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Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Tworzy si´ Komitet StabilnoÊci Finanso-
wej, zwany dalej „Komitetem”.

2. Celem dzia∏ania Komitetu jest zapewnienie
efektywnej wspó∏pracy w zakresie wspierania i utrzy-
mania stabilnoÊci krajowego systemu finansowego
poprzez wymian´ informacji, opinii i ocen sytuacji
w systemie finansowym w kraju i za granicà oraz ko-
ordynacj´ dzia∏aƒ w tym zakresie. 

Art. 2. Ilekroç w ustawie jest mowa o:

1) krajowym systemie finansowym — rozumie si´
przez to ogó∏ podmiotów podlegajàcych nadzoro-
wi na podstawie ustawy z dnia 21 lipca 2006 r.
o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U.
Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 272
i Nr 49, poz. 328);

2) Ministrze Finansów — rozumie si´ przez to ministra
w∏aÊciwego do spraw bud˝etu, ministra w∏aÊciwe-
go do spraw finansów publicznych oraz ministra
w∏aÊciwego do spraw instytucji finansowych.

Art. 3. 1. Do zadaƒ Komitetu nale˝y w szczególnoÊci:

1) dokonywanie ocen sytuacji w krajowym systemie
finansowym i na rynkach mi´dzynarodowych oraz
zapewnienie w∏aÊciwego obiegu informacji po-
mi´dzy cz∏onkami Komitetu dotyczàcych istotnych
zdarzeƒ i tendencji mogàcych stanowiç zagro˝enie
dla stabilnoÊci krajowego systemu finansowego;

2) opracowywanie i przyjmowanie procedur wspó∏-
dzia∏ania na wypadek wystàpienia zagro˝enia dla
stabilnoÊci krajowego systemu finansowego;

3) koordynowanie dzia∏aƒ cz∏onków Komitetu w sy-
tuacji bezpoÊredniego zagro˝enia dla stabilnoÊci
krajowego systemu finansowego.

2. Procedury, o których mowa w ust. 1 pkt 2, prze-
kazywane sà Ministrowi Finansów, Narodowemu
Bankowi Polskiemu i Komisji Nadzoru Finansowego
w celu wdro˝enia.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3,
Przewodniczàcy Komisji Nadzoru Finansowego
przedstawia Komitetowi opini´ dotyczàcà wyp∏acal-
noÊci zagro˝onych podmiotów, Prezes Narodowego
Banku Polskiego — opini´ dotyczàcà p∏ynnoÊci sekto-
ra bankowego, a Minister Finansów — opini´ w spra-
wie mo˝liwoÊci wsparcia zagro˝onych podmiotów ze
Êrodków publicznych. 

4. Przewodniczàcy Komisji Nadzoru Finansowe-
go i Prezes Narodowego Banku Polskiego w przy-
padku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, przedstawia-
jà Komitetowi, w zakresie swoich kompetencji, opi-
nie dotyczàce znaczenia systemowego zagro˝onych
podmiotów.

5. Realizacja zadaƒ, o których mowa w ust. 1,
w tym zasady i zakres wymiany informacji, odbywa
si´ zgodnie z przepisami regulujàcymi zadania i kom-
petencje Ministra Finansów, Narodowego Banku Pol-
skiego i Komisji Nadzoru Finansowego.

Rozdzia∏ 2

Organizacja i zasady dzia∏ania Komitetu

Art. 4. 1. Cz∏onkami Komitetu sà:

1) Minister Finansów;

2) Prezes Narodowego Banku Polskiego;

3) Przewodniczàcy Komisji Nadzoru Finansowego.

2. Przewodniczàcym Komitetu jest Minister Finan-
sów.

Art. 5. 1. Cz∏onkowie Komitetu uczestniczà w jego
posiedzeniach osobiÊcie. W przypadku gdy nie jest
mo˝liwy osobisty udzia∏ cz∏onka Komitetu w posie-
dzeniu, wyznacza on swojego przedstawiciela, które-
mu podczas posiedzenia przys∏ugujà uprawnienia re-
prezentowanego cz∏onka Komitetu.

2. W posiedzeniach Komitetu mogà równie˝ braç
udzia∏, z g∏osem doradczym, inne osoby wskazane
przez poszczególnych cz∏onków Komitetu.

Art. 6. 1. Posiedzenia Komitetu odbywajà si´ co
najmniej raz na szeÊç miesi´cy.

2. Posiedzenia Komitetu sà zwo∏ywane przez Prze-
wodniczàcego Komitetu z w∏asnej inicjatywy lub na
wniosek innego cz∏onka Komitetu.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, musi zawie-
raç uzasadnienie zwo∏ania posiedzenia Komitetu,
a ponadto mo˝e wskazywaç proponowany termin te-
go posiedzenia. Z wa˝nych powodów posiedzenie Ko-
mitetu mo˝e byç zwo∏ane w terminie innym ni˝ wska-
zany we wniosku.

4. Obs∏ug´ i przygotowywanie posiedzeƒ Komite-
tu zapewnia urzàd obs∏ugujàcy Ministra Finansów. 
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Art. 7. Stanowiska lub rozstrzygni´cia Komitetu
przyjmowane sà jednomyÊlnie w obecnoÊci wszyst-
kich cz∏onków Komitetu.

Art. 8. 1. Komitet mo˝e tworzyç grupy robocze,
w sk∏ad których wchodzà pracownicy urz´du obs∏ugu-
jàcego Ministra Finansów, pracownicy Narodowego
Banku Polskiego oraz pracownicy Urz´du Komisji
Nadzoru Finansowego. Za zgodà Komitetu w sk∏ad
grup roboczych mogà równie˝ wchodziç inne osoby
posiadajàce odpowiednià wiedz´ lub doÊwiadczenie
z zakresu dzia∏aƒ na rzecz utrzymania stabilnoÊci kra-
jowego systemu finansowego.

2. Zadania grup roboczych okreÊla Komitet.

3. Wyniki prac grup roboczych przedstawiane sà
Komitetowi.

Art. 9. Komitet przyjmuje regulamin okreÊlajàcy
sposób i tryb jego dzia∏ania. 

Art. 10. 1. Osoby, o których mowa w art. 5 i art. 8
ust. 1:

1) mogà dokonywaç wzajemnej wymiany informacji,
w tym informacji chronionych na podstawie od-
r´bnych ustaw, niezb´dnych do prawid∏owej reali-
zacji celów Komitetu;

2) sà obowiàzane do nieujawniania osobom nieupo-
wa˝nionym informacji, z którymi zapozna∏y si´
w trakcie wykonywania zadaƒ zwiàzanych z reali-
zacjà ustawy.

2. Obowiàzek nieujawniania informacji, o którym
mowa w ust. 1 pkt 2, trwa równie˝ po zaprzestaniu
wykonywania zadaƒ zwiàzanych z realizacjà ustawy
przez osoby, o których mowa w ust. 3 i 4 oraz art. 5
i art. 8 ust. 1.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mo-
gà byç udost´pniane cz∏onkom Komisji Nadzoru
Finansowego oraz cz∏onkom Rady Polityki Pieni´˝nej.
Do cz∏onków Komisji Nadzoru Finansowego oraz do
cz∏onków Rady Polityki Pieni´˝nej przepis ust. 1 pkt 2
stosuje si´ odpowiednio.

4. Minister Finansów, Prezes Narodowego Ban-
ku Polskiego oraz Przewodniczàcy Komisji Nadzoru 
Finansowego mogà upowa˝niç inne osoby do dost´-
pu do informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1. Do
osób tych przepis ust. 1 pkt 2 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 11. 1. Cz∏onkowie Komitetu, w celu wzmoc-
nienia wspó∏pracy mi´dzynarodowej na rzecz utrzy-
mania stabilnoÊci finansowej, mogà zawieraç poro-
zumienia z instytucjami realizujàcymi zadania z tego
zakresu w paƒstwach Europejskiego Obszaru Gospo-
darczego, Europejskim Bankiem Centralnym, banka-
mi centralnymi wchodzàcymi w sk∏ad Europejskie-
go Systemu Banków Centralnych oraz ministrami 
finansów i organami nadzoru nad rynkiem finanso-
wym w paƒstwach Europejskiego Obszaru Gospo-
darczego.

2. Porozumienia, o których mowa w ust. 1, w spo-
sób szczegó∏owy powinny okreÊlaç zasady wspó∏pra-
cy, zakres wymiany informacji oraz zasady ochrony
tych informacji.

Rozdzia∏ 3

Informacje o pracach Komitetu

Art. 12. 1. Informacje o pracach Komitetu, w tym
ustalenia dokonane przez Komitet, mogà zostaç po-
dane do publicznej wiadomoÊci. Sposób ustalenia
treÊci informacji okreÊla regulamin, o którym mowa
w art. 9.

2. O podaniu informacji, o których mowa w ust. 1,
do publicznej wiadomoÊci decyduje Komitet.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1, zamiesz-
czane sà w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra
Finansów.

Art. 13. Informacje opublikowane przez Komitet
nie stanowià podstawy roszczeƒ ani zobowiàzaƒ osób
trzecich wobec Skarbu Paƒstwa lub Narodowego
Banku Polskiego.

Rozdzia∏ 4

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

Art. 14. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Na-
rodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2,
z póên. zm.1)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 3 w ust. 2 po pkt 6 dodaje si´ pkt 6a
w brzmieniu:

„6a) dzia∏anie na rzecz stabilnoÊci krajowego sys-
temu finansowego, o którym mowa w art. 2
pkt 1 ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o Ko-
mitecie StabilnoÊci Finansowej (Dz. U. Nr 209,
poz. 1317);”;

2) w art. 17 w ust. 4 po pkt 5 dodaje si´ pkt 5a
w brzmieniu:

„5a) analiza stabilnoÊci krajowego systemu finan-
sowego;”;

3) po art. 22 dodaje si´ art. 22a w brzmieniu:

„Art. 22a. Prezes NBP jest cz∏onkiem Komitetu
StabilnoÊci Finansowej.”;

4) w art. 23:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Banki przekazujà ponadto na ˝àdanie NBP
dane niezb´dne do oceny ich sytuacji finan-
sowej oraz stabilnoÊci i ryzyka systemu ban-
kowego.”,

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2006 r.
Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410
oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1315.
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b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Dane indywidualne, o których mowa
w ust. 2, 2a i 3, mogà byç wykorzystywane
wy∏àcznie do sporzàdzania zestawieƒ staty-
stycznych, opracowaƒ, ocen i bilansów oraz
mi´dzynarodowej pozycji inwestycyjnej i,
z zastrze˝eniem ust. 6—8, nie mogà byç
udost´pniane osobom trzecim.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Dane indywidualne, o których mowa
w ust. 2, 2a i 3, oraz zestawienia, opracowa-
nia i oceny, o których mowa w ust. 6, NBP
udost´pnia:

1) Europejskiemu Bankowi Centralnemu 
— w wykonaniu obowiàzków zwiàzanych
z uczestnictwem NBP w Europejskim
Systemie Banków Centralnych;

2) innym podmiotom zagranicznym — w wy-
konaniu zobowiàzaƒ mi´dzynarodowych
Rzeczypospolitej Polskiej;

3) innym podmiotom, ni˝ wymienione
w pkt 1 i 2 — na podstawie odr´bnych
przepisów.”,

d) dodaje si´ ust. 8 i 9 w brzmieniu:

„8. Dane indywidualne, o których mowa w ust. 3,
mogà byç udost´pniane Ministrowi Finan-
sów i Komisji Nadzoru Finansowego w za-
kresie niezb´dnym dla realizacji celu dzia-
∏alnoÊci i zadaƒ Komitetu StabilnoÊci Finan-
sowej.

9. Przepis ust. 8 stosuje si´ odpowiednio do da-
nych zawierajàcych informacje obj´te ochro-
nà na podstawie odr´bnych ustaw, w tym in-
formacji obj´tych tajemnicà bankowà.”.

Art. 15. W ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104,
z póên. zm.2)) po art. 78 dodaje si´ art. 78a w brzmie-
niu:

„Art. 78a. Narodowy Bank Polski udost´pnia Mini-
strowi Finansów dane, w tym dane indy-
widualne oraz zestawienia i oceny, o któ-
rych mowa w art. 23 ustawy o Narodo-
wym Banku Polskim, niezb´dne w celu re-
alizacji zadaƒ, o których mowa w art. 71
i 72.”.

Art. 16. W ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzo-
rze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119
oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 49, poz. 328) po
art. 17 dodaje si´ art. 17a w brzmieniu:

„Art. 17a. Przewodniczàcy Komisji mo˝e przekazy-
waç Ministrowi Finansów oraz Narodowe-
mu Bankowi Polskiemu informacje uzy-
skane przez Komisj´, w tym tak˝e informa-
cje chronione na podstawie odr´bnych
ustaw, niezb´dne dla realizacji celu dzia-
∏alnoÊci i zadaƒ Komitetu StabilnoÊci
Finansowej.”.

Art. 17. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

———————
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104,
poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381
i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88,
poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r.
Nr 180, poz. 1112.


