele Ğrodowiska naukowego skáaniali siĊ ku uznaniu, Īe Komisja jest niezaleĪnym organem administracji publicznej, jednakĪe nie jest organem
administracji rządowej. Wedáug uczestników konferencji, za powyĪszym stwierdzeniem przemawiaáy m.in. nastĊpujące przesáanki: a) apolityczny charakter nadzoru
finansowego, b) brak wskazania zakresu wáaĞciwoĞci Komisji w ustawie o dziaáach
administracji rządowej, c) formalny charakter nadzoru nad Komisją ze strony Prezesa
11
J. Wyporska-Frankiewicz, Publicznoprawne formy dziaáania administracji o charakterze dwustronnym,
Oficyna 2009, opubl. w systemie LEX.
12
P. Zawadzka, Fundusz inwestycyjny w systemie instytucji finansowych, Wydawnictwo C. H. Beck,
Warszawa 2009, k. 87 i n.
13
http://www.knf.gov.pl/Images/Konferencja_status_KNF_22.02.10doc_tcm75-18502.pdf.
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Rady Ministrów, d) skáad Komisji – udziaá w pracach Komisji osób, które co do zasady
nie mogą podlegaü Prezesowi Rady Ministrów, e) Ğwiadoma decyzja ustawodawcy,
który okreĞlając charakter Komisji jako organu w ustawie, nie uĪyá sáowa „rządowy”.
Jednym z uczestników konferencji, który konsekwentnie postulowaá caákowite
wykluczenie tezy, jakoby Komisja Nadzoru Finansowego byáa organem administracji
rządowej, byá Piotr Stanisáawiszyn14. Wywiódá bowiem, Īe zakwalifikowaniu Komisji
do organów administracji rządowej przeczy przede wszystkim skáad Komisji, posiadane kompetencje i niezaleĪnoĞü oraz tryb i przesáanki powoáywania i odwoáywania
przewodniczącego i jego zastĊpców. Za niemoĪnoĞcią przyjĊcia, aby byá to organ
administracji rządowej, w jego ocenie, przemawia takĪe brak jakichkolwiek realnych nadzorczych uprawnieĔ Prezesa Rady Ministrów wobec Komisji, co w dalszej
kolejnoĞci przesądza o tym, iĪ miĊdzy organem nadzoru a Komisją nie wystĊpuje
relacja hierarchicznego podporządkowania. Konkludując, stwierdziá natomiast, Īe
wobec nierozstrzygniĊcia tego zagadnienia w materii ustawowej naleĪy przyjąü, Īe
Komisja Nadzoru Finansowego jest organem administracji publicznej.
Oczywiste tymczasem dla autorki pozostaje, Īe Komisja Nadzoru Finansowego jest
centralnym organem administracji publicznej, co nie wymaga dowodzenia. Przymiot
organu administracji publicznej wynika przeto wprost z przepisów rozdziaáu 2 ustawy
o nadzorze nad rynkiem finansowym, gdzie okreĞlono, iĪ paĔstwowa Komisja jest
kolegialnym „organem wáaĞciwym w sprawach nadzoru nad rynkiem finansowym”
(ustawowe wyodrĊbnienie strukturalno-organizacyjne) o okreĞlonych zadaniach i kompetencjach o charakterze reglamentacyjnym, powoáanym do sprawowania nadzoru
nad caáym rynkiem finansowym w Polsce (realizacja zadaĔ w zakresu administracji
publicznej), dziaáającym w obszarze administracji publicznej.

5. Status Komisji Nadzoru Finansowego
z perspektywy organów administracji rządowej

Odmiennie o statusie prawnym Komisji Nadzoru Finansowego wypowiada
siĊ Prezes Rady Ministrów, który wprost uznaá, Īe posiada ona charakter urzĊdu
administracji rządowej15. PowyĪsze stanowisko w caáoĞci podzieliá takĪe Rzecznik
Praw Obywatelskich, który we wniosku do Trybunaáu Konstytucyjnego w Warszawie podnosiá, Īe KomisjĊ naleĪy kwalifikowaü wyáącznie w kategorii administracji
rządowej16. Uzasadniając obrany pogląd, Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdziá,
14
P. Stanisáawiszyn, Status prawny Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie wykonywania nadzoru
bankowego (wnioski de lege lata i de lege ferenda), artykuá zaprezentowany na konferencji w dniu 22 lutego
2010 r., Warszawa.
15
W projekcie rządowym ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym wraz z projektami aktów wykonawczych, druk sejmowy nr 654, Warszawa, 7 czerwca 2006 r.
16
Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich nr RPO-572961-III/07/LN do Trybunaáu Konstytucyjnego
w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia, Īe art. 10 ust. 3 oraz art.. 74 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 lipca
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Īe dla kwalifikowania róĪnych podmiotów do kategorii administracji rządowej
rozstrzygającym, specyficznym kryterium jest przynaleĪnoĞü do ukáadu organizacyjno-funkcjonalnego poddanego kierownictwu i kontroli Rady Ministrów. Zdaniem
Rzecznika, fakt, Īe Komisja Nadzoru Finansowego nie jest okreĞlona w ustawie jako
centralny organ administracji rządowej nie przesądza jeszcze o wyáączeniu Komisji
z tej kategorii organów, albowiem sposób ksztaátowania obsady personalnej Komisji
przemawia wrĊcz za uznaniem jej za centralny organ administracji rządowej wáaĞnie.
Co wiĊcej, Rzecznik Praw Obywatelskich wywiódá, Īe gdyby przyjąü, iĪ Komisja nie
jest centralnym organem administracji rządowej, to oznaczaáoby to, Īe Prezes Rady
Ministrów sprawuje nadzór w szerszym zakresie nad organem spoza administracji
rządowej, aniĪeli nad centralnym organem administracji rządowej, jakim jest chociaĪby prezes UrzĊdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nadzór Prezesa Rady
Ministrów nad prezesem UrzĊdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ujĊty jest
bowiem tak samo, a nawet bardziej skąpo, niĪ w przypadku nadzoru Premiera nad
Komisją Nadzoru Finansowego, a jednak nie budzi wątpliwoĞci, Īe prezes UOKiK
jest centralnym organem administracji rządowej. ZastrzeĪeĔ Rzecznika Praw Obywatelskich nie budziá ponadto fakt, Īe przedmiot nadzoru Komisji wáączony jest do
jednego z dziaáów administracji rządowej, a wiĊc bezsprzecznie naleĪy do segmentu
administracji rządowej.

Wnioski

W ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym brakuje zakwalifikowania expressis verbis Komisji Nadzoru Finansowego do kategorii administracji rządowej,
co jednak nie przesądza kwestii przyjĊcia, iĪ Komisja do takich organów nie naleĪy.
Zasada, zgodnie z którą przynaleĪnoĞü do centralnych organów administracji wáączonych do administracji rządowej wyraĪona jest wprost w aktach normatywnych
dotyczących tych organów, nie ma bowiem charakteru bezwzglĊdnego i nie oznacza
wcale, Īe krąg centralnych organów administracji rządowej zamyka siĊ w tych tylko
organach, które wprost w przepisach okreĞlone zostaáy tym mianem. O ile zatem
kwalifikacja przez przepis prawny podmiotu za organ administracji rządowej przesądza o takiej wáaĞnie jego przynaleĪnoĞci, o tyle brak bezpoĞredniego wskazania
na status prawny innego podmiotu nie wyklucza moĪliwoĞci uznania go za organ
administracji rządowej na podstawie innych, charakterystycznych dla tego organu
przesáanek. Bezspornym pozostaje przecieĪ, Īe administracjĊ rządową tworzą wszystkie podmioty realizujące funkcje administracyjne, poáączone ze sobą róĪnorakimi
wiĊzami i tworzące przez to pewien caáoĞciowy ukáad organizacyjny, wobec którego
zwierzchnie kierownictwo oraz kontrolĊ sprawuje Rada Ministrów.
2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym jest niezgodny z art. 153 ust 1 Konstytucji RP, Warszawa, dnia
15 stycznia 2009 r.
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W ocenie autora nie istnieją uregulowania, które wprost implikowaáyby wyáączenie Komisji Nadzoru Finansowego ze struktur centralnych organów administracji
rządowej. O ile jednak Komisja pozostaje organem administracji publicznej, o tyle
jednoznaczne przesądzenie o jej przynaleĪnoĞci do organów administracji rządowej
jest negowane chociaĪby przez tĊ instytucjĊ. Niemniej jednak, zdaniem autora, legislacyjnym przeoczeniem byáo niewskazanie w ustawie o nadzorze nad rynkiem
finansowym statusu Komisji jako organu administracji rządowej, albowiem, jak siĊ
wydaje, zamierzeniem ustawodawcy wcale nie byáo utworzenie niezaleĪnego od administracji rządowej organu nadzoru. Brak precyzyjnego okreĞlenia statusu Komisji
w przepisach obowiązującej ustawy nie moĪna jednakĪe uznaü za przejaw prawa
dysfunkcjonalnego, które jest zaprzeczeniem podstawowych celów prawa sáuĪących
dobru wspólnemu. Co wiĊcej, skoro w pierwszym projekcie ustawy proponowano, by
Prezes UrzĊdu Nadzoru Finansowego byá traktowany jako organ administracji rządowej,
to uznając, iĪ obowiązująca ustawa jest kontynuacją propozycji styczniowej, uznaü
naleĪaáo, Īe Komisji Nadzoru Finansowego taki wáaĞnie status prawny przypisano.
Abstrahując juĪ od aspektów historycznych, przemawiających za zakwalifikowaniem Komisji Nadzoru Finansowego jako organu administracji rządowej, wskazaü
naleĪy na cel administracji publicznej, tj. momenty uzasadniające bezpoĞrednio aktywnoĞü danej gaáĊzi administracji i warunkujące speánienie ich zadaĔ, a znajdujące
oparcie w wykáadni reguá o wáaĞciwoĞci, organizacyjnych, proceduralnych, o kontroli,
w judykaturze, w ogólnych operacjach instrukcyjnych, w zwyczaju17. Z takiego ujĊcia
celu publicznego wynika, Īe celem tym jest dziaáanie administracji ukierunkowane
na realizacjĊ interesu publicznego, a przecieĪ o takim celu jest mowa wprost w dyspozycji art. 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym.

Legal status of Polish Financial Supervision Authority
This article classifies Polish Financial Supervision Authority (PFSA) as a government administration
office, which is in keeping with one of the major goals set by the Polish legislator. Apart from the historical background and the trends within the European Union, this classification is further rationalized, e.g.
by PFSA being under functional and organizational supervision and control of the Council of Ministers,
by the methods PFSA uses to manage staffing, by its position in relation to executive administration
agencies, as well as by its supervisory tasks that directly correspond to government administration. The
article also describes how PFSA activities are governed by the Administrative Procedure Code Act.

17
W. Jakimowicz, Wykáadnia w prawie administracyjnym, Kantor Wydawniczy Zakamycze Grupa
Wolters Kluwer, Kraków 2006, s. 321.

