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PRAWO I LEGALIZACJA • TRANSGRANICZNE RYZYKA

WW spieranie stabilności finansowej 
w ramach Wspólnoty Europej-
skiej nie wynika z zasad okre-

ślonych przez akty prawa wspólnotowego 
powszechnie obowiązującego. W 2000 roku 
Komitet Ekonomiczno-Finansowy UE (utwo-
rzony na podstawie art. 114 ust. 2 „Traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Europejską”) 
wydał raport, w którym wskazał na potrze-
bę wzmacniania dobrowolnej współpracy 
w ramach Unii Europejskiej pomiędzy upraw-
nionymi władzami nadzorczymi w celu za-
pewnienia stabilności finansowej rynków 
Wspólnoty. W szczególności zwrócono uwa-
gę na konieczność wzmacniania współpracy 
pomiędzy bankami centralnymi, władzami 
nadzorczymi oraz ministerstwami finansów 
w poszczególnych państwach członkowskich. 

MEMORANDA 
OF UNDERSTANDING
W tym zakresie w ramach wykształconego 
zwyczaju współpraca w ramach UE pomię-
dzy uprawnionymi władzami w obszarze 
zarządzania kryzysowego i poprawy stabil-
ności finansowej jest rozbudowywana w dro-
dze multilateralnych dobrowolnych porozu-
mień, tzw. Memorandum of Understanding 
(MoU). Tego typu porozumienia ustanawia-
ją na zasadzie dobrowolności (zarówno na 
poziomie wspólnotowym, jak i regionalnym 
oraz krajowym) zasady współpracy oraz wy-
miany informacji w odniesieniu do sytuacji 
mających znaczenie w kontekście potencjal-
nych ryzyk kryzysowych. 
W konsekwencji MoU są na poziomie wspól-
notowym kluczową częścią ram prawnych 
dotyczących ochrony stabilności finansowej. 

Pomimo że nie są one powszechnie obo-
wiązującymi aktami prawa, wprowadzają 
podstawowe zasady dotyczące współpra-
cy pomiędzy uprawnionymi władzami – na 
wypadek jakichkolwiek zakłóceń w zakresie 
zarządzania ryzykiem w kontekście stabil-
ności finansowej. Zgodnie z przyjętym w ra-
mach Wspólnoty modelem organizacja sieci 
bezpieczeństwa finansowego ma być oparta 
w głównej mierze na bankach centralnych 
poszczególnych państw – z uwagi na ich moż-
liwości regulowania płynności w przypadku 
ewentualnych kryzysów systemowych. 

NA KRYZYS: CRD I FCD
Stabilność finansowa i jej wspieranie ściśle 
łączą się z problematyką zarządzania kryzy-
sowego. W tym zakresie należy wskazać na 
dwa ważne akty prawa wspólnotowego doty-
czące m.in. przepływu informacji pomiędzy 
podmiotami zaangażowanymi w zarządza-
nie w odniesieniu do kryzysów w kontekście 
transgranicznym, tj. dyrektywę CRD (Capital 
Requirements Directive) oraz dyrektywę do-
tyczącą konglomeratów finansowych FCD 
(Financial Conglomerates Directive).
Umowne pojęcie „dyrektywa CRD” odnosi się 
do aktów prawnych transponujących zasady 
określone w Nowej Umowie Kapitałowej do 
wspólnotowego porządku prawnego, a są to:

dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu • 
Europejskiego i Rady z 14 czerwca 2006 r. 
w sprawie podejmowania i prowadzenia 
działalności przez instytucje kredytowe;

dyrektywa 2006/49/WE Parlamentu • 
Europejskiego i Rady z 14 czerwca 2006 r. 
w sprawie adekwatności kapitałowej firm in-
westycyjnych i instytucji kredytowych. 

Te dyrektywy określają wymogi dotyczące 
zadań w zakresie monitorowania i nadzo-
ru grup bankowych zarówno w odniesieniu 
do sytuacji kryzysowych, jak i ich codzien-
nej działalności, przy uwzględnieniu koor-
dynacji i współpracy pomiędzy władzami 
nadzorczymi państwa pochodzenia (nad-
zór macierzysty) oraz nadzorem krajowym. 
W przypadku wystąpienia w ramach grupy 
bankowej sytuacji kryzysowej, która może 
zagrozić stabilności sytemu finansowego 
w jednym z państw członkowskich, właściwy 
organ odpowiedzialny za prowadzenie nad-
zoru skonsolidowanego powiadamia o tym 
niezwłocznie banki centralne oraz minister-
stwa finansów innych państw. Ponadto wła-
ściwe organy nadzorcze są zobowiązane do 
ścisłej współpracy oraz wymiany informacji 
istotnych z punktu widzenia ich zadań. 

KIERUNKI DLA NADZORU 
Dyrektywa 2002/87/WE Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z 16 grudnia 2002 r. w spra-
wie dodatkowego nadzoru nad instytucjami 
kredytowymi, zakładami ubezpieczeń oraz 
przedsiębiorstwami inwestycyjnymi konglo-
meratu finansowego [...] odnosi się do dzia-
łalności grup finansowych, gdzie przynaj-
mniej jeden podmiot jest podmiotem sektora 
ubezpieczeniowego, jeden sektora banko-
wego i jeden sektora usług inwestycyjnych. 
Dyrektywa ta ustanawia zasady sprawowa-
nia dodatkowego nadzoru nad podmiotami 
wchodzącymi w skład konglomeratu finan-
sowego. Zgodnie z postanowieniami tej dy-
rektywy właściwe władze odpowiedzialne 
za nadzór nad podmiotami objętymi tą re-
gulacją, należącymi do konglomeratu finan-
sowego, oraz właściwy organ wyznaczony 
do pełnienia funkcji koordynatora konglo-
meratu finansowego ściśle współpracują ze 
sobą. Władze nadzorcze przekazują sobie 
nawzajem wszelkie niezbędne do wykona-
nia zadań nadzorczych informacje. Mogą je 
również wymieniać z bankami centralnymi, 
Europejskim Systemem Banków Centralnych 
oraz Europejskim Bankiem Centralnym. 
Jednakże szczegółowy tryb w zakresie wy-
konywania obowiązków nadzorczych w od-
niesieniu do zarządzania kryzysowego jest 
określany w procedurach zawartym przez 
strony Memorandum of Understanding. 

Instytucje szukają rozwiązań zapewniających stabilność 
na rynkach fi nansowych oraz ich niezależność i zdolność 
do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Chodzi o 
maksymalne eliminowanie ryzyk związanych z działalnością 
fi nansową w ramach Wspólnoty Europejskiej. Czy to się udaje?

AGATA TUPAJ-CHOLEWA

Ku uporządkowaniu 
rynków

(20-22)tupaj_cholewa_CS3.indd   20(20-22)tupaj_cholewa_CS3.indd   20 10/15/07   1:12:06 AM10/15/07   1:12:06 AM



TRANSGRANICZNE RYZYKA •

www.miesiecznikbank.pl |21

ĆWICZENIA KRYZYSOWE
W 2005 roku pod egidą Komitetu Ekono-
miczno-Finansowego UE podpisane zosta-
ło drugie Memorandum of Understanding, 
zakładające współpracę pomiędzy bankami 
centralnymi, władzami nadzorczymi oraz 
ministerstwami finansów poszczególnych 
państw Unii Europejskiej. Polska jest rów-
nież sygnatariuszem tego porozumienia 
– dokument ten został podpisany przez mi-
nistra finansów, przewodniczącego Komisji 
Nadzoru Bankowego oraz prezesa NBP. 
We wrześniu 2006 roku Komitet Ekono-
miczno-Finansowy wydał raport, w którym 
określone zostały główne kierunki budowy 
krajowych rozwiązań dotyczących zarzą-
dzania kryzysowego i zapewnienia stabilno-
ści finansowej oraz kalendarz planowanych 
prac. Zgodnie z przyjętym harmonogramem 
w 2009 roku mają odbyć się „ćwiczenia kry-
zysowe” sprawdzające jakość funkcjonowania 
struktur zarządzania kryzysowego w kontek-
ście regionalnym oraz krajowym przy wyko-
rzystaniu narodowych grup sterujących (tzw. 
national standing groups) oraz różnych form 
komunikacji elektronicznej. Do tego czasu 
powinna nastąpić konwergencja praktyk nad-
zorczych w odniesieniu do zadań stałego mo-
nitorowania rynku oraz stworzenie krajowych 
planów awaryjnych w tym zakresie. 

FILTRY BEZPIECZEŃSTWA
W poszczególnych krajach Unii Europejskiej 
tworzone są obecnie rozwiązania instytucjo-

nalne oraz regulacyjne (nazywane siecią bez-
pieczeństwa finansowego – safety net) mające 
na celu ochronę rynków finansowych przed 
destabilizacją. W ramach tworzonych struktur 
mających na celu wspieranie stabilności finan-
sowej i zarządzania w sytuacjach kryzysowych 
formułuje się zasady współpracy oraz sprawnej 
wymiany informacji pomiędzy bankami cen-
tralnymi państw, władzą wykonawczą (mini-
sterstwa finansów), instytucjami nadzorczymi 
oraz funduszami gwarantowania depozytów. 
W przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej 
– tak jak miało to zresztą miejsce w ostatnich 
2 miesiącach – to banki centralne odgrywają 
główną rolę w zapewnieniu utrzymania spraw-
nego funkcjonowania systemów płatniczych 
oraz chronienia stabilności systemów finanso-
wych poszczególnych państw. W zakresie wy-
konywania swoich obowiązków posiadają one 

instrumenty pozwalające na przewidywanie 
i odbieranie na bardzo wczesnym etapie zna-
ków ostrzegawczych oraz zakłóceń zarówno 
w ramach systemów płatniczych, rynków pie-
niężnych, jak i rynków finansowych w znacze-
niu ogólnym. Zakłócenia te mogą skutkować 
w przyszłości powstawaniem sytuacji kryzyso-
wych. Banki centralne mogą również oceniać 
potencjalne kanały rozprzestrzeniania się zagro-
żeń i im przeciwdziałać. W przypadkach niepo-
kojów rynkowych i sytuacji kryzysowych mają 
niezbędne narzędzia pozwalające na odbudowę 
sprawnego funkcjonowania i płynności w zakre-
sie rynkowych kanałów dystrybucji. Współpraca 
pomiędzy bankami centralnymi poszczególnych 
państw Wspólnoty jest niezmiernie ważna przy 
utrzymywaniu równowagi i płynności – w od-
niesieniu do podmiotów działających w wię-
cej niż jednym państwie. Współpraca taka jest 
znacznie ułatwiona, kiedy gwarantuje ją pod-
pisane i wykonywane Memorandum of Under-
standing. W szczególności przyjęte procedury są 
pomocne w zakresie wymiany pomiędzy banka-
mi centralnymi, jak również pomiędzy innymi 
uprawnionymi władzami, informacji dotyczą-
cych powstałych zakłóceń czy sytuacji kryzyso-
wych, oceny potencjalnych konsekwencji syste-
mowych, koordynacji podejmowanych działań 
i polityk. W odniesieniu do obszaru euro należy 
zwrócić uwagę na zasady współpracy w zakre-
sie prowadzenia polityki monetarnej, operacji 
wymiany walutowej, operacji TARGET, nadzo-
ru nad systemami płatniczymi i wspierania sta-
bilności finansowej.

RAMY PRAWNE ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO W UE:

Capital Requirements Directive• 

Financial Conglomerates Directive• 

 Memorandum of Understanding dotyczą-• 
ce zarządzania kryzysowego z 2003 roku 

 Memorandum of Understanding dotyczą-• 
ce zarządzania kryzysowego z 2005 roku)

 Regionalne Memorandum of Under-• 
standing (np. regionu skandynawskiego 
pomiędzy Danią, Finlandią, Norwegią, 
Szwecją i Islandią)

Krajowe Memorandum of Understanding.• 
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PO ANGIELSKU
Podmiotem odpowiedzialnym za zapewnie-
nie stabilności monetarnej oraz finansowej 
w Wielkiej Brytanii jest Bank of England. 
Nadzoruje on w szczególności systemy płat-
nicze w celu zapewnienia redukcji ryzyka sys-
temowego, przy czym w odniesieniu do kwe-
stii stabilności finansowej w Wielkiej Brytanii 
współpracuje on ściśle z Financial Services 
Authority (FSA) oraz Her Majesty Treasury. 
Podmioty te podpisały Memorandum of Un-
derstanding, zgodnie z którym utworzony 
został tzw. Standing Committee on Finan-
cial Stability (SCFS). W jego skład wchodzą 
przedstawiciele poszczególnych podmiotów 
(Bank of England, FSA, HM Treasury), zaś 
spotkania członków odbywają się cyklicznie 
w comiesięcznych odstępach oraz dodatkowo 
– w przypadku pojawienia się takiej potrzeby. 
Zgodnie z Memorandum of Understanding 
działanie SCFS jest oparte na zasadach 
odpowiedzialności za własne działania, 
transparentności funkcjonowania, jasne-
go zdefiniowania zakresu kompetencji oraz 
regularnej wymianie informacji pomiędzy 
podmiotami tworzącymi komitet. Memo-
randum określa rolę każdego z podmiotów 
oraz zasady ich współpracy na rzecz osią-
gania wspólnego celu, jakim jest zapewnie-
nie stabilności finansowej Zjednoczonego 
Królestwa. W zakresie swojej działalności 
komitet zajmuje się: ryzykami właściwymi 
dla poszczególnych kluczowych instytucji 
finansowych lub grup tych instytucji, zarów-
no krajowych, jak i zagranicznych, ryzykami 
wywodzącymi się z właściwości struktury 
systemu finansowego, ryzykami sektorowy-
mi lub geograficznymi, ryzykami będącymi 
wynikiem uwarunkowań ekonomicznych, 
ryzykami operacyjnymi.
Na forum SCFS ustalane są zasady polityki 
w kontekście zarządzania kryzysowego oraz 
koordynowania działań w zakresie stabilno-
ści finansowej. Komitet działa na zasadach 
poufności, nie tylko z uwagi na obowiązujące 
regulacje prawne dotyczące ujawniania infor-
macji nadzorczych, ale również dlatego, że 
w niektórych sytuacjach ujawnianie pewnych 
informacji mogłoby powodować powstawa-
nie bądź potęgowanie problemów, którym 
SCFS powinien zapobiegać. W związku z tym 
dokumenty dotyczące przedmiotu posiedzeń 
SCFS nie są zwykle publikowane, poza cy-
klicznymi ogólnymi raportami dotyczącymi 
stabilności finansowej kraju. 

PROPOZYCJE POLSKIE 
W naszym kraju planuje się wprowadzenie 
konkretnych rozwiązań ustawowych w za-
kresie tworzenia struktur na rzecz wspiera-
nia stabilności finansowej. Zgodnie z pro-
jektem ustawy o zmianie ustawy o nadzorze 
nad rynkiem finansowym oraz niektórych 

innych ustaw (druk nr 2061) ma powstać 
Komitet Stabilności Finansowej (KSF), two-
rzony przez Narodowy Bank Polski w drodze 
porozumienia zawartego z Komisją Nadzoru 
Bankowego, Komisją Nadzoru Finansowego, 
Bankowym Funduszem Gwarancyjnym oraz 
ministrem właściwym do spraw finansów 
publicznych. Celem utworzenia KSF jest ko-
nieczność zapewnienia wymiany informacji 
– w tym także informacji ustawowo chronio-
nych oraz koordynacji współpracy pomiędzy 
stronami porozumienia w realizacji ich ce-
lów i zadań ustawowych. 

KOMITET WYMIANY INFORMACJI
W uzasadnieniu do przedmiotowego projek-
tu ustawy zwraca się uwagę, iż po wydzie-
leniu nadzoru bankowego ze struktur Na-
rodowego Banku Polskiego, bank centralny 
będzie miał znacznie ograniczony dostęp do 
informacji w zakresie nadzoru nad bankami, 
gdyż głównym dysponentem tych informacji 
będzie Komisja Nadzoru Finansowego. Naro-
dowy Bank Polski nadal będzie podejmował 
decyzje o uruchomieniu pomocy w przypad-
ku problemów dotyczących płynności i po-
nosił w związku z tym odpowiedzialność, 

co uzasadnia utworzenie ram instytucjonal-
nych funkcjonowania systemu stabilności fi-
nansowej opartych na Komitecie Stabilności 
Finansowej. 
W projekcie ustawy proponowany jest nastę-
pujący skład Komitetu Stabilności Finansowej:

Minister właściwy do spraw instytucji fi-• 
nansowych albo wyznaczony przez niego 
sekretarz lub podsekretarz stanu w urzędzie 
obsługującym ministra właściwego do spraw 
instytucji finansowych,

Prezes Narodowego Banku Polskiego• 
Przedstawiciel prezesa NBP,• 
Przedstawiciel Prezydenta RP.• 

Zgodnie z projektem Komitet Stabilności Fi-
nansowej (KSF) będzie funkcjonował na za-

sadach określonych w porozumieniu zawar-
tym pomiędzy uprawnionymi podmiotami, 
które określać ma m.in.:

tryb działania KSF z uwzględnieniem ce-• 
lów i zadań ustawowych stron porozumienia 
realizowanych na rzecz wspierania stabilno-
ści finansowej,

sposób obsługi posiedzeń KSF,• 
zasady dotyczące sposobu i trybu zmian • 

porozumienia,
warunki i tryb przekazywania do publicz-• 

nej wiadomości informacji dotyczących po-
rozumienia oraz działalności KSF. 
Głównym założeniem działalności komi-
tetu jest współdziałanie w zakresie wza-
jemnej wymiany informacji i koordynacji 
współpracy w ramach sieci bezpieczeństwa 
finansowego – na rzecz wspierania sta-
bilności finansowej. Inicjatywa ta, gdzie 
udział kapitału zagranicznego w sektorze 
bankowym wynosi prawie 70 proc., zasłu-
guje na pełne poparcie, jednak z uwagi na 
plany ustawowego uregulowania tej kwe-
stii warto zastanowić się nad ujednolice-
niem i doprecyzowaniem w ustawie zadań, 
celów funkcjonowania czy jasnym określe-
niem statusu prawnego KSF.

W RAZIE KRYZYSU
Powstaje jednak pytanie, kto poniesie ewentu-
alne koszty kryzysów finansowych na rynkach 
europejskich? Dotyczy ono tylko banków cen-
tralnych, rządów czy władz nadzorczych, ale 
przede wszystkim uczestników rynków finan-
sowych. Na kwestie te należy patrzeć głównie 
w kontekście ponadgranicznym, ponieważ 
postępujące tendencje konsolidacyjne i globa-
listyczne prowadzą do powstawania grup fi-
nansowych działających w wielu krajach, a to 
wpływa na umacnianie stabilności finansowej 
w okresach stabilizacji i spokoju, jednakże 
w sytuacjach kryzysowych może również być 
przyczyną barku równowagi i przenoszenia 
ryzyk pomiędzy poszczególnymi instytucja-
mi, a w konsekwencji – pomiędzy państwami.
Niezbędne są działania wzmacniające stabil-
ność finansową na terenie całej Unii Europej-
skiej, a nie tylko w niektórych jej państwach. 
Tym bardziej że mają one ogromne znacze-
nie dla funkcjonowania obszaru objętego 
wspólną walutą euro oraz planów jego roz-
szerzenia. Niezmiernie ważne jest sprawne 
funkcjonowanie skutecznego i elastycznego 
europejskiego systemu praktycznych rozwią-
zań nadzorczych, umożliwiających szybkie 
reagowanie i podejmowanie działań zarad-
czych, nie pozwalających na niekontrolowane 
rozprzestrzenianie się kryzysów finansowych 
ponad granicami państw.  

Autorka jest aplikantem radcowskim w OIRP 
w Warszawie, prawnikiem w Centrum Prawa 
Bankowego i Informacji 

W poszczególnych 
krajach 

Unii Europejskiej
tworzone są 
rozwiązania 

mające na celu 
ochronę rynków 

fi nansowych przed 
destabilizacją.
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