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Opinia  

do ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi  

oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 224) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa z dnia 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi oraz niektórych innych ustaw, zmierza do wdrożenia przez Polskę przepisów 

dyrektywy 2010/78/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r. w 

sprawie zmiany dyrektyw 98/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 

2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w 

odniesieniu do uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru 

Bankowego), Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i 

Pracowniczych Programów Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru 

(Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), opublikowanej w Dz. 

Urz. UE L 331 z 15.12.2010, s. 120. 

Podstawowym założeniem przyjętym w dyrektywie 2010/78/UE jest usprawnienie 

nadzoru nad rynkami finansowymi państw członkowskich. Zdaniem autorów dyrektywy, 

kryzys finansowy w latach 2007 – 2008 wykazał nieskuteczność nadzoru finansowego 

opartego przede wszystkim na rozwiązaniach krajowych. Koncepcja ta wymaga rewizji, 

ponieważ nie odpowiada postępującej globalizacji, a co za tym idzie integracji rynków i 

powstawaniu transgranicznych przedsięwzięć finansowych. 

Istotę zmian zaproponowanych w niniejszej noweli stanowi wzmocnienie przepływu 

informacji i współpracy między Komisją Nadzoru Finansowego (polskim organem nadzoru 

nad rynkiem finansowym) a Europejskimi Urzędami Nadzoru - Europejskim Urzędem 

Nadzoru Bankowego, Europejskim Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych 

Programów Emerytalnych oraz Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów 

Wartościowych.  

W art. 1 noweli dotyczącym zmian w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami zaproponowano, aby Komisja Nadzoru Finansowego przekazywała 
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Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych listę rynków 

regulowanych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz informowała 

Urząd o wystąpieniu z żądaniem wstrzymania dopuszczenia instrumentów finansowych do 

obrotu na rynku regulowanym, zawieszenia obrotu tymi instrumentami lub ich wykluczenia z 

obrotu. 

Ponadto Komisja informować ma Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów 

Wartościowych o każdym przypadku udzielenia oraz cofnięcia zezwolenia na prowadzenie 

działalności maklerskiej oraz cofnięcia zezwolenia na prowadzenie rynku pozagiełdowego. Z 

kolei minister właściwy do spraw instytucji finansowych będzie informował Urząd o każdym 

przypadku cofnięcia zezwolenia na prowadzenie giełdy. 

W art. 2 noweli zmieniającym ustawę z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i 

funkcjonowaniu funduszy emerytalnych zobowiązano organ nadzoru (Komisję Nadzoru 

Finansowego) do zawiadamiania Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i 

Pracowniczych Programów Emerytalnych o udzieleniu zezwolenia na utworzenie 

pracowniczego funduszu emerytalnego. Fundusz pracowniczy będzie informował Komisję o 

zmianie danych dotyczących państw, z których przekazywane są środki do pracowniczego 

funduszu. W razie zmiany w składzie zarządu, fundusz niezwłocznie złoży wniosek o 

wpisanie jej do rejestru funduszy. 

W art. 3 noweli wprowadzającym zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia – Prawo 

bankowe zaproponowano, aby Komisja Nadzoru Finansowego informowała Europejski Urząd 

Nadzoru Bankowego o udzieleniu zezwolenia na utworzenie banku. 

W art. 141f ust. 3a Prawa bankowego upoważniono Komisję Nadzoru Finansowego, 

aby mogła delegować swoje zadania właściwej władzy nadzorczej innego państwa albo 

przyjmować jej zadania. KNF będzie mogła przyjmować jedynie takie zadania jakie 

odpowiadają celom i zadaniom nadzoru określonym dla niej w ustawie. Jeżeli zagraniczna 

władza nadzorcza odmówi zawarcia porozumienia, albo nie zastosuje się do jego 

postanowień, Komisja będzie mogła powiadomić o tym Europejski Urząd Nadzoru 

Bankowego.  

Zgodnie z art. 6 noweli, zmieniającym ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 

inwestycyjnych, Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła stosować określone w ustawie 

sankcje wobec zagranicznego funduszu inwestycyjnego działającego niezgodnie z prawem 

lub interesem jego uczestników, a w uzasadnionych przypadkach – poinformować Europejski 

Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. 
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W art. 6 w pkt 6 noweli wskazano, że przekazywanie przez Komisję Nadzoru 

Finansowego do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych lub do 

Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego zbiorczych informacji w zakresie lokowania 

przez fundusze inwestycyjne otwarte środków pieniężnych w instrumenty pochodne, w celu 

monitorowania przez te instytucje ryzyka systemowego w Unii Europejskiej, nie stanowi 

naruszenia tajemnicy zawodowej. Ponadto Komisja informować ma Europejski Urząd 

Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych o każdym zezwoleniu na wykonywanie 

działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych. 

W noweli przewidziano ponadto zmiany w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o 

ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów 

wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o 

działalności ubezpieczeniowej, ustawie z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym 

nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami 

inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego, ustawie z dnia 29 lipca 

2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o 

nadzorze nad rynkiem finansowym.  

 
 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 24. posiedzeniu w dniu 24 października br. 

pochodziła z przedłożenia rządowego. Rada Ministrów zadeklarowała, że projekt ma na celu 

wykonanie prawa Unii Europejskiej.  

Projektem zajmowała się w Sejmie Komisja Finansów Publicznych, która skierowała 

go do rozpatrzenia przez podkomisję stałą do spraw instytucji finansowych. Projekt ustawy 

był w toku prac sejmowych przedmiotem zmian o charakterze doprecyzowującym i 

redakcyjnym. Wątpliwości posłów powodowała kwestia delegowania uprawnień Komisji 

Nadzoru Finansowego na rzecz zagranicznych organów nadzoru bankowego. 

Posłowie uchwalili ustawę przy 294 głosach za, 147 przeciw oraz przy braku głosów 

wstrzymujących się. 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 
Maciej Telec 
Główny legislator 


