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NN a początku XXI w. za konsolida-
cją nadzorów przemawiało wiele 
czynników. Chociażby skandale 

finansowe, zwłaszcza w Stanach Zjedno-
czonych (Enron, WorldCom). Przyspieszyły 
one konieczność rewizji struktur oraz funk-
cjonowania nadzoru finansowego w krajach 
o dużym potencjale ekonomicznym. W koń-
cu 2004 r. funkcjonowało w świecie 29 zin-
tegrowanych nadzorów, z czego aż połowa 
w krajach europejskich. Praktyka wskazuje 
jednak, iż o przyjęciu tak radykalnych zmian 
systemowych powinny decydować nie tren-
dy, lecz szczegółowe analizy istniejących 
struktur krajowych, funkcjonowania instytu-
cji rynku finansowego, a nade wszystko ryzy-
ka związanego z planowaną zmianą.

LEPSZE WROGIEM DOBREGO
Komitet ds. Ekonomicznych i Monetarnych Par-
lamentu Europejskiego opracował raport na 
temat zasad nadzoru ostrożnościowego w Unii 
Europejskiej. W opracowaniu tym czytamy, iż 
„radykalne reformy organizacyjne powinny 
być podjęte jedynie w przypadku oczywistych 
dowodów, iż nowa struktura wykonywać bę-
dzie swoje obowiązki lepiej, ponieważ jakakol-
wiek głęboka reforma pociąga za sobą ryzyko 
dezorganizacji istniejących rozwiązań i utratę 
cennych informacji”. Jego autorzy podkreśla-
ją, iż większe znaczenie mają sprawdzone kra-
jowe praktyki nadzorcze niż sama ostateczna 
struktura organizacyjna. Priorytetem powinien 
być bowiem sprawnie działający nadzór – sku-
teczny, mający odpowiednie kwalifikacje oraz 
doświadczenie i jednocześnie sprawujący swe 
funkcje przy możliwie najniższych kosztach.
Również eksperci Międzynarodowego Fun-

duszu Walutowego – Martin Cihaka i Richard 
Podpiera – podkreślają, że struktura nadzoru 
zależy od wielu czynników, które są dyna-
miczne i zmienne w czasie. Trzeba zatem do-
kładnie je przeanalizować i wybrać argumen-
ty za i przeciw poszczególnym rozwiązaniom. 
Przy czym stale należy je dopasowywać do 
krajowego rynku finansowego. 

PAMIĘTAJMY O RYZYKU
Funkcjonuje już Komisja Nadzoru Finanso-
wego. Trzeba zatem precyzyjnie zdefiniować 
jej zadania, co zagwarantuje efektywność na 
poziomie wszystkich – mimo licznych po-
dobieństw tak przecież różnych względem 
siebie – sektorów: bankowego, ubezpiecze-
niowego i rynku kapitałowego. Tylko do-
bra komunikacja w ramach jednej instytucji 
wpłynie, przy odmiennych zadaniach, na 
usprawnienie procesów decyzyjnych. Szcze-
gólnie w przypadku holdingów, skupiają-
cych instytucje podlegające poprzednio kilku 
nadzorom jednocześnie. Nie może jednak 
umknąć uwadze fakt, iż konglomeraty finan-

sowe jeszcze nie funkcjonują na polskim ryn-
ku, a to do nich głównie przystosowana jest 
koncepcja organizacyjno-funkcjonalna skon-
solidowanego nadzoru finansowego. Mo-
żemy jednak przypuszczać, iż ustawodawca 
przewiduje szybkie „zakotwiczenie” takich 
podmiotów w polskich realiach rynkowych.
Trudno będzie osiągnąć ekonomię skali (sy-
nergię), jeżeli ustawy szczegółowe, regu-
lujące funkcjonowanie banków, instytucji 
finansowych oraz giełdy i papierów war-
tościowych, nie zostaną zharmonizowane. 
Wprawdzie najskuteczniejszym rozwiąza-
niem jest minimalna ingerencja w szczegó-
łowe regulacje, jednak takie podejście redu-
kuje korzyści związane z konsolidacją rynku. 
Być może lepiej byłoby w miejsce jednolitego 
nadzoru wprowadzić alternatywnie organ 
koordynujący sektory i zapewniający skutecz-
ny przepływ informacji. Rozwiązanie to jest 
przy tym zdecydowanie mniej kosztowne.
Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym 
sankcjonuje funkcjonowanie dwóch instytucji 
– państwowej i konsumenckiej, rozpatrują-
cych skargi klientów. Wymaga to rozważnego 
podejścia. Rzecznik Ubezpieczonych ma zna-
komitą praktykę i doświadczenie rynkowe, co 
dla nowej instytucji nadzorującej powinno być 
wyjątkowo cenne. Nie można przy tym zapo-
minać, iż równoczesne działanie obu instytu-
cji skutkować może podwójnym rozpatrywa-
niem skarg, a skoro przez dwa różne organy, 
to i zgoła odmiennymi werdyktami.
Sam proces łączenia nadzorów może przyczy-
nić się nie tylko do utraty fachowców. Ale też 
spowodować sporą rotację kadry, co obniży 
skuteczność nowej instytucji. Na takie ryzyko 
wskazują doświadczenia z procesu łączenia 
nadzoru w Australii, gdzie podczas takiego 
procesu utracono najlepszych fachowców z naj-
wyższym potencjałem. Odejście fachowców to 
nich innego jak utrata wiedzy i doświadczeń 
dotyczących funkcjonowania danego sektora. 
Zasadniczym wyzwaniem czekającym nowe-
go prezesa Komisji Nadzoru Finansowego jest 
efektywne przeniesienie informacji, doświad-
czenia i wiedzy do nowej instytucji –  przy jed-
noczesnej kontroli kosztów. Praktyka łączenia 
organów wskazuje, iż nie osiąga się oczekiwa-
nego ograniczenia kosztów. Dla przykładu, po 
konsolidacji w 2002 r. UNFE i PUNU obciąże-
nia instytucji finansowych na rzecz nowego 
organu nadzoru (KNUiFE) wcale nie zmalały, 
wręcz przeciwnie – dość znacząco wzrosły. 
Niemal pewne jest, że będzie tak i przy obecnej 
konsolidacji. Zwiększone obciążenia finansowe 
zostaną przeniesione na konsolidowane bran-
że, te zaś przerzucą je na końcowego odbiorcę 
produktu, czyli konsumenta. Czy tak będzie 
rzeczywiście? Pokaże jak zwykle przyszłość. 

Autorka jest aplikantem radcowskim 
– Stowarzyszenie Prawnicy ’89

Przed wprowadzeniem konsolidacji nadzoru należało 
zastanowić się nad celowością tego posunięcia. Tym bardziej, 
że będzie on kosztował znacznie drożej niż „stare” nadzory. 
Legislatorzy powinni na to zwrócić uwagę.   
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