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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. 

o obligacjach 

 

(druk nr 773) 

 

 

 

USTAWA dnia 27 października 1994 r. O AUTOSTRADACH PŁATNYCH ORAZ 

O KRAJOWYM FUNDUSZU DROGOWYM (Dz. U. z 2012 r. poz. 931, z późn. zm.) 

 

Art. 39w. 

Do obligacji, o których mowa w art. 39p, nie stosuje się: 

1)   art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. 

U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.); 

2)   art. 94 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych; 

[3)   ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z 

późn. zm.), z wyjątkiem art. 29-37 i art. 43, które stosuje się w przypadku, gdy obligacje 

nie zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. lub 

zagranicznej instytucji rozliczeniowej, która prowadzi działalność w zakresie 

rejestrowania papierów wartościowych, rozliczania lub rozrachunku transakcji 

zawieranych w obrocie papierami wartościowymi;] 

<3) ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o obligacjach (Dz. U. poz. …), z wyjątkiem art. 

78–86 i art. 97, które stosuje się w przypadku, gdy obligacje nie zostaną 

zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. lub 

zagranicznej instytucji rozliczeniowej, która prowadzi działalność w zakresie 

rejestrowania papierów wartościowych, rozliczania lub rozrachunku transakcji 

zawieranych w obrocie papierami wartościowymi;> 

4)   art. 17 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez 

Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, o ile rejestracja obligacji jest dokonywana w 

Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. lub zagranicznej instytucji 

rozliczeniowej, która prowadzi działalność w zakresie rejestrowania papierów 

wartościowych, rozliczania lub rozrachunku transakcji zawieranych w obrocie papierami 

wartościowymi. 

 

 

 

 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.137190:part=a29&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.137190:part=a29&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.137190:part=a43&full=1


- 2 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

USTAWA z dnia 8 maja 1997 r. O PORĘCZENIACH I GWARANCJACH UDZIELANYCH 

PRZEZ SKARB PAŃSTWA ORAZ NIEKTÓRE OSOBY PRAWNE (Dz. U. z 2012 r. poz. 

657, z 2013 r. poz. 198 oraz z 2014 r. poz. 84)  

 

Art. 2. 

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   poręczeniach udzielanych przez Skarb Państwa - należy przez to rozumieć udzielane 

przez Radę Ministrów, ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub Bank 

Gospodarstwa Krajowego, w imieniu i na rachunek Skarbu Państwa, poręczenia: 

a)  spłaty kredytów, 

b)  wykonania zobowiązań wynikających z obligacji, 

c)  wypłaty odszkodowania za zniszczone, uszkodzone lub skradzione eksponaty 

wystawowe, 

d)  wykonania zobowiązań wynikających z transakcji zabezpieczających przed 

ryzykiem zmiany stopy procentowej lub ryzykiem walutowym, związanych z 

poręczonym lub gwarantowanym przez Skarb Państwa kredytem lub emisją 

obligacji; 

2)   gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa - należy przez to rozumieć udzielane 

przez Radę Ministrów, ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub Bank 

Gospodarstwa Krajowego, w imieniu i na rachunek Skarbu Państwa, gwarancje: 

a)  spłaty kredytów, 

b)  wykonania zobowiązań wynikających z obligacji, 

c)  wykonania zobowiązań wynikających z transakcji zabezpieczających przed 

ryzykiem zmiany stopy procentowej lub ryzykiem walutowym, związanych z 

poręczonym lub gwarantowanym przez Skarb Państwa kredytem lub emisją 

obligacji; 

3)   poręczeniach lub gwarancjach udzielanych przez niektóre osoby prawne - należy przez 

to rozumieć poręczenia lub gwarancje udzielane przez niebędące bankami oraz 

zakładami ubezpieczeń następujące podmioty, uprawnione na podstawie odrębnych 

przepisów do udzielania poręczeń lub gwarancji w ramach powierzonych im zadań 

publicznych lub w zakresie wykonywanej przez nie działalności gospodarczej: 

a)  państwowe osoby prawne utworzone w drodze ustawy, 

b)  (uchylona), 

c)  (uchylona), 

d) (uchylona), 

e)  fundacje, w których fundatorami są osoby prawne, o których mowa w lit. a; 

4)   poręczeniach lub gwarancjach udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego - 

należy przez to rozumieć poręczenia lub gwarancje udzielane przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego w ramach programów rządowych: 

a)  spłaty kredytów i pożyczek, 

b)  wykonania zobowiązań wynikających z obligacji, 
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c)  wykonania innych zobowiązań, w szczególności należytego wykonania umowy lub 

wniesienia wadium; 

5)  rezydencie - należy przez to rozumieć rezydenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826 oraz z 2013 r. poz. 1036); 

6)   nierezydencie - należy przez to rozumieć nierezydenta w rozumieniu przepisów 

ustawy, o której mowa w pkt 5; 

7)   kredycie - należy przez to rozumieć: 

a)  kredyt udzielony przez bank-kredytodawcę będący rezydentem, 

b)  kredyt lub pożyczkę udzielone przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę będącego 

nierezydentem; 

8)   kredytobiorcy - należy przez to rozumieć odpowiednio kredytobiorcę lub 

pożyczkobiorcę będącego rezydentem; 

9)   (uchylony); 

9a)  mikroprzedsiębiorcy, małym i średnim przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć 

odpowiednio mikroprzedsiębiorcę, małego i średniego przedsiębiorcę spełniającego 

warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 

17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, 

str. l); 

[10)  ustawie o obligacjach - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r. o 

obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z późn. zm.);] 

<10) ustawie o obligacjach – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 listopada 2014 

r. o obligacjach (Dz. U. poz. …);> 

11)  (uchylony); 

12)  (uchylony); 

13)  (uchylony). 

2. Kwoty wyrażone w ustawie w euro przelicza się na walutę polską według kursu średniego, 

ogłoszonego w danym roku budżetowym przez Narodowy Bank Polski w Tabeli nr 1 

kursów średnich. 

 

[Art. 17. 

1. W przypadku gdy liczba nabywców obligacji objętych poręczeniem lub gwarancją jest 

wyższa niż 15, wykonanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu udzielonego poręczenia lub 

gwarancji następuje na wniosek i za pośrednictwem banku-reprezentanta w rozumieniu 

przepisów ustawy o obligacjach. 

2. Bank-reprezentant obowiązany jest do składania ministrowi właściwemu do spraw 

finansów publicznych oświadczeń i zawiadomień, o których mowa w art. 34 pkt 3 i 4 oraz 

art. 35 ust. 1 ustawy o obligacjach.] 

<Art. 17. 

1. W przypadku gdy liczba podmiotów, do których jest kierowana propozycja nabycia 

obligacji objętych poręczeniem lub gwarancją, jest wyższa niż 15, wykonanie 

zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu udzielonego poręczenia lub gwarancji następuje 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.137190&full=1
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na wniosek i za pośrednictwem banku-reprezentanta w rozumieniu przepisów ustawy 

o obligacjach. 

2. Bank-reprezentant jest obowiązany do składania ministrowi właściwemu do spraw 

finansów publicznych oświadczeń oraz zawiadomień, o których mowa odpowiednio w 

art. 83 ust. 1 pkt 3 oraz w art. 83 ust. 1 pkt 4 i art. 84 ust. 1 ustawy o obligacjach.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 sierpnia 1997 r. O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM (Dz. U. z 

2013 r. poz. 1203 oraz z 2014 r. poz. 1161 i 1306)  

 

Art. 38. 

W dziale 1 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane: 

1)   dla każdego podmiotu: 

a)  nazwę lub firmę, pod którą działa, 

b)  oznaczenie jego formy prawnej, 

c)  jego siedzibę i adres, 

d)  jeżeli podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców posiada oddziały - także ich 

siedziby i adresy, 

e)  oznaczenie jego poprzedniego numeru rejestru sądowego lub numeru w ewidencji 

działalności gospodarczej, 

f)  jeżeli podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców utworzony został w wyniku 

przekształcenia lub podziału innego podmiotu albo połączenia innych podmiotów, 

zamieszcza się w tym rejestrze wzmiankę o sposobie powstania podmiotu, a także 

oznaczenia poprzednich numerów rejestru. Jeżeli podmiot wpisany do rejestru 

przedsiębiorców utworzony został w wyniku koncentracji innych podmiotów, 

zamieszcza się w tym rejestrze także oznaczenie poprzednich numerów tego rejestru 

oraz numer i datę decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o 

zgodzie na dokonanie koncentracji, wydanej zgodnie z przepisami o ochronie 

konkurencji i konsumentów, 

g)  wzmiankę o wykonywaniu działalności gospodarczej z innymi podmiotami na 

podstawie umowy spółki cywilnej, 

h)  NIP albo informację o jego unieważnieniu lub uchyleniu; 

1a)  w przypadku gdy podmiot je posiada - adres strony internetowej i adres poczty 

elektronicznej; 

2)   (uchylony); 

2a)  w przypadku wspólników spółki jawnej, członków europejskiego zgrupowania interesów 

gospodarczych, wspólników spółki partnerskiej, wspólników spółki komandytowej oraz 

komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej - informacje o pozostawaniu w związku 

małżeńskim, zawarciu małżeńskiej umowy majątkowej, powstaniu rozdzielności 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.137190&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.137190:part=a34p3&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.137190:part=a35u1&full=1
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majątkowej między małżonkami, zaznaczenie ograniczenia zdolności do czynności 

prawnych, o ile takie istnieje; 

3)  w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną - informacje o statucie lub umowie, 

wzmiankę o ich zmianie, okres, na który podmiot został utworzony, oraz jego numer 

identyfikacyjny REGON; 

4)   w przypadku spółki jawnej: 

a)  oznaczenie wspólników spółki jawnej, zgodnie z art. 35, 

b)  (uchylona); 

4a)  w przypadku europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych: 

a)  imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania lub oznaczenie nazwy, firmy, formy 

prawnej, siedziby statutowej oraz numeru i miejsca rejestracji członków europejskiego 

zgrupowania interesów gospodarczych, 

b)  wzmiankę o klauzulach zwalniających członka europejskiego zgrupowania interesów 

gospodarczych od odpowiedzialności za długi i inne zobowiązania powstałe przed jego 

przystąpieniem do zgrupowania; 

5)   w przypadku spółki partnerskiej: 

a)  oznaczenie partnerów, zgodnie z art. 35, 

b)  (uchylona), 

c)  w przypadku partnerów ponoszących odpowiedzialność zgodnie z art. 95 § 2 ustawy z 

dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych - zaznaczenie tej okoliczności; 

6)   w przypadku spółki komandytowej: 

a)  oznaczenie wspólników spółki komandytowej, zgodnie z art. 35, 

b)  (uchylona), 

c)  określenie, który ze wspólników jest komplementariuszem, a który komandytariuszem, 

d)  wysokość sumy komandytowej, 

e)  przedmiot wkładu każdego komandytariusza, z zaznaczeniem, w jakiej części został 

wniesiony, oraz zwroty wkładów choćby częściowe; 

7)   w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej: 

a)  oznaczenie komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej, zgodnie z art. 35, 

b)  (uchylona), 

c)  wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną akcji, 

d)  ilość akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania, 

e)  wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została opłacona, 

f)  jeżeli przy zawiązaniu spółki akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne - zaznaczenie 

tej okoliczności, z podaniem wartości nominalnej objętych w zamian za nie akcji[;] <,> 

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

za te obligacje, a także wzmiankę o prawie obligatariuszy do udziału w zysku, 

h) wzmiankę o uchwale wskazującą maksymalną wysokość podwyższenia kapitału 

zakładowego;> 

8)   w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: 

a)  wysokość kapitału zakładowego, a jeżeli wspólnicy wnoszą wkłady niepieniężne - 

zaznaczenie tej okoliczności, z podaniem wartości objętych w zamian za nie udziałów, 
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b)  określenie, czy wspólnik może mieć jeden czy większą liczbę udziałów, 

c)  zgodnie z art. 35, oznaczenie wspólników posiadających samodzielnie lub łącznie z 

innymi co najmniej 10% kapitału zakładowego oraz ilość posiadanych przez tych 

wspólników udziałów i łączną ich wysokość, 

d)  jeżeli spółka ma tylko jednego wspólnika - wzmiankę, że jest on jedynym wspólnikiem 

spółki, 

e)  jeżeli umowa wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki - oznaczenie tego 

pisma, 

f)  o której mowa w art. 8a ust. 1 pkt 6, w której wkłady na pokrycie kapitału zakładowego 

nie zostały wniesione - wzmiankę, że kapitał nie został pokryty[;] <,> 

<g) wzmiankę o prawie obligatariuszy do udziału w zysku;> 

9)   w przypadku spółki akcyjnej: 

a)  wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną akcji, a jeżeli 

akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne - zaznaczenie tej okoliczności, z podaniem 

wartości nominalnej objętych w zamian za nie akcji, 

b)  wysokość kapitału docelowego, jeżeli statut to przewiduje, i wzmiankę, czy zarząd jest 

upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, 

c)  ilość akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania, 

d)  wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została opłacona, 

e)  wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, 

f)  jeżeli statut wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki - oznaczenie tego pisma, 

g)  jeżeli statut przewiduje przyznanie uprawnień osobistych określonym akcjonariuszom 

lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki niewynikających z akcji - 

zaznaczenie tych okoliczności, 

h)  w przypadku gdy spółka ma tylko jednego akcjonariusza - jego oznaczenie zgodnie z 

art. 35, a także wzmiankę, iż jest on jedynym akcjonariuszem spółki, 

i)  wzmiankę o uchwale o emisji obligacji zamiennych i akcji wydawanych za te obligacje; 

wzmiankę o prawie obligatariuszy do udziału w zysku[;] <,> 

<j) wzmiankę o uchwale wskazującą maksymalną wysokość podwyższenia kapitału 

zakładowego;> 

9a)  w przypadku spółki europejskiej: 

a)  wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną akcji, 

b)  jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne - zaznaczenie tej okoliczności, z 

podaniem wartości nominalnej objętych w zamian za nie akcji; nie dotyczy to spółki 

europejskiej przenoszącej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

c)  wysokość kapitału docelowego, jeżeli statut to przewiduje, oraz wzmiankę, czy zarząd 

albo rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych, 

d)  liczbę akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania, 

e)  wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została opłacona; nie dotyczy to spółki 

europejskiej przenoszącej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

f)  wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, 

g)  jeżeli statut wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki - oznaczenie tego pisma, 
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h)  jeżeli statut przewiduje przyznanie uprawnień osobistych określonym akcjonariuszom 

lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki niewynikających z akcji - 

zaznaczenie tych okoliczności, 

i)  w przypadku gdy spółka ma tylko jednego akcjonariusza - jego oznaczenie zgodnie z 

art. 35, a także wzmiankę, że jest on jedynym akcjonariuszem spółki europejskiej, 

j)  wzmiankę o uchwale o emisji obligacji zamiennych i akcji wydawanych za te obligacje; 

wzmiankę o prawie obligatariuszy do udziału w zysku; 

9b)  w przypadku spółdzielni europejskiej: 

a)  wysokość kapitału zakładowego (subskrybowanego), liczbę i wartość nominalną 

udziałów, 

b)  jeżeli członkowie wnoszą wkłady niepieniężne - zaznaczenie tej okoliczności, z 

podaniem wartości nominalnej objętych w zamian za nie udziałów; nie dotyczy to 

spółdzielni europejskiej przenoszącej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

c)  jeżeli statut wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółdzielni europejskiej - 

oznaczenie tego pisma, 

d)  wzmiankę o uchwale o emisji obligacji; 

10)  w przypadku przedsiębiorstwa państwowego - organ założycielski; 

11)  w przypadku instytutu badawczego - minister nadzorujący instytut; 

12)  w przypadku przedsiębiorstwa zagranicznego: 

a)  nazwisko i imiona osoby fizycznej lub określenie osoby prawnej, która uzyskała 

zezwolenie na prowadzenie tego przedsiębiorstwa na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, wraz z miejscem zamieszkania (siedzibą) i adresem tej osoby, 

b)  oznaczenie organu, który wydał zezwolenie na prowadzenie tego przedsiębiorstwa na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz numer i datę tego zezwolenia; 

13)  w przypadku towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych - oznaczenie terytorialnego zasięgu 

działalności towarzystwa, oznaczenie działu ubezpieczeń objętego działalnością 

towarzystwa, wysokość kapitału zakładowego i zapasowego, wzmiankę dotyczącą uznania 

towarzystwa za małe towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, wzmiankę o częściowym 

ograniczeniu lub cofnięciu zezwolenia na prowadzenie towarzystwa; 

13a)  w przypadku towarzystwa reasekuracji wzajemnej - oznaczenie terytorialnego zasięgu 

działalności towarzystwa, oznaczenie działu ubezpieczeń objętego działalnością 

towarzystwa, wysokość kapitału zakładowego i zapasowego, wzmiankę o częściowym 

ograniczeniu lub cofnięciu zezwolenia na prowadzenie towarzystwa; 

14)  w przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej: 

a)  oznaczenie przedsiębiorcy zagranicznego wraz z określeniem jego formy 

organizacyjno-prawnej, 

b)  siedzibę i adres przedsiębiorcy zagranicznego, 

c)  jeżeli przedsiębiorca zagraniczny istnieje lub wykonuje działalność na podstawie wpisu 

do rejestru - rejestr, w którym wpisany jest zagraniczny przedsiębiorca, wraz z 

numerem wpisu do rejestru oraz określeniem organu prowadzącego rejestr i 

przechowującego akta, 
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d)  jeżeli przedsiębiorca zagraniczny nie podlega prawu jednego z państw członkowskich 

Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - określenie 

prawa państwa właściwego dla przedsiębiorcy; 

15)  w przypadku głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz głównych 

oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji: 

a)  oznaczenie zagranicznego zakładu ubezpieczeń albo zagranicznego zakładu 

reasekuracji wraz z określeniem jego formy organizacyjno-prawnej, 

b)  siedzibę i adres zagranicznego zakładu ubezpieczeń albo zagranicznego zakładu 

reasekuracji, 

c)  jeżeli zagraniczny zakład ubezpieczeń albo zagraniczny zakład reasekuracji istnieje lub 

wykonuje działalność na podstawie wpisu do rejestru - rejestr, w którym wpisany jest 

zagraniczny zakład ubezpieczeń albo zagraniczny zakład reasekuracji, wraz z numerem 

wpisu do rejestru oraz określeniem organu prowadzącego rejestr i przechowującego 

akta, 

d)  jeżeli zagraniczny zakład ubezpieczeń albo zagraniczny zakład reasekuracji nie podlega 

prawu jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym - określenie prawa państwa właściwego dla zagranicznego 

zakładu ubezpieczeń albo zagranicznego zakładu reasekuracji. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 sierpnia 1997 r. O ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIU 

FUNDUSZY EMERYTALNYCH (Dz. U. z 2013 r. poz. 989, 1289 i 1717) 

 

Art. 141. 

1. Aktywa funduszu mogą być lokowane, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 146, wyłącznie w 

następujących kategoriach lokat: 

1)   obligacjach, bonach i innych papierach wartościowych , emitowanych przez Skarb 

Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczkach i kredytach, udzielanych tym 

podmiotom; 

2)   obligacjach, bonach i innych papierach wartościowych, emitowanych przez rządy lub 

banki centralne państw, o których mowa w ust. 4, a także pożyczkach i kredytach, 

udzielanych tym podmiotom; 

3)   obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych, opiewających na świadczenia 

pieniężne, gwarantowanych lub poręczanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank 

Polski, a także depozytach, kredytach i pożyczkach, gwarantowanych lub poręczanych 

przez te podmioty; 

4)   obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych, opiewających na świadczenia 

pieniężne, gwarantowanych lub poręczanych przez rządy lub banki centralne państw, o 
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których mowa w ust. 4, a także depozytach, kredytach i pożyczkach, gwarantowanych 

lub poręczanych przez te podmioty; 

5)   depozytach bankowych w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, 

mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych 

organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w ust. 4; 

6)   depozytach denominowanych w walutach państw, o których mowa w ust. 4, w bankach 

lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na 

podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w 

państwach, o których mowa w ust. 4, z tym że nabywanie waluty może nastąpić 

wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu wynikających z 

nabywania lub zbywania lokat w ramach prowadzonej polityki inwestycyjnej funduszu; 

7)   akcjach spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz obligacjach zamiennych na akcje tych spółek, a także notowanych na tym 

rynku prawach poboru i prawach do akcji; 

8)   akcjach, prawach poboru i prawach do akcji, będących przedmiotem oferty publicznej 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

9)   akcjach spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż 

Rzeczpospolita Polska oraz obligacjach zamiennych na akcje tych spółek, a także 

notowanych na tych rynkach prawach poboru i prawach do akcji; 

10)  akcjach, prawach poboru i prawach do akcji, będących przedmiotem oferty publicznej 

na terytorium państw, o których mowa w ust. 4; 

11)  certyfikatach inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte; 

12)  tytułach uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania typu 

zamkniętego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w ust. 4, 

spełniające łącznie następujące warunki: 

a)  wyłącznym przedmiotem ich działalności jest zbiorowe lokowanie środków 

pieniężnych, zebranych w drodze publicznego lub niepublicznego proponowania 

nabycia ich tytułów uczestnictwa, w papiery wartościowe, instrumenty rynku 

pieniężnego i inne prawa majątkowe, 

b)  prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru 

nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, albo prowadzenie przez 

nie działalności wymaga zawiadomienia właściwych organów nadzoru nad rynkiem 

finansowym państwa, w którym mają siedzibę, w przypadku gdy zgodnie z 

dokumentami założycielskimi ich tytuły uczestnictwa nie są oferowane w drodze 

oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani 

wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, oraz mogą być nabywane także 

przez osoby fizyczne, wyłącznie gdy osoby te dokonają jednorazowego nabycia 

tytułów uczestnictwa o wartości nie mniejszej niż 40.000 euro, 

c)  ich działalność podlega bezpośredniemu nadzorowi właściwych organów nadzoru 

nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, 

d)  zgodnie z przepisami prawa państwa ich siedziby mają obowiązek posiadania 

depozytariusza przechowującego aktywa tej instytucji, 
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e)  zarządzane są przez podmioty, które prowadzą swoją działalność na podstawie 

zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w 

którym podmioty te mają siedzibę; 

13)  jednostkach uczestnictwa zbywanych przez fundusze inwestycyjne otwarte lub 

specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte; 

14)  tytułach uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania typu 

otwartego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w ust. 4, spełniające 

łącznie następujące warunki: 

a)  wyłącznym przedmiotem ich działalności jest zbiorowe lokowanie środków 

pieniężnych, zebranych w drodze publicznego lub niepublicznego proponowania 

nabycia ich tytułów uczestnictwa, w papiery wartościowe, instrumenty rynku 

pieniężnego i inne prawa majątkowe, 

b)  prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru 

nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, albo prowadzenie przez 

nie działalności wymaga zawiadomienia właściwych organów nadzoru nad rynkiem 

finansowym państwa, w którym mają siedzibę, 

c)  ich działalność podlega bezpośredniemu nadzorowi właściwych organów nadzoru 

nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, 

d)  zgodnie z przepisami prawa państwa ich siedziby mają obowiązek posiadania 

depozytariusza przechowującego aktywa tej instytucji, 

e)  zarządzane są przez podmioty, które prowadzą swoją działalność na podstawie 

zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w 

którym podmioty te mają siedzibę; 

15)  obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych, emitowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego lub ich związki, będących przedmiotem oferty publicznej; 

16)  będących przedmiotem oferty publicznej obligacjach i innych dłużnych papierach 

wartościowych, emitowanych przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne 

państw, o których mowa w ust. 4; 

17)  innych niż będących przedmiotem oferty publicznej obligacjach i innych dłużnych 

papierach wartościowych, emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub 

ich związki; 

18)  innych niż będących przedmiotem oferty publicznej obligacjach i innych dłużnych 

papierach wartościowych, emitowanych przez właściwe regionalne lub lokalne władze 

publiczne państw, o których mowa w ust. 4; 

[19)  obligacjach przychodowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o 

obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z późn. zm.);] 

<19) obligacjach przychodowych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2014 

r. o obligacjach (Dz. U. poz. …);> 

(pkt 20-34 pominięto) 

2. Aktywa otwartego funduszu nie mogą być lokowane w kategoriach lokat, o których mowa 

w ust. 1: 

1)   pkt 1-4; 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.137190&full=1
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2)   pkt 33 i 34, jeżeli są gwarantowane przez Skarb Państwa. 

3. Aktywa funduszu mogą być lokowane w kategoriach lokat, o których mowa w ust. 1 pkt 13 

i 14, jeżeli polityka inwestycyjna podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 13 i 14, 

wynikająca z dokumentów założycielskich i okresowo podawana do publicznej 

wiadomości polega na lokowaniu aktywów wyłącznie w kategoriach lokat, o których 

mowa w ust. 1. 

4. Aktywa funduszu mogą być lokowane w aktywach denominowanych w złotych lub w 

walutach państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami Organizacji Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju. 

5. Łączna wartość lokat aktywów otwartego funduszu w aktywach denominowanych w 

walucie innej niż krajowa nie może przekroczyć 30% wartości tych aktywów. 

6. Łączna wartość lokat aktywów pracowniczego funduszu w aktywach denominowanych w 

walucie innej niż krajowa nie może przekroczyć 30% wartości tych aktywów. 

7. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, inne kategorie lokat niż 

wymienione w ust. 1, mając na względzie typy ryzyka, które powinny być ograniczane, 

dostępność instrumentów umożliwiających zmniejszenie ryzyka, możliwość wyceny tych 

instrumentów oraz efekty ich stosowania, w celu zapewnienia maksymalnej ochrony 

interesów członków funduszy. 

8. W przypadku określenia w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 7, lokat w prawa 

pochodne lub instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z 

dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi: 

1)   rozporządzenie powinno określać warunki zawierania przez fundusz umów, których 

przedmiotem są instrumenty pochodne, warunki i zasady zajmowania przez fundusz 

pozycji w instrumentach pochodnych, sposób wyznaczenia maksymalnego 

zaangażowania funduszu w instrumenty pochodne, warunki, jakie muszą spełniać 

indeksy stanowiące bazę instrumentów pochodnych, oraz wykaz tych indeksów; 

2)   aktywa funduszu mogą być lokowane w prawa pochodne lub instrumenty finansowe, o 

których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi, wyłącznie w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego 

związanego z lokowaniem tych aktywów. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. O LISTACH ZASTAWNYCH I BANKACH 

HIPOTECZNYCH (Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919, z późn. zm.)  

 

Art. 8. 

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą do zasad emisji, obrotu i wykupu 

hipotecznych listów zastawnych mają zastosowanie przepisy: 
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1)   ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539); 

2)   ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, 

poz. 1538); 

[3)   ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z 

późn. zm.), z wyjątkiem przepisów art. 7 ust. 1 i 2 oraz art. 28-39.] 

<3) ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o obligacjach (Dz. U. poz. ...), z wyjątkiem 

przepisów art. 14, art. 31 ust. 1–3 i 6, art. 32, art. 78–87 i art. 89.> 

2. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, szczególny tryb i warunki 

wprowadzania listów zastawnych do publicznego obrotu. Rozporządzenie powinno w 

szczególności określać zakres obowiązków informacyjnych tak, aby umożliwić 

inwestorom rzetelną ocenę sytuacji finansowej i gospodarczej emitenta. 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 października 2002 r. O ODPOWIEDZIALNOŚCI PODMIOTÓW 

ZBIOROWYCH ZA CZYNY ZABRONIONE POD GROŹBĄ KARY (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1417)  

 

Art. 16. 

1. Podmiot zbiorowy podlega odpowiedzialności na podstawie ustawy, jeżeli osoba, o której 

mowa w art. 3, popełniła przestępstwo: 

1)   przeciwko obrotowi gospodarczemu, określone w: 

a)  art. 296, art. 297-306 oraz art. 308 Kodeksu karnego, 

b)  art. 224-232 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 950, z późn. zm.), 

[c)  art. 38-43a ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 

730 i 913),] 

<c) art. 87–97 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o obligacjach (Dz. U. poz. …),> 

d)  art. 171 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 

1376, z późn. zm.), 

e)  art. 303-305 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 1410), 

f)  art. 585-592 

ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 

1030 oraz z 2014 poz. 265 i 1161), 

g)  art. 33 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, 

technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.137190&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.137190:part=a7&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.137190:part=a38&full=1
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także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 194), 

h)  art. 36 oraz art. 37 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności 

gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, 

amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1017 oraz z 2013 r. poz. 1650), 

i)  (uchylona); 

2)   przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, określone w: 

a)  art. 310-314 Kodeksu karnego, 

b)  art. 178-180 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 94 i 586), 

c)  art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach 

hipotecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919, z późn. zm.), 

d)  art. 99-101 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 

o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382); 

3)   łapownictwa i płatnej protekcji, określone w: 

a)  art. 228-230a, art. 250a i art. 296a Kodeksu karnego, 

b)  art. 192b i art. 192c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 

1027, z późn. zm.), 

c)  art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715). 

4)   przeciwko ochronie informacji, określone w art. 267-269b Kodeksu karnego; 

5)   przeciwko wiarygodności dokumentów, określone w art. 270-273 Kodeksu karnego; 

6)   przeciwko mieniu, określone w art. 286 i 287 oraz w art. 291-293 Kodeksu karnego; 

7)   przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, określone w art. 199-200b i art. 202-

204 Kodeksu karnego; 

8)   przeciwko środowisku, określone w: 

a)  art. 181-184 oraz art. 186-188 Kodeksu karnego, 

b)  art. 31-34 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich 

mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 oraz z 2012 r. poz. 908), 

c)  (uchylona), 

d)  art. 58-64 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie 

zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97), 

e)  art. 37b ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 

2011 r. Nr 212, poz. 1263, z późn. zm.), 

f)  art. 127a i art. 128a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 

2013 r. poz. 627, z późn. zm.), 

g)  art. 47a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę 

ozonową (Dz. U. z 2014 r. poz. 436), 

h)  art. 35a ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza 

przez statki (Dz. U. z 2012 r. poz. 1244); 
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9)   przeciwko ludzkości określone w art. 119 Kodeksu karnego oraz przeciwko wolności i 

porządkowi publicznemu, określone w art. 189a i w art. 252, art. 255, art. 256-258, art. 

263 oraz w art. 264 Kodeksu karnego; 

9a)  przeciwko rodzinie i opiece określone w art. 211a Kodeksu karnego; 

10)  określone w art. 23-24b ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.); 

11)  przeciwko własności intelektualnej, określone w art. 115-118
1
 ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z 

późn. zm.); 

12)  o charakterze terrorystycznym oraz określone w art. 165a i art. 255a Kodeksu 

karnego; 

13)  określone w art. 53, art. 55 ust. 1 i 3, art. 56 ust. 1 i 3, art. 57, art. 58, art. 59 ust. 1 i 2, 

art. 61, art. 62 ust. 1 i 2, art. 63, art. 64 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124); 

14)  określone w art. 124, art. 124a, art. 126 i art. 130 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - 

Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.); 

15)  określone w art. 58 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez 

masowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 611, z późn. zm.); 

16)  określone w art. 45-51 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji 

gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1015 i 1188); 

17)  określone w art. 9 i art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Podmiot zbiorowy podlega również odpowiedzialności na podstawie ustawy, jeżeli osoba, 

o której mowa w art. 3, popełniła przestępstwo skarbowe: 

1)   przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji, 

określone w art. 54 § 1 i 2, art. 55 § 1 i 2, art. 56 § 1 i 2, art. 58 § 2 i 3, art. 59 § 1-3, art. 

60 § 1-3, art. 61 § 1, art. 62 § 1-4, art. 63 § 1-4, art. 64 § 1, art. 65 § 1-3, art. 66 § 1, art. 

67 § 1 i 2, art. 68 § 1, art. 69 § 1-3, art. 70 § 1-4, art. 71-72, art. 73 § 1, art. 73a § 1 i 2, 

art. 74 § 1-3, art. 75 § 1 i 2, art. 76 § 1 i 2, art. 77 § 1 i 2, art. 78 § 1 i 2, art. 80 § 1-3, art. 

80a § 1, art. 82 § 1 oraz art. 83 § 1 Kodeksu karnego skarbowego; 

2)   przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami, 

określone w art. 85 § 1 i 2, art. 86 § 1-3, art. 87 § 1-3, art. 88 § 1 i 2, art. 89 § 1 i 2, art. 

90 § 1 i 2, art. 91 § 1-3, art. 92 § 1 i 2, art. 93, 94 § 1 i 2 oraz art. 95 § 1 Kodeksu 

karnego skarbowego; 

3)   przeciwko obrotowi dewizowemu, określone w art. 97 § 1-3, art. 98 § 1 , art. 99 § 1 i 2, 

art. 101 § 1, art. 102 § 1, art. 103 § 1, art. 104 § 1, art. 105 § 1, art. 106 § 1, art. 106a § 

1, art. 106b § 1, art. 106c § 1, art. 106d § 1, art. 106i § 1 oraz art. 106j § 1 Kodeksu 

karnego skarbowego; 

4)   przeciwko organizacji gier hazardowych, określone w art. 107 § 1-3, art. 107a § 1, art. 

108, art. 109, art. 110 i art. 110a Kodeksu karnego skarbowego. 
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USTAWA z dnia 23 listopada 2002 r. O RESTRUKTURYZACJI ZOBOWIĄZAŃ 

KONCESYJNYCH OPERATORÓW STACJONARNYCH PUBLICZNYCH SIECI 

TELEFONICZNYCH (Dz. U. Nr 233, poz. 1956 oraz z 2005 r. Nr 267, poz. 2258)  

 

Art. 13. 

1. Zobowiązania operatora, będącego spółką kapitałową, z tytułu opłaty koncesyjnej lub 

opłaty prolongacyjnej wygasają w przypadku objęcia przez Skarb Państwa w zamian za te 

zobowiązania obligacji wyemitowanych przez operatora. 

2. Obligacje, o których mowa w ust. 1, powinny być obligacjami imiennymi, o 

nieograniczonej zbywalności, zabezpieczonymi, z prawem pierwszeństwa, o 

maksymalnym terminie wykupu nieprzekraczającym 2010 r. 

3. Objęcie obligacji, o których mowa w ust. 1, następuje na wniosek operatora. 

4. Do wniosku operator załącza dokumenty i informacje wymagane przepisami regulującymi 

zasady emisji i obrotu obligacjami. 

5. Minister właściwy do spraw łączności może zażądać przedstawienia przez operatora 

dodatkowych dokumentów lub informacji dotyczących sytuacji finansowej operatora. 

6. Wartość nominalna zaoferowanych obligacji nie może być niższa od kwoty 

zdyskontowanej rat opłaty koncesyjnej lub opłaty prolongacyjnej, z zastrzeżeniem art. 14 

ust. 1. 

7. Jeżeli operator spełnia warunki określone w ust. 1-6 i sytuacja finansowa operatora stwarza 

uzasadnione przypuszczenie, że wywiąże się on z zobowiązań wynikających z obligacji, 

minister właściwy do spraw łączności, działając w imieniu Skarbu Państwa, może złożyć 

oświadczenie woli o dokonaniu subskrypcji obligacji. Wygaśnięcie zobowiązań operatora 

z tytułu rat opłaty koncesyjnej lub opłaty prolongacyjnej następuje w dniu wydania 

obligacji przez operatora. 

8. Minister właściwy do spraw łączności może złożyć oświadczenie, o którym mowa w ust. 7, 

albo poinformować wnioskodawcę o nieprzyjęciu oferty objęcia wyemitowanych przez 

niego obligacji w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania wniosku albo złożenia 

dodatkowych dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 5. 

9. Od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, lecz nie dłużej niż przez okres 3 

miesięcy od tego dnia zawieszeniu ulega bieg terminów płatności rat opłaty koncesyjnej 

lub opłaty prolongacyjnej, których dotyczy wniosek. 

[10. W zakresie nieuregulowanym ustawą, do emisji obligacji mają zastosowanie przepisy 

ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 oraz z 

2002 r. Nr 216, poz. 1824).] 

<10. W zakresie nieuregulowanym ustawą do emisji obligacji mają zastosowanie 

przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o obligacjach (Dz. U. poz. …).> 

 

 

 

 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.137190&full=1
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USTAWA z dnia 15 kwietnia 2005 r. O POMOCY PUBLICZNEJ I RESTRUKTURYZACJI 

PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ (Dz. U. Nr 78, poz. 684, z późn. 

zm.) 

 

Art. 37. 

1. Emisja obligacji, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1, może nastąpić w terminie do 12 

miesięcy od dnia wydania decyzji o warunkach restrukturyzacji. 

2. Organizację i obsługę emisji obligacji prowadzi BGK. 

3. Koszty organizacji i obsługi emisji obligacji ponosi emitent. 

[4. Do emisji obligacji nie stosuje się przepisów art. 17 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o 

poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne 

oraz art. 24 ust. 3 i art. 29 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 

r. Nr 120, poz. 1300, z 2002 r. Nr 216, poz. 1824 oraz z 2003 r. Nr 217, poz. 2124).] 

<4. Do emisji obligacji nie stosuje się przepisów art. 17 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o 

poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby 

prawne oraz art. 74 ust. 5 i art. 78 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o obligacjach 

(Dz. U. poz. …).> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. O KOSZTACH SĄDOWYCH W SPRAWACH 

CYWILNYCH (Dz. U. z 2014 r. poz. 1025, 1296 i 1306) 

 

Art. 29. 

Opłatę stałą w kwocie 2.000 złotych pobiera się od pozwu w sprawie o: 

1)   rozwiązanie spółki; 

2)   wyłączenie wspólnika ze spółki; 

3)   uchylenie uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki; 

4)   stwierdzenie nieważności uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia 

spółki; 

5)   ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwały organu spółki[.] <,> 

<6) uchylenie uchwały zgromadzenia obligatariuszy; 

7) stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia obligatariuszy.> 

 

 

 

 

 

 

 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1111645:part=a17&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.137190:part=a24&full=1
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USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. O FINANSACH PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 885, z późn. zm.)  

 

<Art. 243a. 

Środków, o których mowa w art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. 

o obligacjach (Dz. U. poz. …), ani świadczeń emitenta należnych obligatariuszom 

uprawnionym z obligacji przychodowych nie uwzględnia się przy ustalaniu ograniczeń 

zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 243.> 

 

 


