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Opinia  

do ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych  

oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym 

(druk nr 248) 

 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

 

Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych 

oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym zmierza do transpozycji do krajowego 

porządku prawnego postanowień trzech dyrektyw Komisji Europejskiej. Należą do nich: 

– dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. 

w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych 

odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery 

wartościowe (UCITS IV) (Dz. Urz. UE L 302 z 17.11.2009, str. 32, z późn. zm.), 

– dyrektywa Komisji 2010/44/UE z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie niektórych przepisów 

dotyczących łączenia funduszy, modeli funduszy podstawowych i powiązanych oraz 

procedury powiadamiania (Dz. Urz. UE L 176 z 10.07.2010, str. 28), 

– dyrektywa Komisji 2010/43/UE z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie wymogów organizacyjnych, 

konfliktów interesów, prowadzenia działalności, zarządzania ryzykiem i treści umowy 

pomiędzy depozytariuszem a spółką zarządzającą (Dz. Urz. UE L 176 z 10.07.2010, str. 

42). 

W związku z implementacją wymienionych aktów prawa wspólnotowego, w noweli 

zaproponowano w szczególności: 

- wprowadzenie rozwiązań prawnych umożliwiających dokonywanie transgranicznych 

połączeń funduszy inwestycyjnych otwartych oraz zmianę obowiązujących zasad połączeń 
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krajowych funduszy inwestycyjnych w ten sposób, aby obowiązywały w tym zakresie 

jednolite reguły; 

- zmiany w zakresie tworzenia funduszy podstawowych i powiązanych; 

- uproszczenie przepisów dotyczących zasad informowania inwestorów o działalności 

funduszy inwestycyjnych poprzez zastąpienie skrótu prospektu informacyjnego 

dokumentem o nazwie „kluczowe informacje dla inwestorów”; 

- usprawnienie i uproszczenie przepisów dotyczących procedury wprowadzania przez krajowe 

fundusze inwestycyjne otwarte swoich jednostek uczestnictwa do obrotu w innych 

państwach członkowskich oraz wprowadzania zagranicznych funduszy UCITS do obrotu 

na terytorium Polski; 

- wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego towarzystwom funduszy inwestycyjnych 

zarządzanie funduszami w innych państwach członkowskich oraz spółkom zarządzającym 

z innych państw członkowskich - zarządzanie funduszami inwestycyjnymi w Polsce. 

 

Zgodnie z ust. 1a dodanym do art. 4 ustawy o funduszach inwestycyjnych, 

towarzystwo funduszy inwestycyjnych, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, będzie mogło przekazać spółce zarządzającej prowadzącej działalność 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym i 

prowadzenie jego spraw. 

W art. 4 ust. 3 ustawy wprowadzono, obok zgromadzenia inwestorów i rady 

inwestorów, nowy organ funduszu inwestycyjnego – zgromadzenie uczestników, które 

umożliwi uczestnikom funduszu wpływ na istotne decyzje dotyczące prowadzenia 

działalności przez fundusz inwestycyjny otwarty.  

W świetle art. 87a, zgromadzenie uczestników zwoływane będzie w funduszu 

inwestycyjnym otwartym w celu wyrażenia zgody na: 

- rozpoczęcie prowadzenia przez fundusz działalności jako fundusz powiązany lub rozpoczęcie 

prowadzenia przez subfundusz w funduszu z wydzielonymi subfunduszami działalności jako 

subfundusz powiązany; 

- zmianę funduszu podstawowego; 

- zaprzestanie prowadzenia działalności jako fundusz powiązany; 

- połączenie krajowe i transgraniczne funduszy; 

- przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym otwartym przez inne towarzystwo; 

- przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym otwartym i prowadzenia jego spraw przez 

spółkę zarządzającą. 
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Tryb działania zgromadzenia uczestników oraz podejmowania uchwał określać ma 

statut funduszu inwestycyjnego otwartego oraz regulamin przyjęty przez to zgromadzenie. 

Zgromadzenie uczestników zwoływane będzie przez towarzystwo zarządzające 

funduszem inwestycyjnym otwartym, a jeżeli funduszem inwestycyjnym otwartym zarządzać 

ma spółka zarządzająca – przez tę spółkę (art. 87c).  

Zwołanie zgromadzenia uczestników wymagać będzie zawiadomienia o tym 

każdego uczestnika indywidualnie, przesyłką poleconą lub na trwałym nośniku informacji, co 

najmniej na 21 dni przed planowanym terminem odbycia zgromadzenia.  

Zgromadzenie zostanie uznane za ważne, jeżeli wezmą w nim udział uczestnicy 

posiadający co najmniej 50% jednostek uczestnictwa funduszu lub subfunduszu, według stanu 

na dwa dni robocze przed dniem zgromadzenia uczestników. Uchwały zgromadzenia zapadać 

mają większością co najmniej 2/3 głosów uczestników obecnych lub reprezentowanych na 

zgromadzeniu uczestników (art. 87d). 

W Dziale VIII ustawy zaproponowano wprowadzenie kompleksowej regulacji 

dotyczącej łączenia funduszy inwestycyjnych. Określono tam zasady połączenia 

wewnętrznego, krajowego oraz transgranicznego.  

Za połączenie wewnętrzne uznano połączenie funduszy krajowych, których organem 

jest to samo towarzystwo albo połączenie subfunduszu wydzielonego w funduszu krajowym 

z wydzielonymi subfunduszami z funduszem krajowym, których organem jest to samo 

towarzystwo albo z subfunduszem wydzielonym w funduszu krajowym z wydzielonymi 

subfunduszami, których organem jest to samo towarzystwo, jeżeli żaden z funduszy biorących 

udział w połączeniu nie jest uprawniony do zbywania jednostek uczestnictwa w państwie 

członkowskim.  

Połączenie krajowe, to połączenie funduszy krajowych, których organami są różne 

towarzystwa albo połączenie subfunduszu wydzielonego w funduszu krajowym z 

wydzielonymi subfunduszami z funduszem krajowym, którego organem jest inne 

towarzystwo lub z subfunduszem wydzielonym w funduszu krajowym z wydzielonymi 

subfunduszami, którego organem jest inne towarzystwo.  

Połączenie transgraniczne polegać ma na połączeniu: 

– funduszu inwestycyjnego otwartego lub subfunduszu wydzielonego w funduszu 

inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami z funduszem zagranicznym lub z 

subfunduszem wydzielonym w funduszu lub funduszach zagranicznych; 
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– co najmniej dwóch funduszy inwestycyjnych otwartych lub co najmniej dwóch 

subfunduszy wydzielonych w funduszu lub funduszach inwestycyjnych otwartych z 

wydzielonymi subfunduszami – jeżeli w wyniku połączenia powstaje fundusz zagraniczny 

lub subfundusz wydzielony w funduszu zagranicznym; 

– co najmniej dwóch funduszy zagranicznych lub co najmniej dwóch subfunduszy 

wydzielonych w funduszu lub funduszach zagranicznych – jeżeli w wyniku połączenia 

powstaje fundusz inwestycyjny otwarty. 

Krajowe i transgraniczne połączenie funduszy inwestycyjnych będzie wymagało 

sporządzenia planu połączenia, uzyskania przez fundusz przejmowany zgody Komisji na 

połączenie, zawiadomienia przez fundusz przejmowany, a w przypadku połączenia krajowego 

przez przejęcie – również przez fundusz przejmujący, każdego ze swoich uczestników o 

planowanym połączeniu oraz uzyskania zgody zgromadzenia uczestników funduszy 

przejmowanych na połączenie funduszy.  

Połączenie krajowych funduszy inwestycyjnych oraz połączenie transgranicznych 

funduszy krajowych z funduszami zagranicznymi będzie się odbywało poprzez: 

– połączenie przez przejęcie (przeniesienie majątku funduszu przejmowanego do funduszu 

przejmującego oraz przydzielenie uczestnikom funduszu przejmowanego jednostek 

uczestnictwa funduszu przejmującego w zamian za jednostki uczestnictwa funduszu 

przejmowanego) albo  

– połączenie przez utworzenie nowego funduszu (funduszu przejmującego), do którego 

wnoszone są aktywa łączonych funduszy w zamian za objęcie przez posiadaczy łączonych 

funduszy (funduszy przejmowanych) jednostek uczestnictwa wyemitowanych przez nowy 

fundusz przejmujący. 

Połączenie transgraniczne przez przejęcie funduszu krajowego będzie mogło 

nastąpić także przez przeniesienie na fundusz zagraniczny lub subfundusz wydzielony w 

funduszu zagranicznym wyłącznie aktywów netto funduszu inwestycyjnego otwartego lub 

subfunduszu wydzielonego w funduszu inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi 

subfunduszami.  

W myśl art. 259 ust. 2 ustawy, w przypadku naruszenia przez fundusz przepisów 

prawa państwa macierzystego, regulaminu tego funduszu lub zasad uczciwego obrotu, 

wyłącznie właściwymi do podejmowania środków nadzorczych będą organy jego państwa 

macierzystego. Zgodnie jednak z art. 259 ust. 4a, w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że 

przyjęte przez fundusz zagraniczny zasady zbywania tytułów uczestnictwa na terytorium 
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Rzeczypospolitej Polskiej są niezgodne z przepisami prawa polskiego lub interesem 

uczestników funduszu, Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nakazać zawieszenie 

zbywania tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Na podstawie art. 286a ustawy, Komisja Nadzoru Finansowego będzie obowiązana 

udostępniać na swojej stronie internetowej, w języku polskim oraz w języku angielskim, 

przepisy określające zasady tworzenia i funkcjonowania funduszy inwestycyjnych otwartych 

oraz informacje na temat przepisów prawa polskiego dotyczących zasad zbywania na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych. 

 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 27. posiedzeniu w dniu 23 listopada br. pochodziła 

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

wykonanie prawa Unii Europejskiej. 

Projektem zajmowała się w Sejmie Komisja Finansów Publicznych. Przyjęto 

wszystkie spośród pięciu poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. Za przyjęciem ustawy 

głosowało 291 posłów, przeciw było 148, a wstrzymało się 3. 

 

 

III. Uwagi 

 

1. Odnośnik nr 1 do tytułu ustawy określa zakres implementacji prawa unijnego 

dokonywany w jej przepisach. Technika użyta w tym przypadku wydaje się jednak 

niewłaściwa, ponieważ odnośnik taki powinien się znaleźć w tytule ustawy 

zmienianej, a nie ustawy zmieniającej. W przeciwnym wypadku nie zostanie 

osiągnięty podstawowy cel, dla którego stosuje się odnośniki informujące o 

wdrażanych dyrektywach, ze względu na brak możliwości przeniesienia go do tekstu 

jednolitego nowelizowanej ustawy. 

 

2. W myśl art. 32a ust. 9 pkt 1 ustawy (art. 1 pkt 12 noweli), minister właściwy do spraw 

instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, m.in. pojęcie konfliktu 

interesów i sposób postępowania podmiotu w zakresie konfliktów interesów. 
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Zważywszy, że określenie „konflikt interesów” jest pojęciem stosowanym w ustawie, 

jego definicja powinna się znajdować w akcie normatywnym tej samej rangi. 

Delegowanie definicji określenia ustawowego do aktu wykonawczego stanowi 

naruszenie art. 92 Konstytucji. Analogiczna uwaga dotyczy przepisu upoważniającego 

zawartego w art. 48a pkt 3 noweli (art. 1 pkt 20 noweli). Przedstawione niżej 

propozycje poprawek polegają na przeniesieniu materii zawartej w tym zakresie w 

załączonych do przedłożenia rządowego projektach rozporządzeń ministra finansów, 

do ustawy. 

Propozycje poprawek: 

1) w art. 1 w pkt 12, w art. 32a: 

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Przez konflikt interesów, o którym mowa w ust. 2,  rozumie się znane podmiotowi, 

o którym mowa w art. 32 ust. 2 okoliczności, mogące doprowadzić do powstania 

sprzeczności między interesem tego podmiotu lub podmiotu z nim powiązanego a 

obowiązkiem działania przez ten podmiot w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej 

pojętego interesu klienta tego podmiotu, jak również znane temu podmiotowi 

okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesami kilku 

klientów tego podmiotu.”, 

b) w ust. 9 w pkt 1 skreśla się wyrazy „określi pojęcie konfliktu interesów i”;  

2) w art. 1: 

a) w pkt 19 w lit. b, po ust. 2b dodaje się ust. 2bb w brzmieniu: 

„2bb. Przez konflikt interesów, o którym mowa w ust. 2b pkt 2, rozumie się znane 

towarzystwu okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między 

interesem towarzystwa lub osoby obowiązanej a obowiązkiem działania przez 

towarzystwo w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu 

uczestników funduszu inwestycyjnego lub zbiorczych portfeli papierów wartościowych 

oraz klientów towarzystwa, jak również znane towarzystwu okoliczności mogące 

doprowadzić do sprzeczności między interesem uczestników funduszu inwestycyjnego 

lub zbiorczych portfeli papierów wartościowych, lub klientów towarzystwa.”, 

b) w pkt 20, w art. 48a w pkt 3 skreśla się wyrazy „pojęcie konfliktu interesów oraz”; 

 

3. W art. 35 w ust. 1 i 2 (art. 1 pkt 14 noweli) użyto na określenie formy elektronicznej 

dokumentu dwóch różnych określeń. 

Propozycja poprawki: 
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w art. 1 w pkt 14, w ust. 1 wyrazy „wyrażone w postaci elektronicznej” zastępuje się 

wyrazami „złożone w formie elektronicznej”; 

 

4. W art. 87e ust. 2 pkt 3 (art. 1 pkt 35 noweli), wskazano, że prawo wytoczenia 

przeciwko funduszowi powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały przysługuje 

uczestnikom nieobecnym na zgromadzeniu, podczas gdy w innych opisanych w art. 

87e ust. 2 sytuacjach mowa jest o analogicznym prawie przysługującym uczestnikowi 

określonemu w liczbie pojedynczej. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 35, w art. 87e w ust. 2 w pkt 3 wyrazy „uczestnikom, którzy nie byli obecni” 

zastępuje się wyrazami „uczestnikowi, który nie był obecny” 

 

5. W myśl art. 87f ust. 2 (art. 1 pkt 35 noweli), prawomocny wyrok stwierdzający 

nieważność uchwały towarzystwo powinno niezwłocznie zgłosić sądowi 

rejestrowemu. Zgodnie z Zasadami techniki prawodawczej, przy formułowaniu 

przepisów o charakterze obligatoryjnym należy unikać czasowników modalnych 

typu „powinien”, „może” itp. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 35, w art. 87f w ust. 2 wyrazy „towarzystwo powinno niezwłocznie 

zgłosić sądowi rejestrowemu” zastępuje się wyrazami „towarzystwo niezwłocznie 

zgłasza sądowi rejestrowemu” 

 

6. W art. 1 w pkt 50 noweli dodano do Działu VI ustawy rozdział 2a „Fundusze 

inwestycyjne otwarte podstawowe i powiązane” W otwierającym nowy rozdział art. 

169a w ust. 1 napisano, że fundusz inwestycyjny otwarty może prowadzić działalność 

jako fundusz powiązany, polegającą na lokowaniu co najmniej 85% aktywów 

funduszu w jednostki uczestnictwa innego funduszu inwestycyjnego otwartego lub 

tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego (fundusz podstawowy). Przepis ten nie 

zawiera definicji określenia „fundusz powiązany”, natomiast znajduje się ona w art. 

170. Zważywszy, że definicje z art. 170, dotychczas odnoszące się do wszystkich 

funduszy powiązanych i podstawowych, w związku ze zmianą tytułu rozdziału 3 w 

Dziale VI, po nowelizacji dotyczyć mają funduszy powiązanych i podstawowych 
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innych niż otwarte, rozważyć należy przyjęcie poprawki, która wyjaśni pojęcie 

funduszu powiązanego na potrzeby rozdziału 2a. 

Propozycja poprawki:  

w art. 1 w pkt 50, w art. 169a po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. W rozumieniu przepisów niniejszego rozdziału za fundusz podstawowy uważa się 

fundusz inwestycyjny, który będzie zbywał jednostki uczestnictwa lub emitował certyfikaty 

inwestycyjne wyłącznie określonym w statucie innym funduszom inwestycyjnym 

utworzonym przez to samo towarzystwo (fundusze powiązane).”; 

 

7. Zgodnie z art. 271 ust. 4 (art. 1 pkt 87 lit. c noweli), spółka zarządzająca może 

rozpocząć działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po otrzymaniu przez 

Komisję Nadzoru Finansowego od właściwego organu jej państwa macierzystego 

informacji, o których mowa w ust. 1. W dotychczasowym stanie prawnym Komisja 

miała na podstawie art. 271 ust. 2 obowiązek informowania spółki zarządzającej o 

dniu otrzymania takiej informacji. W związku z uchyleniem ust. 2 w art. 271 spółka 

nie będzie informowana o tym, czy przesłanka, od której uzależnia się dopuszczalność 

jej działalności w Polsce został spełniony. Informacja Komisji wydaje się w tym 

przypadku tym bardziej istotna, gdyż wykonywanie przez spółkę zarządzającą 

działalności bez spełnienia warunków, o których mowa w art. 271, stanowi 

przestępstwo opisane w art. 293 ustawy. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 87 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) uchyla się ust. 3,” 

 

8. Zgodnie z § 23 ust. 3 Zasad techniki prawodawczej, jeżeli od któregoś z elementów 

przepisu szczegółowego przewiduje się wyjątki lub któryś z elementów tego przepisu 

wymaga uściślenia, przepis formułujący wyjątki lub uściślenia zamieszcza się 

bezpośrednio po danym przepisie szczegółowym.  

Ponadto, zgodnie z przyjętą praktyką legislacyjną, nie formułuje się „zastrzeżeń” 

określających wzajemną relację przepisów w obrębie jednej podstawowej jednostki 

redakcyjnej albo następujących po sobie podstawowych jednostek redakcyjnych. W 

świetle powyższego zbędne jest odesłanie do art. 282 zawarte w art. 281 (art. 1 pkt 94 

noweli. 

Propozycja poprawki: 
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w art. 1 w pkt 94 wyrazy „Z zastrzeżeniem art. 282, informacje” zastępuje się 

wyrazem „Informacje”; 

9. W art. 9 ustawy zaproponowano, aby wchodziła ona w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia. Czternastodniowe vacatio legis spełnia co prawda minimalne wymogi 

wynikające z ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i 

niektórych innych aktów prawnych, może być jednak uznane za zbyt krótkie zważywszy 

na obszerność nowej regulacji i związane z tym problemy w zakresie dostosowania 

działalności prowadzonej przez adresatów ustawy do zmienionego stanu prawnego. 

Analizując te kwestie należy wziąć pod rozwagę treść art. 6 ust. 1 noweli, który nakazuje 

stosowanie nowych przepisów do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem 

jej wejścia w życie. Zgodnie z jednolitym stanowiskiem Trybunał Konstytucyjnego, 

wynikająca z art. 2 Konstytucji RP zasada państwa prawnego, a zwłaszcza wynikające z 

niej zasady zaufania obywatela do państwa, pewności prawa oraz ochrony praw nabytych 

nakazują takie wprowadzanie w życie nowych przepisów, by ich adresaci dysponowali 

dostateczną ilością czasu na odpowiednie pokierowanie swoimi sprawami i dostosowanie 

się do zmienionej sytuacji prawnej. 

Propozycja poprawki: 

w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.”. 

 

IV. Propozycje poprawek o charakterze doprecyzowującym 

1) w art. 1 w pkt 50, w art. 169a w ust. 4 wyrazy „prawo i obowiązek” zastępuje się 

wyrazem “obowiązek”; 

2) w art. 1 w pkt 56, w art. 208w w ust. 2 w pkt 2 wyraz “zgody” zastępuje się wyrazem 

“zgodę”; 

3) w art. 1 w pkt 56, w art. 208zzf w ust. 2 wyrazy “w statutach funduszu” zastępuje się 

wyrazami “w statucie funduszu”; 
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