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Warszawa, dnia 9 grudnia 2014 r.                

Opinia do ustawy o obligacjach 

(druk nr 773) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest wsparcie rozwoju rynku długoterminowych nieskarbowych papierów 

dłużnych. Intencją projektodawcy jest – jak wskazano w uzasadnieniu projektu – stworzenie 

warunków do tego, aby emisja obligacji komercyjnych mogła pełnić rolę dodatkowego, 

w stosunku do kredytów bankowych, źródła pozyskania kapitału. 

Zdaniem twórców ustawy osiągnięcie zarysowanego powyżej celu nie jest możliwe 

przez zmianę obecnego aktu prawnego dotyczącego obligacji nieskarbowych. Dlatego też 

opiniowana ustawa zastępuje ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, która uznawana 

jest obecnie za jedną z istotnych barier rozwoju rynku długoterminowych nieskarbowych 

papierów dłużnych. Pomimo nowelizacji (zwłaszcza ustawą z dnia 29 czerwca 2000 r. 

o zmianie ustawy o obligacjach oraz niektórych innych ustaw) wspomniany akt – zdaniem 

projektodawców nowej ustawy o obligacjach – wciąż nie dostarcza jednoznacznego 

rozstrzygnięcia wątpliwości narosłych wokół wybranych regulacji. W uzasadnieniu zwrócono 

także uwagę na potrzebę poprawienia czytelności ustawy w pewnych obszarach, a jako 

potwierdzenie tego spostrzeżenia wskazano, że obowiązująca ustawa o obligacjach zniechęca 

potencjalnych inwestorów do obejmowania emisji długoterminowych nieskarbowych 

papierów dłużnych, zaś dla potencjalnych emitentów stanowi zachętę do wyboru 

alternatywnych źródeł finansowania lub emisji nieskarbowych papierów dłużnych pod 

rządami obcych jurysdykcji. Dotychczasowej ustawie zarzuca się ponadto nieaktualność, 

ponieważ na rozwiniętych rynkach finansowych pojawiły się nowe zjawiska w segmencie 

dłużnych papierów wartościowych, których wdrożenie do ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. 

wydaje się utrudnione ze względu na konstrukcję ustawy. 
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Nie wdając się w polemikę z przedstawionym powyżej osądem, należy zauważyć, że 

istotnie dotychczasowa ustawa o obligacjach nie była aktem stosowanym w skali, jakiej 

mógłby oczekiwać ustawodawca od aktu prawnego regulującego istotne kwestie związane 

z pewnego rodzaju papierami dłużnymi, które zostały zaprojektowane jako źródło 

finansowego wsparcia dla podmiotów licznie reprezentowanych na rynku (spółki posiadające 

osobowość prawną). Tym samym inicjatywa nie tylko usprawnienia regulacji, ale i osadzenia 

ich w nowych ramach, wydaje się zabiegiem zasługującym na legislacyjną aprobatę. 

W stosunku do obowiązującej ustawy o obligacjach, nowy akt wprowadza szereg zmian. 

Polegają one przede wszystkim na: 

1) stworzeniu prawnej podstawy do ustanawiania i działania zgromadzenia obligatariuszy; 

2) rozszerzeniu zakresu instrumentów, które będą dostępne dla emitenta – ustawa 

wprowadza w art. 23 obligacje wieczyste, czyli obligacje niepodlegające wykupowi, 

które uprawniają obligatariusza do otrzymywania odsetek przez czas nieoznaczony; 

3) powiększeniu kręgu podmiotów mogących emitować obligacje (m.in. o osoby prawne 

utworzone wyłącznie w celu przeprowadzania emisji obligacji). 

Poza wskazanymi zmianami o charakterze zasadniczym, w nowej ustawie znalazły się 

postanowienia, które w ustawie o obligacjach z 1995 r. nie występowały, ale okazały się 

niezbędne do wprowadzenia nowych regulacji. Przykładem jest regulacja dotycząca 

warunków emisji. Warto także wskazać, że opiniowana ustawa zawiera szereg zmian 

o charakterze porządkującym i dostosowującym. W celu zwiększenia czytelności ustawy 

został wprowadzony podział przepisów na rozdziały, w których pogrupowane zostały 

regulacje dotyczące określonych instytucji. Natomiast dla zapewnienia spójności 

wprowadzono zmiany polegające na ujednoliceniu zastosowanych określeń. Oprócz tego 

ustawa wprowadza niezbędne zmiany w dziesięciu ustawach. 

Zgodnie z art. 111, ustawa wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2015 r., zaś zgodnie 

z art. 110 dotychczasowa ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach traci moc. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 80. posiedzeniu w dniu 28 listopada 2014 r. Projekt ustawy był 

przedłożeniem rządowym (druk sejmowy nr 2735). Został on skierowany do sejmowej 

Komisji Finansów Publicznych. 

W trakcie pracy w komisji sejmowej po I czytaniu m.in.: 
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1) w art. 7 ust. 2 wprowadzono rozwiązanie, zgodnie z którym warunki emisji mogą 

przesądzać o tym, czy do zmiany warunków emisji w zakresie wskazanym w art. 6 ust. 

2 pkt 6 i 7 oraz zmiany wynikającej z działań, o których mowa w art. 84 ust. 2 pkt 1, 

stosuje się art. 7 ust. 1; 

2) w art. 25 ust. 1 pkt 4 i 5 dodano Skarb Państwa jako podmiot z którym spółka akcyjna 

albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będąca emitentem może posiadać 

określone akcje albo udziały (pkt 4) i jako podmiot, z którym spółka akcyjna albo spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością będąca emitentem zawarła umowę o wykonywanie 

zadań z zakresu użyteczności publicznej, które jest głównym przedmiotem działalności 

spółki; 

3) dodano przepis (art. 25 ust. 1 pkt 7), zgodnie z którym emitentem obligacji 

przychodowych może być także spółka, z którą zawarto umowę o budowę i eksploatację 

albo wyłącznie eksploatację autostrady płatnej, o której mowa w art. 1a ust. 2 ustawy 

z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu 

Drogowym, oraz związany z nim przepis przejściowy (art. 109), w myśl którego przepis 

art. 25 ust. 1 pkt 7 stosuje się także do spółki, z którą minister właściwy do spraw 

transportu zawarł umowę o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację 

autostrady płatnej przed dniem 18 listopada 2011 r. 

Oprócz tego dokonano szeregu zmian o charakterze redakcyjnym. W trakcie pracy 

w komisji po II czytaniu w ustawie nie wprowadzono żadnych zmian. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

 

1) art. 4 ust. 1 – w przepisie tym ustawodawca zamieścił definicję legalną obligacji, 

w której stwierdza, że jest to papier wartościowy emitowany w serii, w którym emitent 

stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji i zobowiązuje się wobec niego do 

spełnienia określonego świadczenia. Definicja ta w zestawieniu z ust. 2, który określa, 

że przez obligacje emitowane w serii rozumie się obligacje reprezentujące prawa 

majątkowe podzielone na określoną liczbę równych jednostek, stwarza możliwość 

postawienia pytania, czy są jakieś obligacje, które nie są emitowane w serii. Porównanie 

tych przepisów skłania do wniosku, że obecna redakcja ust. 2 jest nieprawidłowa, co 

objawia się po wstawieniu definiensa „obligacji” z ust. 1 do ust. 2. Mając to na uwadze, 
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proponuje się przyjęcie poprawki, która doprecyzuje ust. 2 w taki sposób, że możliwe 

będzie uniknięcie niejasności zwrotu  „emitowane w serii” (i jego występowania w art. 4 

w różnej roli). 

Propozycja poprawki: 

– w art. 4 w ust. 2 wyrazy „Przez obligacje emitowane w serii rozumie się obligacje 

reprezentujące” zastępuje się wyrazami „Seria obligacji reprezentuje”; 

 

2) art. 5 – przepis ten został zredagowany w sposób, który spowodował powstanie błędu 

amfibologii (wieloznaczności składniowej). Na gruncie obecnego brzmienia możliwe 

jest zarówno przyjęcie, że świadczenia wynikające z obligacji, sposób ich realizacji oraz 

związane z nimi prawa i obowiązki emitenta i obligatariuszy są określane przez warunki 

emisji, jak i uznanie, że to warunki emisji są określane przez świadczenia wynikające 

z obligacji, sposób ich realizacji oraz związane z nimi prawa i obowiązki emitenta 

i obligatariuszy. Z uwagi na to, że zgodnie z najbardziej prawdopodobną intencją 

prawodawcy poprawne jest pierwsze z przedstawionych rozumień, proponuje się 

przyjęcie poprawki, która doprecyzuje przepis. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 5 wyraz „określają” zastępuje się wyrazem „są określane przez”; 

 

3) art. 6 ust. 2 pkt 1 – w celu zachowania poprawności językowej (konsekwencji 

terminologicznej) proponuje się zmianę końcówki fleksyjnej jednego z wyrazów 

występujących w pkt 1. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 6 w ust. 2 w pkt 1 wyraz „ustalana” zastępuje się wyrazem „ustalane”; 

 

4) art. 6 ust. 2 pkt  5 – przepis ten określa m.in. w określonych przypadkach konieczność 

zamieszczania w warunkach emisji wyceny, o której mowa w art. 30, lub skrót tej 

wyceny. Biorąc pod uwagę, że dla potencjalnych obligatariuszy różnica między 

walorem informacyjnym wyceny, a wartością jej skrótu może być przyczyną (nie)chęci 



– 5 – 

 

nabywania obligacji, których dotyczą dane warunki emisji, należałoby uszczegółowić, 

w jakich okolicznościach warunki emisji zawierać będą wycenę, a w jakich tylko skrót 

wyceny; 

 

5) art. 7 ust. 1 – zmiana warunków emisji wymaga uchwały zgromadzenia obligatariuszy 

oraz zgody emitenta. Warunki emisji mogą zostać zmienione również w następstwie 

jednobrzmiących porozumień zawartych przez emitenta z każdym z obligatariuszy 

(art. 7 ust. 1 u.o.). Do zmiany warunków emisji w zakresie wskazanym m.in. 

w art. 6 ust. 2 pkt 6 i 7 (opis świadczenia emitenta oraz określenie zabezpieczeń), 

przepisu ust. 1 nie stosuje się, chyba że warunki emisji stanowią inaczej 

(art. 7 ust. 2 u.o.). 

   Rodzą się pytania, czy jeżeli nie stosuje się ust. 1, to możliwe jest dokonacie 

zmiany warunków emisji w tym zakresie, a jeżeli tak, to na podstawie których 

przepisów.   Odpowiedź na te pytania umożliwi sformułowanie poprawki. 

 

6) art. 16 – na podstawie art. 16 emitent ma obowiązek przekazywania wydruków 

informacji i komunikatów publikowanych na stronie internetowej podmiotom 

obowiązanym do ich przechowywania. Wydaje się, że odpowiedzialność cywilna, jako 

sankcja, będzie niewystarczająca. Wynika to z trudności związanych z dochodzeniem 

takiej odpowiedzialności (jedną z okoliczności podlegającej dowodzeniu byłby 

hipotetyczny wynik procesu przeciwko emitentowi, gdyby obligatariusz dysponował 

wydrukami). 

   Dlatego proponuje się dodanie przepisu karnego zapewniającego wykonacie 

obowiązków o których mowa w art. 16: 

Propozycja poprawki: 

– po art. 87 dodaje się art. … w brzmieniu: 

„Art. …. 1. Kto: 

1) nie przekazuje wydruków informacji i komunikatów publikowanych na stronie 

internetowej emitenta, zgodnie z art. 16 ust. 1, 

2) będąc do tego obowiązanym, nie przechowuje wydruków przekazanych przez emitenta 

przez wymagany okres 

– podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 
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2. Tej samej karze podlega, kto działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej albo 

jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, dopuszcza się czynu 

określonego w ust. 1.”; 

 

7) art. 16 ust. 2 – podmiot, do którego zostały przekazane wydruki dokumentów, 

informacji i komunikatów publikowanych na stronie internetowej emitenta, przechowuje 

je do czasu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z obligacji 

(art. 16 ust. 2 u.o.). Jak się wydaje przepis ten ma umożliwić realizacje roszczeń 

w całym okresie, w którym mogą być dochodzone. 

   W pierwszej kolejności należy zauważyć, że podmiot dochodzący roszczeń nie 

będzie wiedział, kiedy roszczenia się przedawnią ze względu na możliwość przerwania 

lub zawieszenia biegu przedawnienia.  Wydaje się, że w praktyce podmioty, które będą 

wiedziały o okolicznościach skutkujących wydłużeniem terminu przedawnienia, będą 

w swoim interesie informowały o tym podmiot przechowujący dokumentację. 

   Należy również pamiętać o możliwości potrącenia przedawnionego roszczenia 

na podstawie art. 502 k.c. Aby nie zniweczyć tego uprawnienia, należy zobowiązać 

podmioty do dłuższego przechowywania dokumentacji. Takie rozwiązanie 

zminimalizuje negatywne konsekwencje  przyjętego rozwiązania. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 16 w ust. 2 po wyrazie „upływu” dodaje się wyrazy „10 lat od dnia”; 

 

8) art. 16 – obowiązek przechowywania wydruków, ma ułatwić ustalenie zawartości 

informacji i komunikatów publikowanych na stronie  internetowej emitenta. Dostęp do 

tych  wydruków będzie zapewniony w razie sporu przed sądem cywilnym (sąd może 

zarządzić przedstawienie dokumentu będącego dowodem w sprawie na podstawie 

art. 248 § 1 k.p.c.). 

   Taka regulacja wydaje się niewystarczająca. Należy zagwarantować 

zainteresowanym dostęp do dokumentów również w sytuacjach, gdy nie toczy się 

postępowanie sądowe. Dlatego proponuje się poniższą poprawkę. 

   Można także rozważyć zagwarantowanie wykonania tego obowiązku 

przepisem karnym („Kto będąc do tego obowiązanym, nie udostępnia wydruków 

przekazanych przez emitenta, podlega karze…”). 
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Propozycja poprawki: 

– w art. 16 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Podmiot, do którego zostały przekazane wydruki, udostępnia je zainteresowanym.”; 

 

9) art. 18 ust. 1 – zgodnie z art. 18 emitent może emitować obligacje, które przyznają 

obligatariuszom prawo do udziału w zysku emitenta, zwane dalej „obligacjami 

partycypacyjnymi”. Szczegółowe warunki i zasady udziału obligatariuszy w zysku 

emitenta określają warunki emisji, które należy złożyć w sądzie rejestrowym właściwym 

dla emitenta, chyba że zostały one opublikowane na stronie internetowej emitenta. 

   Przepis nie określa jak długo warunki emisji winny być dostępne na stronie 

internetowej. Wobec tego emitent będzie miał swobodę w decydowaniu o tym okresie, 

co może w praktyce uniemożliwić zapoznanie się z warunkami emisji. Zainteresowany 

teoretycznie może dowiedzieć się o treści dokumentu od podmiotu, o którym mowa 

w art. 16, ale informacja o podmiocie przechowującym wydruki będzie znajdowała się 

w warunkach emisji, do której nie będzie miał dostępu. 

   Z tego powodu wydaje się, że standard ochrony jest dużo lepiej zabezpieczany 

przez złożenie warunków emisji w sądzie rejestrowym, niż przez publikację na stronie 

internetowej emitenta. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 18 w ust. 1 skreśla się wyrazy „, chyba że zostały one opublikowane na stronie 

internetowej emitenta”; 

 

10) art. 24 ust. 3 – jak trafnie wskazano w opinii Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 

17 października 2014 r. w przedmiocie rządowego projektu ustawy o obligacjach, 

wątpliwości budzi również wprowadzenie przepisu szczególnego (omawiany art. 24 ust. 

3) do przepisów o egzekucji roszczeń. Według uchwalonej przez Sejm regulacji emitent 

będzie uprawniony do emisji obligacji uprawniających obligatariusza do zaspokojenia 

roszczeń z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami emitenta. Wyłączenie z zakresu 

takiego rozwiązania należności, o których mowa w art. 1025 § 1 pkt 5 ustawy – Kodeks 

postępowania cywilnego (dalej jako „k.p.c.”) – m.in. zabezpieczonych hipoteką, 
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zastawem, zastawem rejestrowym i zastawem skarbowym – może być niewystarczające 

do zabezpieczenia prawidłowego obrotu gospodarczego. 

   Poza tym, skoro ustawodawca zdecydował się na wyłączenie należności, 

o których mowa w art. 1025 § 1 pkt 5 k.p.c., to powstaje pytanie, dlaczego pominął 

należności, o których mowa w art. 1025 § 1 pkt 4  k.p.c., czyli należności zabezpieczone 

hipoteką morską lub przywilejem na statku morskim. Wydaje się, że charakter tych 

należności – ze względu na sposób zabezpieczenia – nie odbiega od charakteru 

należności wskazanych w przytoczonym pkt 5. Tym samym zasadne staje się, zwłaszcza 

w przypadku nieuwzględnienia spostrzeżenia wyrażonego w pierwszym akapicie 

niniejszej uwagi, przyjęcie poprawki, która wyłączy również należności, o których 

mowa w przywołanym pkt 4. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 24 w ust. 3 wyrazy „art. 1025 § 1 pkt 5” zastępuje się wyrazami „art. 1025 § 1 pkt 4 i 

5”; 

 

11) art. 24 ust. 3 – obligatariusz posiadający obligacje przychodowe, posiada pierwszeństwo 

zaspokajania się z przychodów i majątku z określonego przedsięwzięcia. Powyższa 

zasada jest wyłączona w przypadku należności zabezpieczonych przed datą emisji 

obligacji m.in. przez hipotekę, zastaw, zastaw rejestrowy i zastaw skarbowy. Przepis 

pomija przypadki zabezpieczenia w omawiany sposób po wyemitowaniu obligacji. 

Podmiot na rzecz którego, będzie ustanawiana hipoteka nie będzie wiedział, o prawie, 

wyprzedzającym jego roszczenie, co stanowi zagrożenie dla prawidłowego obrotu 

gospodarczego. 

Propozycja poprawki: 

 – w art. 24 w ust. 3 skreśla się wyrazy „, zabezpieczonych przed datą emisji obligacji”; 

 

12) art. 25 ust. 1 pkt 2 – jak podniesiono w spostrzeżeniach Banku Gospodarstwa 

Krajowego (dalej jako „BGK”) z dnia 4 grudnia 2014 r., uszczegółowienie celu emisji 

obligacji przychodowych wydaje się bezprzedmiotowe. Uzasadnieniem takiego poglądu 

jest to, że przepis i tak przyznaje BGK możliwość obligacji przychodowych 

„w ogólności”, a uszczegółowienie ma walor jedynie informacyjny, a nie normatywny. 
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Propozycja poprawki: 

– w art. 25 w ust. 1 w pkt 2 skreśla się wyrazy „, w szczególności w celu realizacji 

programów rządowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, 5 i 7 ustawy z dnia 14 marca 

2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 510 i 1146)”; 

 

13) art. 25 ust. 1 pkt 7 – w przepisie tym, dodanym w czasie prac w komisjach sejmowych, 

uprawnienie do emisji obligacji przychodowych przyznano spółkom, z którymi zawarto 

umowę o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady płatnej, o której 

mowa w art. 1a ust. 2 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych 

oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Wątpliwości budzi w tym przypadku określenie 

„spółka”, ponieważ nie wiadomo, czy chodzi jedynie o spółkę działającą w formie 

przewidzianej w art. 2 pkt 1–3 u.o., czy o spółkę w szerszym rozumieniu (zgodnym 

z ustawą o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, zwłaszcza 

z jej art. 1a ust. 3), a zatem także np. spółkę jawną, która choć nie posiada osobowości 

prawnej, na gruncie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu 

Drogowym może zawrzeć z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad lub 

drogową spółka specjalnego przeznaczenia umowę o budowę i eksploatację albo 

wyłącznie eksploatację autostrady (w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych). 

Przyjęcie, że ustawodawca miał na myśli to drugie rozwiązanie, oznaczałoby zaburzenie 

koncepcji przewidzianej dla całej ustawy, tj. założenia, że obligacje (nie tylko 

przychodowe) mogą emitować wyłącznie podmioty wskazane w art. 2. Wprowadzenie 

wyłomu w systemie emitentów obligacji przychodowych wymagałoby więc zmiany 

art. 2 u.o. Przyjmując, że celem ustawodawcy było jedynie wskazanie, że obligacje 

przychodowe mogą emitować tylko podmioty wskazane w art. 2 pkt 1–3, które zawarły 

umowę o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady płatnej, o której 

mowa w art. 1a ust. 2 ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu 

Drogowym, proponuje się stosowną poprawkę.  

   Analogiczna uwaga dotyczy art. 109. 

Propozycja poprawek: 

– w art. 25 w ust. 1 w pkt 7 przed wyrazem „spółka” dodaje się wyrazy „będąca podmiotem, 

o którym mowa w art. 2 pkt 1–3,”, 
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– w art. 109 po wyrazach „także do” dodaje się wyrazy „będącej podmiotem, o którym mowa 

w art. 2 pkt 1–3,”; 

 

14) art. 28 ust. 2 – w przepisie znalazł się błąd językowy, który wymaga korekty. 

W związku z tym proponuje się przyjęcie poniższej poprawki. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 28 w ust. 2 wyraz „ustanowienie” zastępuje się wyrazem „ustanowione”; 

 

15) art. 31 ust. 7 – w tym przepisie błędnie oznaczono przedmiot przeniesienia, do którego 

nie stosuje się art. 245
1
 k.c., tj. wskazano, że chodzi o przeniesienie obligacji 

zabezpieczonej hipoteką zamiast określenia, że przywołanego przepisu k.c. nie stosuje 

się do przeniesienia hipoteki zabezpieczającej obligację. Mając to na uwadze, 

proponuje się przyjęcie stosownej poprawki. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 31 w ust. 7 wyrazy „obligacji zabezpieczonej hipoteką” zastępuje się wyrazami 

„hipoteki zabezpieczającej obligację”; 

 

16) art. 35 ust. 1 pkt 1 – ustawa w tym przepisie posługuje się wyrażeniem „zobowiązania  

przeterminowane”. 

   Jest to pojęcie wywodzące się z języka finansistów, występujące w niektórych 

ustawach. Nie jest jasne, jakie jest dokładne znaczenie tego wyrażenia.  Istnieje 

w języku prawnym wyrażenie „zobowiązanie wymagalne”, które jest zbliżone 

znaczeniowo, a jednocześnie znacznie bardziej precyzyjne. Jeżeli więc nie ma istotnych 

powodów, dla posłużenia się przez ustawodawcę wyrazem „przeterminowane”, to 

proponuje się stosowną poprawkę. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 35 w ust. 1 w pkt 1 wyraz „przeterminowanych” zastępuje się  „wymagalnych”; 
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17) art. 45 ust. 3 – przyjmując, że w ustawie należy zachowywać konsekwencję 

terminologiczną, proponuje się przyjęcie poprawki, która wprost wskaże, że emitent 

zapewnia możliwość odbioru wpłaconych kwot począwszy od dnia zawiadomienia na 

stronie internetowej o niedojściu emisji do skutku (o której mowa w ust. 3), a nie od 

dnia ogłoszenia. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 45 w ust. 3 wyraz „ogłoszenia” zastępuje się wyrazem „zawiadomienia”; 

 

18) art. 74 ust. 6 – zdanie ostatnie zamieszczone w tym przepisie jest zbędne, ponieważ 

powtarza treść art. 6 ust. 2 pkt 2, który stanowi, że warunki emisji zawierają dodatkowo 

– w przypadku gdy przewidywane jest świadczenie niepieniężne – zasady przeliczania 

wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne. W związku z tym 

proponuje się przyjęcie poprawki, która skreśla zbędne normatywnie zdanie z art. 74 ust. 

6. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 74 w ust. 6 skreśla się zdanie ostatnie; 

 

19) art. 80 ust. 5 – ponieważ w tym przepisie ustawodawca nie wskazał, że w określonym 

terminie po zawieszeniu działalności banku-reprezentanta lub otwarcia jego likwidacji 

następuje rozwiązanie dotychczasowej umowy o reprezentację, zasadne jest przyjęcie 

poprawki, która w obliczu ustawowego obowiązku zawarcia w powyższych 

okolicznościach nowej umowy o reprezentację z nowym bankiem krajowym lub 

instytucją kredytową spowoduje rozwiązanie ex lege dotychczasowej umowy 

o reprezentację. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 80 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Po upływie 2 miesięcy od dnia zawieszenia działalności banku-reprezentanta lub 

otwarcia jego likwidacji umowa o reprezentację ulega rozwiązaniu. Emitent jest obowiązany 

do zawarcia umowy o reprezentację z nowym bankiem krajowym lub instytucją kredytową. 
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Do chwili zawarcia nowej umowy obowiązki reprezentanta obligatariuszy pełni 

dotychczasowy bank krajowy lub instytucja kredytowa.”; 

 

20) art. 86 – w przepisie tym ustawodawca błędnie posługuje się terminologią z zakresu 

prawa cywilnego. O zaspokojeniu można bowiem mówić jedynie w stosunku do 

roszczeń, a nie do wierzytelności. Ponadto prawodawcy zarzucić można 

niekonsekwentne traktowanie roszczeń i wierzytelności – nie może być przecież tak, że 

roszczenie traktuje jako rodzaj wierzytelności, a to właśnie zdaje się sugerować 

uchwalone przez Sejm brzmienie art. 86 u.o. Mając to na względzie, proponuje się 

przyjęcie stosownej poprawki, która wprost wskaże, że w tym przepisie chodzi 

o regulację dotyczącą zaspokajania roszczeń. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 86 wyraz „Wierzytelności” zastępuje się wyrazem „Roszczenia” oraz wyraz 

„wierzytelności” zastępuje się wyrazem „roszczeń”; 

 

21) Ustawa dodaje do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym obowiązek zamieszczenia 

„wzmianki o uchwale wskazującą maksymalną wysokość podwyższenia kapitału 

zakładowego” (art. 100 pkt 1, lit. h oraz pkt 3, lit. j). Przepis odnosi się do uchwały 

o obligacjach zamiennych, co powinno zostać uwzględnione w jego brzmieniu. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 100: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) w pkt 7 w lit. f średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. g w brzmieniu: 

„g) wzmiankę o uchwale o emisji obligacji zamiennych i akcji wydawanych w zamian 

za te obligacje wskazującą maksymalną wysokość podwyższenia kapitału 

zakładowego, a także wzmiankę o prawie obligatariuszy do udziału w zysku;” 

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) w pkt 9 lit. i otrzymuje brzmienie: 



– 13 – 

 

„i) wzmiankę o uchwale o emisji obligacji zamiennych i akcji wydawanych w zamian 

za te obligacje wskazującą maksymalną wysokość podwyższenia kapitału 

zakładowego, a także wzmiankę o prawie obligatariuszy do udziału w zysku;” 
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Starszy legislator 
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