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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 12 czerwca 2015 r. 

o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym  

oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 944) 

 

U S T A W A   z dnia 29 lipca 2005 r. o NADZORZE NAD RYNKIEM KAPITAŁOWYM 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1537 oraz z 2015 r. poz. 73) 

[Art. 17. 

1. Wydatki stanowiące koszty działalności Komisji i urzędu Komisji, w wysokości określonej 

w ustawie budżetowej, w tym wynagrodzenia i premie uznaniowe dla Przewodniczącego 

Komisji, jego zastępców oraz dla pracowników urzędu Komisji, pokrywane są z: 

1)   opłat, o których mowa w ustawie o funduszach inwestycyjnych, ustawie o giełdach 

towarowych, ustawie o obrocie instrumentami finansowymi i ustawie o ofercie 

publicznej, wnoszonych w tym celu przez podmioty nadzorowane, na rzecz Komisji, 

oraz 

2)   innych wpływów przekazywanych na rachunek dochodów urzędu Komisji, z 

wyłączeniem kar pieniężnych, o których mowa w art. 11. 

2. Z opłat oraz innych wpływów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, pokrywane są również koszty 

przeprowadzenia egzaminów i sprawdzianów umiejętności, o których mowa w ustawie o 

obrocie instrumentami finansowymi, w tym wynagrodzenia osób wchodzących w skład 

właściwych komisji egzaminacyjnych. 

3. Równowartość w złotych kwot opłat wyrażonych w euro ustala się przy zastosowaniu 

średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski. 

4. W przypadku nieuiszczenia w całości lub w części należnych opłat Komisja wydaje decyzję, 

w której określa wysokość zaległości z tego tytułu. 

5. Od zaległości wynikających z nieuiszczenia opłat w terminie lub uiszczenia ich w wysokości 

niższej od należnej pobiera się odsetki ustawowe. 

6. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia: 

1)   wysokość, sposób naliczania oraz warunki i terminy uiszczania opłat, o których mowa 

w ust. 1 pkt 1, 
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2)   szczegółowy sposób rozliczenia opłat i innych wpływów, o których mowa w ust. 1 

- uwzględniając w szczególności rodzaje opłat i charakter czynności, z którymi wiąże się 

obowiązek uiszczenia opłat. Opłaty nie powinny w istotny sposób wpływać na 

zwiększenie kosztów działalności podmiotów obowiązanych do ich uiszczenia. 

7. (uchylony). 

<Art. 17. 

1. Wydatki, w wysokości określonej w ustawie budżetowej, stanowiące koszty 

działalności Komisji i urzędu Komisji w zakresie nadzoru nad rynkiem 

kapitałowym, w tym wynagrodzenia i nagrody dla Przewodniczącego Komisji, jego 

zastępców oraz dla pracowników urzędu Komisji, pokrywane są z: 

1)  opłat, o których mowa w ustawie o funduszach inwestycyjnych, ustawie o 

giełdach towarowych, ustawie o obrocie instrumentami finansowymi i ustawie o 

ofercie publicznej; 

2) środków, o których mowa w art. 131a ust. 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559) oraz w art. 14 ust. 1a ustawy z 

dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz 

Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz. U. z 2013 r. poz. 290 i 1717); 

3) innych wpływów przekazywanych na rachunek dochodów urzędu Komisji, z 

wyłączeniem kar pieniężnych, o których mowa w art. 11. 

2. Z wpływów, o których mowa w ust. 1, pokrywane są również koszty przeprowadzenia 

egzaminów i sprawdzianów umiejętności, o których mowa w ustawie o obrocie 

instrumentami finansowymi, oraz egzaminów, o których mowa w ustawie o giełdach 

towarowych, w tym wynagrodzenia osób wchodzących w skład właściwych komisji 

egzaminacyjnych. 

3. Równowartość w złotych kwot opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wyrażonych w 

euro ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy 

Bank Polski. 

4. O ile ustawa nie stanowi inaczej, podstawę obliczenia opłat, o których mowa w ust. 1 

pkt 1, ustala się na podstawie danych pochodzących ze zbadanych sprawozdań 

finansowych za poprzedni rok kalendarzowy, a w przypadku podmiotów, dla 

których rok obrotowy obejmuje okres inny niż rok kalendarzowy – danych ze 

zbadanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w poprzednim 

roku kalendarzowym. 
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5. W przypadku podmiotów niemających obowiązku sporządzania sprawozdań 

finansowych podstawę obliczenia opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ustala się na 

podstawie innego dokumentu potwierdzającego wartość przychodów. 

6. Podmioty obowiązane do wnoszenia opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1, o zmiennej 

wysokości, ponoszą koszty w wysokości zapewniającej skuteczność sprawowanego 

nadzoru, proporcjonalnie do wysokości kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym 

w zakresie odpowiadającym rodzajowi ich działalności. 

7. Podmiot rozpoczynający działalność, z którą wiąże się obowiązek ponoszenia opłaty 

rocznej, o której mowa w przepisach ustaw wymienionych w ust. 1 pkt 1, pierwszą 

opłatę, z zastrzeżeniem ust. 9–11, wnosi za rok następujący po roku, w którym 

rozpoczął działalność, a w przypadku podmiotów, dla których rok obrotowy 

obejmuje okres inny niż rok kalendarzowy, za rok kalendarzowy następujący po 

roku, w którym zakończył się pierwszy rok obrotowy. 

8. W przypadku gdy ustawa przewiduje ustalanie opłaty rocznej na podstawie średniej 

wartości przychodów w okresie trzech lat poprzedzających rok, za który należna jest 

opłata, podmiot rozpoczynający działalność, z którą wiąże się obowiązek ponoszenia 

opłaty, o której mowa w przepisach ustaw wymienionych w ust. 1 pkt 1, w okresie 

pierwszych trzech lat działalności jako podstawę przyjmuje odpowiednio: 

1) w pierwszym roku kalendarzowym, za który należna jest opłata – wartość 

przychodów za rok poprzedni; 

2) w następnym roku kalendarzowym – średnią wartość przychodów za dwa lata 

poprzedzające rok, za który wnoszona jest opłata. 

9. Opłaty roczne, o których mowa w: 

1) art. 26 ust. 6 ustawy o giełdach towarowych, 

2) art. 236 ust. 2b–2d ustawy o funduszach inwestycyjnych, 

3) art. 163 ust. 8 i 10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 

– wnosi się w pełnej wysokości także za rok kalendarzowy, w którym podmiot 

obowiązany rozpoczął działalność, z którą związana jest opłata. 

10. Opłatę, o której mowa w art. 94b ust. 1 ustawy o ofercie publicznej, wnosi się w 

pełnej wysokości także za rok kalendarzowy, w którym papiery wartościowe inne niż 

akcje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym. 

11. Opłatę, o której mowa w art. 94c ustawy o ofercie publicznej, za rok, w którym 

agencja informacyjna rozpoczęła korzystanie ze środków technicznych, o których 



- 4 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

mowa w art. 55 ust. 1 pkt 1, podmiot wnosi począwszy od tego kwartału, w którym 

nastąpiło rozpoczęcie korzystania z tych środków, w wysokości 1/4 opłaty rocznej za 

każdy kwartał. 

12. W przypadku nieuiszczenia w całości lub w części należnych opłat Komisja wydaje 

decyzję, w której określa wysokość zaległości z tego tytułu. 

13. Należności, o których mowa w ust. 1, podlegają egzekucji w trybie przepisów o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

14. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1) wysokość lub sposób wyliczania oraz sposób i terminy uiszczania opłat, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1, a w razie braku obowiązku sporządzania przez podmioty 

obowiązane do wnoszenia opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1, sprawozdań 

finansowych – także sposoby udokumentowania przez te podmioty wielkości 

uzyskanych przychodów, 

2) sposób ponoszenia kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym z wpływów, o 

których mowa w ust. 1, a także wielkość udziału w tych kosztach 

– uwzględniając rodzaje opłat i charakter czynności, z którymi wiąże się obowiązek 

uiszczenia tych opłat, charakter działalności podmiotów obowiązanych do 

wnoszenia opłat, zakres sprawowanego nadzoru oraz konieczność zapewnienia 

jego skuteczności, a także mając na względzie, że opłaty nie powinny w istotny 

sposób wpływać na zwiększenie kosztów działalności podmiotów obowiązanych 

do ich uiszczenia, a sposób wyliczania i uiszczania opłat nie powinien stwarzać 

nadmiernych obciążeń administracyjnych dla podmiotów obowiązanych.> 

 

Art. 20. 

 1. [Komisja lub jej upoważniony przedstawiciel może przekazywać i otrzymywać od 

zagranicznego organu nadzoru nad rynkiem papierów wartościowych lub rynkiem 

finansowym informacje niezbędne w celu:] 

<Komisja lub jej upoważniony przedstawiciel może przekazywać organowi z innego 

państwa członkowskiego, właściwemu w sprawach nadzoru nad rynkiem 

papierów wartościowych lub rynkiem finansowym, oraz otrzymywać od tego 

organu informacje niezbędne w celu:> 
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1)   prawidłowego wykonywania określonych zadań w zakresie nadzoru, w tym zadań 

określonych ustawą o nadzorze uzupełniającym, lub 

2)   zapewnienia prawidłowego toku postępowań sądowych, administracyjnych, karnych, 

wyjaśniających oraz kontrolnych w sprawach związanych z wykonywaniem nadzoru. 

[2. Zasady i tryb udzielania informacji określają porozumienia zawarte przez Komisję z tymi 

organami nadzoru. 

3. Udzielenie przez Komisję informacji na podstawie porozumienia, o którym mowa w ust. 2, 

może nastąpić, jeżeli: 

1)   nie spowoduje to niekorzystnego wpływu na suwerenność, bezpieczeństwo lub interes 

publiczny Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   przepisy prawa obowiązujące w państwie siedziby zagranicznego organu nadzoru, 

któremu informacje są przekazywane, zapewniają: 

a)  wykorzystanie takich informacji wyłącznie na potrzeby wykonywania nadzoru lub 

prowadzenia postępowań administracyjnych lub sądowych w sprawach 

związanych z wykonywaniem tego nadzoru, 

b)  objęcie takich informacji tajemnicą wiążącą ten organ; 

3)   zapewnione jest, że dalsze przekazywanie udzielonych informacji poza zagraniczny 

organ nadzoru, w innych celach niż określone w ust. 1, każdorazowo możliwe będzie 

wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Komisji. 

4. Informacje uzyskane przez Komisję na podstawie porozumienia, o którym mowa w ust. 2, 

nie mogą być, bez zgody zagranicznego organu nadzoru, wykorzystywane w innych celach 

niż określone w ust. 1 lub przekazywane poza Komisję do właściwego organu innego 

państwa.] 

<2. Zasady i tryb udzielania informacji organom nadzoru z państw innych niż państwa 

członkowskie określają porozumienia zawarte przez Komisję z tymi organami 

nadzoru. Do udzielania informacji organom nadzoru z państw innych niż państwa 

członkowskie przepisy ust. 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 

3. Udzielenie przez Komisję informacji zgodnie z ust. 1 może nastąpić, jeżeli: 

1) nie spowoduje to niekorzystnego wpływu na suwerenność, bezpieczeństwo lub 

interes publiczny; 

2) przepisy prawa obowiązujące w państwie siedziby organu  nadzoru z innego 

państwa członkowskiego, któremu informacje są przekazywane, zapewniają: 
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a) wykorzystanie takich informacji wyłącznie na potrzeby wykonywania 

nadzoru lub prowadzenia postępowań administracyjnych lub sądowych w 

sprawach związanych z wykonywaniem tego nadzoru, 

b) objęcie takich informacji tajemnicą wiążącą ten organ; 

3) zapewnione jest, że dalsze przekazywanie udzielonych przez Komisję informacji 

poza organ nadzoru, któremu ich udzielono, w innych celach niż określone w ust. 

1, każdorazowo możliwe będzie wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody 

Komisji. 

4. Informacje uzyskane przez Komisję nie mogą być, bez zgody organu nadzoru, który 

je przekazał, wykorzystywane w innych celach niż określone w ust. 1 lub 

przekazywane poza Komisję do właściwego organu innego państwa.> 

 

 

 

U S T A W A   dnia 29 sierpnia 1997 r. – PRAWO BANKOWE (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 

559)  

Art. 10a. 

1. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, jego zastępcy, członkowie Komisji 

Nadzoru Finansowego, pracownicy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego i osoby 

zatrudnione w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie umowy o dzieło, 

umowy zlecenia albo innych umów o podobnym charakterze, są obowiązani do 

zachowania tajemnicy zawodowej. 

2. Tajemnicę zawodową, o której mowa w ust. 1, stanowią wszystkie uzyskane lub 

wytworzone w związku ze sprawowaniem nadzoru bankowego informacje, których 

udzielenie, ujawnienie lub potwierdzenie mogłoby naruszyć chroniony prawem interes 

podmiotów, których te informacje bezpośrednio lub pośrednio dotyczą lub utrudnić 

sprawowanie nadzoru bankowego. 

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, istnieje również po ustaniu stosunków prawnych, o 

których mowa w ust. 1. 

4. Z zastrzeżeniem ust. 5-8, nie narusza obowiązku, o którym mowa w ust. 1: 

1)   udzielenie informacji właściwym władzom nadzorczym dla celów sprawowanego 

przez te władze nadzoru bankowego; 
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<1a) udzielenie informacji właściwym władzom nadzorczym dla celów 

sprawowanego przez te władze nadzoru nad rynkiem kapitałowym oraz w 

sprawach związanych z wykonywaniem tego nadzoru, jeżeli wskutek tego nie 

zostanie naruszony interes gospodarczy Rzeczypospolitej Polskiej, zapewnione 

jest wykorzystanie udzielonych informacji tylko na potrzeby sprawowanego 

nadzoru nad rynkiem kapitałowym lub w sprawach związanych z 

wykonywaniem tego nadzoru, oraz zagwarantowane jest, że przekazywanie 

udzielonych informacji poza organ nadzoru możliwe jest wyłącznie po uprzednim 

uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego;> 

2)   złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa; 

3)   udzielenie informacji bankowi centralnemu, będącemu w Europejskim Systemie 

Banków Centralnych, niezbędnych do realizacji przez niego zadań ustawowych, w 

tym zadań dotyczących polityki monetarnej i zapewnienia związanej z tym płynności, 

zadań związanych z nadzorem nad systemami płatności, rozliczeń i rozrachunku oraz 

zadań realizowanych w przypadku zagrożenia dla stabilności systemu finansowego; 

4)   udzielenie informacji właściwym władzom nadzorczym zainteresowanych państw 

członkowskich w przypadku zagrożenia dla stabilności krajowego systemu 

finansowego oraz w wykonaniu zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

5. Udostępnianie informacji stanowiących tajemnicę zawodową, obejmujących swym 

zakresem tajemnicę bankową, jest możliwe wyłącznie w trybie i na zasadach określonych 

dla udostępniania informacji stanowiących tajemnicę bankową. 

6. Udzielenie właściwym władzom nadzorczym państwa niebędącego państwem 

członkowskim informacji stanowiących tajemnicę zawodową właściwych władz 

nadzorczych państwa członkowskiego może nastąpić jedynie wówczas, gdy zapewniona 

będzie ochrona tych informacji co najmniej równoważna określonej w niniejszym 

artykule. 

7. Uzyskane od właściwych władz nadzorczych informacje stanowiące tajemnicę zawodową 

tych władz mogą być udzielane jedynie po uzyskaniu zgody tych władz i dla celów 

określonych tą zgodą. 

8. Zgoda, o której mowa w ust. 7, nie jest wymagana jeżeli informacje uzyskane od 

właściwych władz nadzorczych państwa członkowskiego są przekazywane właściwym 
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władzom nadzorczym innych państw członkowskich lub udzielenie informacji jest 

niezbędne dla celów wykonywania nadzoru bankowego. 

9. Osoby inne niż wymienione w ust. 1, które zapoznały się z informacjami stanowiącymi 

tajemnicę zawodową, w szczególności w przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 

ust. 7 i 8, obowiązane są do zachowania tajemnicy zawodowej, o ile z przepisów 

odrębnych nie wynika obowiązek dalszego udzielania tych informacji. 

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się również do informacji zawartych w dokumentacji przejętej 

przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w wyniku realizacji porozumienia zawartego 

na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem 

finansowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1149, z późn. zm.). 

 

Art. 105. 

1. Bank ma obowiązek udzielenia informacji stanowiących tajemnicę bankową wyłącznie: 

1)   innym bankom i instytucjom kredytowym w zakresie, w jakim informacje te są 

niezbędne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz nabywaniem i 

zbywaniem wierzytelności; 

1a)  na zasadzie wzajemności - innym instytucjom ustawowo upoważnionym do 

udzielania kredytów - o wierzytelnościach oraz o obrotach i stanach rachunków 

bankowych w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z udzielaniem 

kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń; 

1b)  innym bankom, instytucjom kredytowym lub instytucjom finansowym, w zakresie 

niezbędnym dla: 

a)  wykonywania obowiązujących je przepisów dotyczących nadzoru 

skonsolidowanego, w tym w szczególności dla sporządzania skonsolidowanych 

sprawozdań finansowych, obejmujących także bank, 

b)  zarządzania ryzykiem dużych zaangażowań, 

c)  stosowania metod statystycznych, o którym mowa w art. 128d ust. 1 i 6; 

1c)  instytucjom, o których mowa w ust. 4, w zakresie niezbędnym dla stosowania metod 

statystycznych, o którym mowa w art. 128d ust. 1 i 6; 

2)   na żądanie: 

a)  Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie nadzoru sprawowanego na podstawie 

niniejszej ustawy i ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem 

finansowym, pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie, o 
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którym mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2, oraz osób upoważnionych uchwałą Komisji 

Nadzoru Finansowego w zakresie określonym w tym upoważnieniu, 

b)  sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem o przestępstwo lub 

przestępstwo skarbowe: 

–  przeciwko osobie fizycznej będącej stroną umowy zawartej z bankiem, w zakresie 

informacji dotyczących tej osoby fizycznej, 

–  popełnione w związku z działaniem osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej 

niemającej osobowości prawnej, w zakresie informacji dotyczących tej osoby 

prawnej lub jednostki organizacyjnej; 

c)  sądu lub prokuratora w związku z wykonaniem wniosku o udzielenie pomocy 

prawnej, pochodzącego z państwa obcego, które na mocy ratyfikowanej umowy 

międzynarodowej wiążącej Rzeczpospolitą Polską ma prawo występować o 

udzielenie informacji objętych tajemnicą bankową, 

d)  sądu w związku z prowadzonym postępowaniem spadkowym lub o podział 

majątku między małżonkami albo prowadzoną przeciwko osobie fizycznej będącej 

stroną umowy sprawą o alimenty lub o rentę o charakterze alimentacyjnym, 

e)  Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w związku z toczącą się: 

–  sprawą karną lub karną skarbową przeciwko osobie fizycznej będącej stroną umowy 

zawartej z bankiem, 

–  sprawą karną lub karną skarbową o przestępstwo popełnione w zakresie działalności 

osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, która 

jest posiadaczem rachunku, 

f)  Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

postępowania kontrolnego określonego w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o 

Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r. poz. 82, 1529 i 1544), 

g)  (uchylona) 

h)  Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie określonym ustawą z dnia 14 

grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, 

i)  biegłego rewidenta upoważnionego do badania sprawozdań finansowych banku na 

podstawie zawartej z bankiem umowy, 

j)  (uchylona) 

k)  Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 



- 10 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

Antykorupcyjnego, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby 

Więziennej, Biura Ochrony Rządu i ich posiadających pisemne upoważnienie 

funkcjonariuszy lub żołnierzy w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie informacji 

niejawnych, 

l)  Policji, jeżeli jest to konieczne dla skutecznego zapobieżenia przestępstwom, ich 

wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, na zasadach i w trybie 

określonych w art. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, 

ł)  komornika sądowego w zakresie niezbędnym do prawidłowego prowadzenia 

postępowania egzekucyjnego, postępowania zabezpieczającego oraz wykonywania 

innych czynności wynikających z jego ustawowych zadań, 

m)  wydawców instrumentów płatniczych niebędących bankami, w zakresie 

określonym ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, 

n)  Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do 

realizacji ustawowych zadań określonych w art. 12 i 14 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662), 

o)  koordynatora w związku z wykonywaniem przez niego nadzoru uzupełniającego 

nad konglomeratem finansowym w rozumieniu ustawy o nadzorze 

uzupełniającym, 

p)  Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w trybie i na zasadach określonych w 

art. 23 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1411 i 1822), 

q)  właściwej władzy nadzorczej, jeżeli jest to niezbędne dla wykonywania przez tę 

władzę nadzoru skonsolidowanego nad bankiem, przy czym w przypadku 

właściwej władzy nadzorczej z państwa niebędącego państwem członkowskim - 

jeżeli Komisja Nadzoru Finansowego zawarła z tą władzą porozumienie, o którym 

mowa w art. 141f ust. 3, 

r)  Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie określonym 

ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.), 

s)  prokuratora, Policji i innych organów uprawnionych do prowadzenia postępowania 

przygotowawczego w sprawach o przestępstwa lub czynności wyjaśniających w 

sprawach o wykroczenia - w zakresie określonym w art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 20 
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czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137. z późn. 

zm.), 

t)  organu Służby Celnej na zasadach i w trybie określonych w art. 75 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1404, z późn. zm.), 

u)  podmiotu, o którym mowa w art. 26l ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. 

o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym w zakresie niezbędnym do zapewnienia 

prawidłowej realizacji wypłat środków gwarantowanych, 

v)  administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura łącznikowego, o 

którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy 

przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych 

(Dz. U. poz. 1289), w zakresie wykonywania ich ustawowych zadań; 

<x) Komisji Nadzoru Finansowego w przypadku otrzymania wniosku o 

przekazanie informacji niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań w 

zakresie sprawowanego nadzoru nad rynkiem kapitałowym oraz w sprawach 

związanych z wykonywaniem tego nadzoru, pochodzącego od organu nadzoru 

nad rynkiem kapitałowym z siedzibą w państwie członkowskim, albo od 

organu nadzoru nad rynkiem kapitałowym z siedzibą w innym państwie, 

jeżeli Komisja Nadzoru Finansowego zawarła z tym organem porozumienie, o 

którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad 

rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1537 oraz z 2015 r. poz. 73);> 

3)   Narodowemu Bankowi Polskiemu, w związku z wykonywaniem kontroli oraz 

zbieraniem danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz 

międzynarodowej pozycji inwestycyjnej, a także innym bankom uprawnionym do 

pośredniczenia w dokonywaniu przez rezydentów przekazów pieniężnych za granicę 

oraz rozliczeń w kraju z nierezydentami, w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 

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

2. Zakres oraz zasady udzielania informacji przez banki organom podatkowym, Generalnemu 

Inspektorowi Informacji Finansowej, organom kontroli skarbowej oraz powiernikowi i 

jego zastępcy w rozumieniu przepisów 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.), 

regulują odrębne ustawy. 

2a. Banki, na pisemne żądanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, są obowiązane do 

sporządzania i przekazywania informacji dotyczących numerów rachunków bankowych 
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płatników składek oraz przekazywania danych umożliwiających identyfikację posiadaczy 

tych rachunków. 

2b. Banki, na pisemne żądanie organu wypłacającego świadczenie z ubezpieczenia 

społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego albo uposażenie w stanie spoczynku, są 

obowiązane do sporządzania i przekazywania danych umożliwiających identyfikację 

współposiadacza (współposiadaczy) rachunku wspólnego, na który zostały przekazane 

świadczenia lub uposażenia za okres po śmierci świadczeniobiorcy. 

3. Banki, inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów, organy państwowe 

i osoby, którym ujawniono wiadomości stanowiące tajemnicę bankową, są obowiązane 

wykorzystać te wiadomości wyłącznie w granicach upoważnienia określonego w ust. 1. 

4. Banki mogą, wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi, utworzyć instytucje 

upoważnione do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania: 

1)   bankom - informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim 

informacje te są potrzebne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz w 

związku ze stosowaniem metod statystycznych, o których mowa w art. 128 ust. 3 oraz 

w art. 128d ust. 1; 

2)   innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów - informacji 

stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w 

związku z udzielaniem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i 

poręczeń; 

3)  instytucjom kredytowym - informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie 

niezbędnym do oceny zdolności kredytowej konsumenta, o której mowa w art. 9 

ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. 

4a. Instytucje utworzone na podstawie ust. 4 mogą udostępniać, z zastrzeżeniem ust. 4a
1
 i 4a

2
, 

biurom informacji gospodarczej działającym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 

r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1015 i 1188) dane w drodze teletransmisji. 

4a
1
. Udostępnianie danych na podstawie ust. 4a może nastąpić, jeżeli wierzyciel występujący 

o udostępnienie tych danych uzyskał pisemne upoważnienie osoby, której dotyczą te dane. 

Upoważnienie określa zakres danych przeznaczonych do udostępnienia. 

4a
2
. Sposób udostępniania danych określa umowa o współpracy między instytucją utworzoną 

na podstawie ust. 4 a biurem informacji gospodarczej. Umowa zawiera wzór 

upoważnienia, o którym mowa w ust. 4a
1
. 
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4b. Banki mogą udostępniać biurom, o których mowa w ust. 4a, dane o zobowiązaniach 

powstałych z tytułu umów związanych z dokonywaniem czynności bankowych, jeżeli 

umowy te zawierają klauzule informujące o możliwości przekazania danych do tych biur. 

4c. Klauzule, o których mowa w ust. 4b, zawierają informacje o warunkach, na jakich banki 

przekazują dane, o których mowa w art. 14 ust. 1 i art. 15 ust. 1 ustawy, o której mowa w 

ust. 4a. 

4d. Instytucje, utworzone zgodnie z ust. 4, mogą udostępniać instytucjom finansowym, 

będącym podmiotami zależnymi od banków, informacje o zobowiązaniach powstałych z 

tytułu umów związanych z wykonywaniem czynności bankowych, jeżeli umowy te 

zawierają klauzule informujące o możliwości przekazania danych do tych instytucji 

finansowych. 

5. Bank ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z ujawnienia tajemnicy bankowej i 

wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem. 

6. Bank nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z ujawnienia tajemnicy 

bankowej przez osoby i instytucje upoważnione przez ustawę do żądania od banków 

udzielania informacji stanowiących tajemnicę bankową. 

 

Art. 131a. 

 1. Banki są obowiązane do wnoszenia wpłat z tytułu nadzoru bankowego, stanowiących 

iloczyn sumy aktywów bilansowych banków i stawki nieprzekraczającej 0,024%. 

<1a. Z wpłat, o których mowa w ust. 1, pokrywa się także 16,5% wartości kosztów, o 

których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem 

kapitałowym.> 

2. Należności z tytułu wpłat na finansowanie kosztów nadzoru, o których mowa w ust. 1, 

podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

[3. Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, terminy uiszczania, wysokość i 

sposób obliczania wpłat, o których mowa w ust. 1, uwzględniając zapewnienie 

skuteczności sprawowanego nadzoru.] 

<3. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, terminy uiszczania, 

wysokość i sposób obliczania wpłat, o których mowa w ust. 1, oraz sposób 

pokrywania z wpłat, o których mowa w ust. 1, kosztów nadzoru bankowego i udziału 

w kosztach, o których mowa w ust. 1a, mając na względzie zapewnienie skuteczności 

sprawowanego nadzoru.> 
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4. W przypadku niedotrzymania terminu uiszczania wpłat, ustalonego na podstawie ust. 3, 

pobiera się odsetki w wysokości odsetek ustawowych. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 26 października 2000 r. o GIEŁDACH TOWAROWYCH (Dz. U. z 

2014 r. poz. 197 oraz z 2015 r. poz. 478) 

[Art. 26. 

 1. Udzielenie zezwolenia przewidzianego w ustawie podlega stałej opłacie w wysokości nie 

większej niż równowartość w złotych 4.500 euro, ustalanej przy zastosowaniu średniego 

kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski. 

2. Od spółek prowadzących giełdy pobiera się opłatę od każdej transakcji zawieranej na 

giełdzie, w łącznej wysokości nie większej niż 0,015% wartości transakcji. 

3. (uchylony). 

4. Przeznaczenie i rozdysponowanie wpływów z opłat, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz 

ustalenie wysokości, naliczanie i uiszczanie tych opłat następuje na zasadach, w trybie i 

na warunkach określonych w art. 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad 

rynkiem kapitałowym] 

<Art. 26.  

1. Udzielenie zezwolenia lub zgody przewidzianych niniejszą ustawą podlega opłacie w 

wysokości nie większej niż równowartość w złotych 4 500 euro. 

2. Od spółki prowadzącej giełdę pobiera się roczną opłatę ustalaną na podstawie 

średniej wartości przychodów w okresie trzech lat poprzedzających rok, za który 

należna jest opłata, z wyłączeniem dywidend otrzymanych od jednostek zależnych i 

stowarzyszonych, w wysokości nie większej niż 3,5% tej średniej, jednak nie mniej 

niż równowartość w złotych 6 250 euro. 

3. Od spółki prowadzącej giełdową izbę rozrachunkową pobiera się roczną opłatę 

ustalaną na podstawie średniej wartości przychodów w okresie trzech lat 

poprzedzających rok, za który należna jest opłata, z wyłączeniem dywidend 

otrzymanych od jednostek zależnych i stowarzyszonych, w wysokości nie większej 

niż 5,5% tej średniej, jednak nie mniej niż równowartość w złotych 6 250 euro. 
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 4. Od towarowego domu maklerskiego pobiera się roczną opłatę ustalaną na podstawie 

średniej wartości przychodów ogółem w okresie trzech lat poprzedzających rok, za 

który należna jest opłata, w wysokości nie większej niż 0,5% tej średniej, jednak nie 

mniej niż równowartość w złotych 750 euro. Wielkość przychodów ogółem, o których 

mowa w zdaniu pierwszym, stanowi suma następujących pozycji rachunku zysków i 

strat: 

1) przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów: 

a) przychody netto ze sprzedaży produktów, 

b) przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów; 

2) pozostałe przychody operacyjne: 

a) zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, 

b) dotacje, 

c) inne przychody operacyjne; 

3) przychody finansowe: 

a) dywidendy i udziały w zyskach, 

b) odsetki, 

c) zysk ze zbycia inwestycji, 

d) aktualizacja wartości inwestycji, 

e) inne. 

5. Od zagranicznej osoby prawnej, o której mowa w art. 50 ust. 1, prowadzącej 

działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału, pobiera się 

roczną opłatę ustalaną na podstawie przychodów oddziału w poprzednim roku 

kalendarzowym, w wysokości nie większej niż 0,15% tych przychodów, jednak nie 

mniej niż równowartość w złotych 500 euro. Przychody, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, są przychodami oddziału w rozumieniu przepisów o podatku 

dochodowym od osób prawnych. 

6. Od podmiotu posiadającego zezwolenie na prowadzenie rachunków i rejestrów 

towarów giełdowych pobiera się roczną opłatę w wysokości równowartości w złotych 

750 euro. 

7. Przeznaczenie i rozdysponowanie wpływów z opłat, o których mowa w ust. 1–6, oraz 

ustalenie wysokości, naliczanie i uiszczanie tych opłat następuje na zasadach, w 

trybie i na warunkach określonych w art. 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

nadzorze nad rynkiem kapitałowym.> 
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U S T A W A   z dnia 22 maja 2003 r. o NADZORZE UBEZPIECZENIOWYM I 

EMERYTALNYM ORAZ RZECZNIKU UBEZPIECZONYCH (Dz. U. z 2013 r. poz. 290 i 

1717) 

Art. 14. 

 1. Koszty nadzoru ponoszą: 

1)   zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji do wysokości 0,14% zbioru składek 

brutto; 

2)   powszechne towarzystwa emerytalne w wysokości stanowiącej iloczyn średniej 

rocznej wartości aktywów otwartego funduszu emerytalnego zarządzanego przez dane 

powszechne towarzystwo emerytalne i stawki nieprzekraczającej 0,016%; średnią 

roczną wartość aktywów otwartego funduszu emerytalnego wylicza się na podstawie 

wartości aktywów otwartego funduszu emerytalnego ustalanej na ostatni dzień 

roboczy każdego miesiąca danego roku kalendarzowego. 

<1a. Z wpłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1, pokrywa się także 1,5% wartości kosztów, 

o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad 

rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1537 oraz z 2015 r. poz. 73).> 

2. Należności, o których mowa w ust. 1, podlegają egzekucji w trybie przepisów o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

[3. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, terminy uiszczania, wysokość i 

sposób obliczania wpłat, o których mowa w ust. 1, uwzględniając zapewnienie 

skuteczności sprawowanego nadzoru.] 

<3. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, terminy uiszczania, 

wysokość i sposób obliczania wpłat, o których mowa w ust. 1, oraz sposób 

pokrywania z wpłat, o których mowa w ust. 1, kosztów nadzoru, a w odniesieniu do 

wpłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1, także sposób pokrywania udziału w kosztach, 

o których mowa w ust. 1a, mając na względzie zapewnienie skuteczności 

sprawowanego nadzoru.> 

4. W przypadku niedotrzymania terminu uiszczania wpłat, ustalonego na podstawie ust. 3, 

pobiera się odsetki za zwłokę w wysokości odsetek ustawowych. 
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U S T A W A   z dnia 27 maja 2004 r. o FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH (Dz. U. z 

2014 r. poz. 157 oraz z 2015 r. poz. 73) 

 

Art. 32. 

 1. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej fundusz inwestycyjny zbywa i odkupuje jednostki 

uczestnictwa bezpośrednio lub za pośrednictwem: 

1)   towarzystwa będącego organem tego funduszu lub spółki zarządzającej, która 

zarządza tym funduszem i prowadzi jego sprawy; 

2)   towarzystwa niebędącego organem tego funduszu; 

3)   firmy inwestycyjnej, banku krajowego wykonującego działalność, o której mowa w 

art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub krajowego oddziału 

instytucji kredytowej, uprawnionych do wykonywania działalności w zakresie 

przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych. 

2. Za zezwoleniem Komisji jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytuły 

uczestnictwa funduszy zagranicznych, funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w 

państwach EEA oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach 

należących do OECD innych niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA, 

mogą być zbywane i odkupywane za pośrednictwem podmiotu z siedzibą lub miejscem 

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innego niż podmioty, o których 

mowa w ust. 1. 

2a. Podmiot, o którym mowa w ust. 2: 

1)   nie przyjmuje wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa, nie 

otrzymuje i nie przekazuje wypłat z tytułu ich odkupienia oraz nie przechowuje 

jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa ani środków pieniężnych osób 

nabywających lub umarzających jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa za 

pośrednictwem tego podmiotu; 

2)   nie wykonuje żadnych czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi, poza czynnościami, o których mowa w ust. 2, lub 

czynnościami nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego w zakresie jednostek 

uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa, w których zbywaniu i odkupywaniu 

pośredniczy; 

3)   prowadzi działalność, o której mowa w ust. 2, wyłącznie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 
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4)   przekazuje zlecenia nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa lub tytułów 

uczestnictwa wyłącznie do funduszu inwestycyjnego, funduszu zagranicznego, innej 

instytucji wspólnego inwestowania, firmy inwestycyjnej, banku lub instytucji 

kredytowej lub oddziału firmy inwestycyjnej posiadającej siedzibę w państwie trzecim 

lub oddziału banku zagranicznego. 

2b. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, jest uprawniony także do świadczenia nieodpłatnego 

doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do jednostek uczestnictwa lub tytułów 

uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, w zakresie których podmiot ten posiada 

zezwolenie na pośredniczenie w przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń. 

3. Zezwolenie jest udzielane na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 2. 

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, załącza się: 

1)   statut, umowę spółki albo inny dokument określający formę prawną wnioskodawcy 

oraz zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do właściwego rejestru; 

2)   schemat i opis powiązań kapitałowych; 

3)   ostatnie sprawozdanie finansowe wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdań finansowych oraz raportem z badania, a w przypadku braku takiego 

sprawozdania, inne dokumenty i informacje przedstawiające rzetelnie aktualną 

sytuację finansową wnioskodawcy; 

4)   wskazanie funduszy, których jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa będą 

zbywane i odkupywane za pośrednictwem wnioskodawcy; 

5)   dokumenty określające sposób i warunki prowadzenia zbywania i odkupywania 

jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa; 

6)   dokumenty określające szczegółowo sposób dokonywania wpłat i wypłat związanych 

z prowadzeniem zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa lub tytułów 

uczestnictwa; 

7)   wskazanie miejsc, w których będzie prowadzone zbywanie i odkupywanie jednostek 

uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa; 

8)   opis warunków technicznych i organizacyjnych wykonywania działalności w zakresie 

zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa; 

9)   wskazanie osób odpowiedzialnych za wykonywanie działalności w zakresie zbywania 

i odkupywania jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa; 

10)  informacje o przeszkoleniu pracowników w zakresie procedur zbywania i 

odkupywania jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa; 
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11)  procedury zapobiegające ujawnieniu lub wykorzystaniu informacji stanowiących 

tajemnicę zawodową oraz procedury kontroli wewnętrznej; 

12)  zasady przechowywania i archiwizowania dokumentów związanych z prowadzeniem 

zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa; 

13)  dane osobowe członków zarządu i rady nadzorczej wraz z opisem ich kwalifikacji i 

doświadczeń zawodowych oraz informacje z Krajowego Rejestru Karnego; 

14)  zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach albo stwierdzające stan zaległości, 

wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 

podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.). 

4a. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, przepis art. 29 ust. 7a stosuje się 

odpowiednio. 

5. (uchylony). 

6. Komisja odmawia zezwolenia, w przypadku gdy: 

1)   dokumenty załączone do wniosku nie spełniają wymogów, o których mowa w ust. 4; 

2)   wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne z przepisami prawa lub ze 

stanem faktycznym; 

3)   wnioskodawca może wykonywać czynności z naruszeniem zasad uczciwego obrotu 

lub w sposób nienależycie zabezpieczający interesy osób zapisujących się na jednostki 

uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa lub interesy uczestników funduszy. 

7. Zezwolenie wygasa z chwilą ogłoszenia upadłości lub otwarcia likwidacji podmiotu. 

8. O ogłoszeniu upadłości lub otwarciu likwidacji podmiot lub jego likwidator niezwłocznie 

informuje Komisję. 

9. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, jest obowiązany poinformować Komisję o każdej 

zmianie danych, o których mowa w ust. 4 pkt 13, oraz o zmianie w dokumentach, o 

których mowa w ust. 4 pkt 1, 5 i 6, nie później niż w terminie 14 dni od powzięcia o nich 

wiadomości. 

<9a. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, jest obowiązany przekazywać Komisji, w 

terminie do dnia 15 lipca, dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 3, 

przedstawiające jego sytuację finansową na dzień 31 grudnia poprzedniego roku 

oraz oświadczenie o łącznej wysokości przychodów osiągniętych w poprzednim roku 

kalendarzowym z tytułu pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek 

uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy 

zagranicznych, funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach EEA 
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oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do 

OECD innych niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA.> 

10. W przypadku połączenia lub podziału podmiotu zezwolenie, o którym mowa w ust. 2, nie 

przechodzi na spółkę przejmującą lub spółkę nowo zawiązaną powstałą w związku z 

połączeniem lub podziałem tego podmiotu. 

 

Art. 192. 

1. Zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego przez 

podmiot inny niż towarzystwo wymaga uzyskania przez ten podmiot zezwolenia Komisji. 

2. Zezwolenie na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami oznacza także 

zezwolenie na zarządzanie pulą wierzytelności. 

3. Zezwolenie jest udzielane na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 1. 

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, załącza się: 

1)   statut lub umowę spółki albo inny dokument określający formę prawną wnioskodawcy 

oraz odpis z właściwego rejestru; 

2)   procedury zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami, w tym w szczególności 

zasady windykacji tych wierzytelności; 

3)   schemat i opis powiązań kapitałowych wnioskodawcy; 

4)   ostatnie sprawozdanie finansowe wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdań finansowych oraz raportem z badania, a w przypadku braku takiego 

sprawozdania - inne dokumenty i informacje przedstawiające rzetelnie aktualną 

sytuację finansową wnioskodawcy; 

5)   opis posiadanych przez wnioskodawcę warunków technicznych i organizacyjnych do 

wykonywania zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami; 

6)   wskazanie osób odpowiedzialnych za zarządzanie sekurytyzowanymi 

wierzytelnościami; 

7)   procedury zapobiegające ujawnieniu lub wykorzystaniu informacji stanowiących 

tajemnicę zawodową; 

8)   zasady przechowywania i archiwizowania dokumentów związanych z zarządzaniem 

sekurytyzowanymi wierzytelnościami; 

9)   dane osobowe członków zarządu i rady nadzorczej wraz z opisem ich kwalifikacji i 

doświadczeń zawodowych oraz informacją o niekaralności z Krajowego Rejestru 

Karnego; 
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10)  zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach albo stwierdzające stan zaległości wydane 

na podstawie ustawy, o której mowa w art. 32 ust. 4 pkt 14. 

5. Bank krajowy załącza do wniosku zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do 

właściwego rejestru oraz dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 2, 5 i 6. 

5a. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, przepis art. 29 ust. 7a stosuje się odpowiednio. 

6. Komisja odmawia zezwolenia w przypadku, gdy: 

1)   dokumenty załączone do wniosku nie spełniają wymogów, o których mowa w ust. 4; 

2)   wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne z przepisami prawa lub ze 

stanem faktycznym; 

3)   wnioskodawca nie daje rękojmi na wykonywanie zarządzania sekurytyzowanymi 

wierzytelnościami zgodnie z zasadami uczciwego obrotu lub w sposób należycie 

zabezpieczający interesy uczestników funduszu sekurytyzacyjnego. 

7. Zezwolenie wygasa z chwilą ogłoszenia upadłości lub otwarcia likwidacji podmiotu. 

8. O ogłoszeniu upadłości lub otwarciu likwidacji podmiot lub jego likwidator niezwłocznie 

informuje Komisję. 

9. Podmiot jest obowiązany poinformować Komisję o każdej zmianie danych, o których 

mowa w ust. 4 pkt 9, oraz o zmianie w dokumentach, o których mowa w ust. 4 pkt 1-3, 5 i 

7, nie później niż w terminie 14 dni od powzięcia o nich wiadomości. 

<9a. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany przekazywać Komisji, w 

terminie do dnia 15 lipca, dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 4, 

przedstawiające jego sytuację finansową na dzień 31 grudnia poprzedniego roku 

oraz oświadczenie o łącznej wysokości przychodów osiągniętych w poprzednim roku 

kalendarzowym z tytułu zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy 

sekurytyzacyjnych.> 

10. W przypadku połączenia lub podziału podmiotu innego niż bank krajowy zezwolenie, o 

którym mowa w ust. 1, nie przechodzi na spółkę przejmującą lub spółkę nowo zawiązaną 

powstałą w związku z połączeniem lub podziałem tego podmiotu. 

 

Art. 236. 

[1. Udzielenie przez Komisję zezwolenia albo zgody, o której mowa w art. 80, art. 93 ust. 2 i 

3, podlega opłacie w wysokości nie większej niż równowartość 4.500 euro, ustalanej przy 

zastosowaniu średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski.] 
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<1. Udzielenie przez Komisję zezwolenia albo zgody, o których mowa w art. 80 ust. 1, 

art. 93 ust. 2 i 3, art. 208a ust. 1, art. 208i ust. 1 pkt 2 oraz art. 208zc ust. 2, podlega 

opłacie w wysokości nie większej niż równowartość w złotych 4 500 euro.> 

2. Wpis do rejestrów, o których mowa w art. 263 lub art. 278, odpowiednio funduszu 

zagranicznego, funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibą w państwie należącym do 

EEA lub funduszu otwartego z siedzibą w państwie należącym do OECD, innym niż 

państwo członkowskie lub państwo należące do EEA, podlega opłacie w wysokości nie 

większej niż równowartość 4.500 euro, ustalanej przy zastosowaniu średniego kursu walut 

obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski. 

<2a. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych jest obowiązane do wnoszenia rocznej 

opłaty ustalanej na podstawie średniej rocznej sumy wartości aktywów funduszy 

inwestycyjnych, wartości aktywów zbiorczych portfeli papierów wartościowych oraz 

wartości portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów 

finansowych, zwanej dalej „średnią roczną sumą aktywów”, zarządzanych przez 

dane towarzystwo, w wysokości nie wyższej niż iloczyn średniej rocznej sumy 

wartości aktywów zarządzanych przez dane towarzystwo oraz stawki 

nieprzekraczającej 0,008%, jednak nie mniej niż równowartość w złotych 750 euro. 

Średnią roczną sumę aktywów wylicza się na podstawie sumy wartości aktywów 

funduszy inwestycyjnych, wartości aktywów zbiorczych portfeli papierów 

wartościowych oraz wartości portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa 

liczba instrumentów finansowych, ustalanej na ostatni dzień każdego miesiąca 

danego roku kalendarzowego, na podstawie danych wykazywanych w 

sprawozdaniach przekazywanych Komisji na podstawie art. 225 ust. 1. 

2b. Podmiot prowadzący rejestr uczestników funduszu inwestycyjnego, inny niż bank i 

dom maklerski, jest obowiązany do wnoszenia opłaty rocznej w wysokości 

równowartości w złotych 1 500 euro. 

2c. Podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, jest obowiązany do wnoszenia opłaty 

rocznej w wysokości równowartości w złotych 500 euro. 

2d. Podmiot, o którym mowa w art. 192 ust. 1, jest obowiązany do wnoszenia opłaty 

rocznej w wysokości równowartości w złotych 1 000 euro.> 

[3. Przeznaczenie i rozdysponowanie wpływów z opłat, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz 

ustalenie wysokości, naliczanie i uiszczanie tych opłat następuje na zasadach, w trybie i 
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na warunkach określonych w art. 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad 

rynkiem kapitałowym.] 

<3. Przeznaczenie i rozdysponowanie wpływów z opłat, o których mowa w ust. 1–2d, 

oraz ustalenie wysokości, naliczanie i uiszczanie tych opłat następuje na zasadach, w 

trybie i na warunkach określonych w art. 17 ustawy o nadzorze nad rynkiem 

kapitałowym.> 

4. (uchylony). 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 29 lipca 2005 r. o OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 94 i 586 oraz z 2015 r. poz. 73) 

 

Art. 150. 

1. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przekazywanie informacji 

stanowiących taką tajemnicę: 

1)   bezpośrednio osobie, której ta informacja dotyczy, lub innemu podmiotowi, któremu 

osoba ta udzieliła pisemnego upoważnienia do otrzymania takich informacji, z 

zastrzeżeniem ust. 2; 

2)   w zawiadomieniu o przestępstwie oraz dokumentach przekazywanych w uzupełnieniu 

do zawiadomienia; 

3)   Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej - w zakresie i na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 

oraz finansowaniu terroryzmu; 

4)   Generalnemu Inspektorowi Kontroli Skarbowej lub osobom przez niego 

upoważnionym - w zakresie niezbędnym do realizacji jego ustawowych zadań; 

5)   Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych - na zasadach określonych w 

odrębnych przepisach, w zakresie niezbędnym do realizacji jego ustawowych zadań; 

6)   organom podatkowym i organom Służby Celnej - na zasadach określonych w 

odrębnych przepisach, w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań; 

7)   przez dom maklerski bankowi będącemu w stosunku do tego domu maklerskiego 

podmiotem dominującym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. - Prawo bankowe - na potrzeby sporządzania skonsolidowanego sprawozdania 



- 24 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

finansowego, oraz Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie niezbędnym do 

wykonywania nadzoru skonsolidowanego nad tym bankiem; 

7a)  przez dom maklerski podmiotowi podlegającemu w Rzeczypospolitej Polskiej lub w 

innym państwie członkowskim obowiązkom z zakresu adekwatności kapitałowej w 

zakresie niezbędnym do wykonania tych obowiązków; 

8)   przez firmy inwestycyjne oraz banki powiernicze: 

a)  w przypadku określonym w art. 54 i art. 152, 

b)  w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o 

udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. 

U. Nr 81, poz. 530, z późn. zm.); 

9)   przez dom maklerski, zagraniczną osobę prawną, o której mowa w art. 115 ust. 1, lub 

przez zagraniczną firmę inwestycyjną: 

a)  podmiotowi wiodącemu w rozumieniu art. 4 ust. 5 i 6 ustawy o nadzorze 

uzupełniającym, 

b)  koordynatorowi w rozumieniu art. 3 pkt 19 ustawy o nadzorze uzupełniającym, 

c)  koordynatorowi zagranicznemu w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy o nadzorze 

uzupełniającym 

- w wykonaniu obowiązków określonych ustawą o nadzorze uzupełniającym; 

10)  przez Krajowy Depozyt, spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie 

czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6, domy maklerskie, 

banki prowadzące działalność maklerską oraz banki powiernicze - w zakresie 

określonym w art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności 

ubezpieczeniowej; 

11)  przez uczestników Krajowego Depozytu lub spółki, której Krajowy Depozyt 

przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 

pkt 1-6, spółce publicznej, w przypadku określonym w art. 91 ust. 11 ustawy o ofercie 

publicznej; 

12)  między Komisją lub właściwym organem nadzoru w innym państwie członkowskim 

a: 

a)  podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych domu 

maklerskiego, banku prowadzącego działalność maklerską, banku powierniczego 

lub podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych zagranicznej 

firmy inwestycyjnej, 



- 25 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

b)  sędzią-komisarzem, nadzorcą sądowym, syndykiem lub zarządcą albo 

likwidatorem domu maklerskiego, banku prowadzącego działalność maklerską, 

banku powierniczego lub organem odpowiedzialnym za prowadzenie 

postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego zagranicznej firmy 

inwestycyjnej 

- jeżeli informacje te są niezbędne do wykonywania zadań w zakresie nadzoru przez 

Komisję lub właściwy organ nadzoru w innym państwie członkowskim albo do 

skutecznego prowadzenia postępowania upadłościowego, sprawowania zarządu 

masą upadłości lub prowadzenia likwidacji, lub - w zakresie informacji 

określonych przepisami o rachunkowości - do celów badania sprawozdań 

finansowych tych domów maklerskich, banków lub zagranicznych firm 

inwestycyjnych; 

13)  Krajowemu Depozytowi - jeżeli informacje te są niezbędne do wykonywania jego 

ustawowych zadań, w szczególności związanych z tworzeniem, organizacją i 

zarządzaniem systemem rekompensat; 

13a)  spółce, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, 

o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6 lub ust. 2, jeżeli informacje te są niezbędne do 

wykonywania tych czynności; 

13b)  przez Krajowy Depozyt lub spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał 

wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 4 lub 5 

albo ust. 2 pkt 3 emitentowi papierów wartościowych, podmiotowi wykonującemu 

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zadania w zakresie centralnej rejestracji 

papierów wartościowych lub rozliczania transakcji zawieranych w obrocie papierami 

wartościowymi albo uprawnionemu do prowadzenia poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej rachunków, na których są rejestrowane papiery wartościowe, za 

pośrednictwem którego papiery wartościowe, których dotyczą te informacje, są 

rejestrowane w depozycie papierów wartościowych, w przypadkach określonych w 

art. 54 ust. 2; 

14)  przez Komisję lub jej upoważnionego przedstawiciela: 

a)  do publicznej wiadomości w zakresie dotyczącym treści podjętych uchwał i 

decyzji, także w sprawach indywidualnych, jeżeli ze względu na interes rynku 

instrumentów finansowych, rynku towarów giełdowych lub rynku działalności 
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funduszy inwestycyjnych, Komisja uznała przekazanie takiej informacji za 

uzasadnione, 

b)   do publicznej wiadomości w trybie i na warunkach, o których mowa w art. 25 ust. 

1 i 1a ustawy o nadzorze, 

c)  w postępowaniu wyjaśniającym, w przypadku określonym w art. 38 ust. 5 ustawy o 

nadzorze, 

[d)  w wykonaniu porozumień, o których mowa w art. 20 i art. 23 ustawy o nadzorze,] 

<d) w przypadkach określonych w art. 20 i art. 23 ustawy o nadzorze,> 

e)  w przypadkach określonych w art. 151 oraz w art. 21 ust. 1 ustawy o nadzorze i w 

art. 96 ust. 11 ustawy o ofercie publicznej; 

15)  przez Komisję: 

a)  (uchylona), 

b)  Prezesowi Narodowego Banku Polskiego - jeżeli informacje te są niezbędne w celu 

realizacji ustawowych zadań Narodowego Banku Polskiego w zakresie polityki 

pieniężnej oraz nadzoru nad systemem płatności; 

16)  w przypadkach określonych w art. 40, art. 89 ust. 4 i art. 161; 

17)  przez firmę inwestycyjną lub bank powierniczy w związku z zawarciem lub 

wykonaniem umowy związanej z prowadzeniem działalności maklerskiej lub 

powierniczej, o ile przekazanie tych informacji jest niezbędne do zawarcia lub 

wykonania umowy. 

2. Osoby, o których mowa w art. 148 ust. 1, są obowiązane do zachowania w tajemnicy 

informacji dotyczących udzielania Policji informacji na zasadach określonych w art. 20 

ust. 4-10 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, oraz dotyczące zawiadomienia, o 

którym mowa w art. 20 ust. 13 tej ustawy. Zachowanie tajemnicy obowiązuje wobec osób, 

których ta informacja dotyczy, oraz osób trzecich, z wyjątkiem osób reprezentujących 

Komisję oraz pracowników urzędu Komisji, którym informacje te są przekazywane w 

związku z wykonywaniem ustawowo określonych zadań w zakresie nadzoru. 

 

[Art. 162. 

Udzielenie zezwolenia lub zgody, przewidzianych w ustawie, podlega opłacie w wysokości nie 

większej niż równowartość w złotych 4.500 euro. 
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Art. 163.  

1. Od każdej ze spółek prowadzących rynek regulowany oraz od Krajowego Depozytu pobiera 

się opłaty z tytułu nadzoru w łącznej wysokości nie większej niż 0,03% wartości umów 

przenoszących prawa zawieranych na rynku regulowanym. 

2. Od każdego z podmiotów organizujących alternatywny system obrotu pobiera się opłaty z 

tytułu nadzoru w łącznej wysokości nie większej niż 0,03% wartości umów przenoszących 

prawa w ramach tego systemu, z wyłączeniem umów, których przedmiotem są papiery 

wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub opiewające 

na zbywalne prawa majątkowe wynikające z tych papierów. 

3. Od każdej z firm inwestycyjnych zawierających transakcje, o których mowa w art. 74 ust. 1, 

pobiera się opłaty z tytułu nadzoru w łącznej wysokości nie większej niż 0,015% wartości 

umów przenoszących prawa. 

4. Od każdej z firm inwestycyjnych zawierających umowy sprzedaży na własny rachunek z 

klientem dającym zlecenie, w przypadku gdy przedmiotem zlecenia jest nabycie lub zbycie 

instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi dopuszczonymi do 

obrotu zorganizowanego, pobiera się opłaty z tytułu nadzoru w łącznej wysokości nie 

większej niż 0,015% wartości umów przenoszących prawa. 

5. Zagraniczne firmy inwestycyjne prowadzące działalność maklerską na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczne osoby prawne prowadzące taką działalność na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają opłatom, o których mowa w ust. 2-4, 

chyba że na zasadzie wzajemności polskie podmioty prowadzące działalność maklerską w 

państwach siedziby tych zagranicznych podmiotów nie podlegają tego rodzaju opłatom.] 

 

<Art. 162. 

1. Udzielenie zezwolenia, pozwolenia lub zgody, przewidzianych w ustawie lub w 

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 648/2012 z dnia 4 lipca 

2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza 

rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. 

Urz. UE L 201 z 2012 r., str. 1), podlega opłacie w wysokości nie większej niż 

równowartość w złotych 4 500 euro. 

2. Udzielenie domowi maklerskiemu zezwolenia, pozwolenia lub zgody przewidzianych 

w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 575/2013 z dnia 26 
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czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i 

firm inwestycyjnych, zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 

176 z 2013 r., str. 1, z późn. zm.) podlega opłacie w wysokości nie większej niż 

równowartość w złotych 4 500 euro. 

3. Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie: 

1) Krajowego Depozytu, w tym także w odrębnym regulaminie mającym 

zastosowanie do pełnienia przez Krajowy Depozyt funkcji giełdowej izby 

rozrachunkowej, 

2) spółki, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu 

zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1–6 i ust. 2, w tym także w odrębnym 

regulaminie mającym zastosowanie do pełnienia przez spółkę, której Krajowy 

Depozyt przekazał wykonywanie czynności, o których mowa w art. 48 ust. 2, 

funkcji giełdowej izby rozrachunkowej, 

3) izby rozliczeniowej lub izby rozrachunkowej, 

4) funduszu rozliczeniowego zarządzanego przez izbę rozliczeniową, Krajowy 

Depozyt lub spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z 

zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 pkt 1, 

5) funkcjonowania systemu rekompensat 

– podlega opłacie w wysokości nie większej niż równowartość w złotych 4 500 euro. 

4. Złożenie zawiadomienia, o którym mowa w art. 16 ust. 4, podlega opłacie w wysokości 

nie większej niż równowartość w złotych 4 500 euro. 

5. Złożenie zawiadomienia, o którym mowa w art. 21 ust. 3a, podlega opłacie w 

wysokości nie większej niż równowartość w złotych 4 500 euro. 

6. Przekazanie informacji, o której mowa w art. 21 ust. 3b, podlega opłacie w wysokości 

nie większej niż równowartość w złotych 4 500 euro. 

7. Poinformowanie Komisji o zamiarze prowadzenia przez zagraniczną firmę 

inwestycyjną działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 

formie oddziału przez właściwy organ nadzoru, który udzielił tej firmie 

inwestycyjnej zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, podlega opłacie w 

wysokości nie większej niż równowartość w złotych 4 500 euro, wnoszonej przez 

zagraniczną firmę inwestycyjną, której to zawiadomienie dotyczy. 

8. Zagraniczna firma inwestycyjna, o której mowa w ust. 7, nie ponosi opłaty, o której 

mowa w tym przepisie, jeżeli na zasadzie wzajemności polskie podmioty prowadzące 
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w formie oddziału działalność maklerską na terytorium państwa, w którym firma ta 

ma swoją siedzibę, nie ponoszą tego rodzaju opłaty. 

Art. 163. 

1. Od spółki prowadzącej giełdę pobiera się roczną opłatę ustalaną na podstawie 

średniej wartości przychodów w okresie trzech lat poprzedzających rok, za który 

należna jest opłata, z wyłączeniem dywidend otrzymanych od jednostek zależnych i 

stowarzyszonych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości, zwanych dalej „jednostkami zależnymi lub stowarzyszonymi”, w 

wysokości nie większej niż 3,5% tej średniej, jednak nie mniej niż równowartość w 

złotych 6 250 euro. 

2. Od spółki prowadzącej rynek pozagiełdowy pobiera się roczną opłatę ustaloną na 

podstawie średniej wartości przychodów w okresie trzech lat poprzedzających rok, 

za który należna jest opłata, z wyłączeniem dywidend otrzymanych od jednostek 

zależnych i stowarzyszonych oraz przychodów z rynku skarbowych papierów 

wartościowych prowadzonego na podstawie umowy z ministrem właściwym do 

spraw finansów publicznych, w wysokości nie większej niż 3,5% tej średniej, jednak 

nie mniej niż równowartość w złotych 6 250 euro. 

3. Od Krajowego Depozytu pobiera się roczną opłatę ustalaną na podstawie średniej 

wartości przychodów w okresie trzech lat poprzedzających rok, za który należna jest 

opłata, z wyłączeniem dywidend otrzymanych od jednostek zależnych i 

stowarzyszonych, w wysokości nie większej niż 5,5% tej średniej, jednak nie mniej 

niż równowartość w złotych 6 250 euro. 

4. Od spółki prowadzącej izbę rozliczeniową oraz od spółki, której Krajowy Depozyt 

przekazał wykonywanie czynności z zakresu rozliczania transakcji, pobiera się 

roczną opłatę ustalaną na podstawie średniej wartości przychodów w okresie trzech 

lat poprzedzających rok, za który należna jest opłata, z wyłączeniem dywidend 

otrzymanych od jednostek zależnych i stowarzyszonych, w wysokości nie większej 

niż 5,5% tej średniej, jednak nie mniej niż równowartość w złotych 6 250 euro. 

5. Od spółki prowadzącej izbę rozrachunkową oraz od spółki, której Krajowy Depozyt 

przekazał wykonywanie czynności z zakresu rozrachunku transakcji, pobiera się 

roczną opłatę ustalaną na podstawie średniej wartości przychodów w okresie trzech 

lat poprzedzających rok, za który należna jest opłata, z wyłączeniem dywidend 



- 30 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

otrzymanych od jednostek zależnych i stowarzyszonych, w wysokości nie większej 

niż 5,5% tej średniej, jednak nie mniej niż równowartość w złotych 6 250 euro. 

6. Od spółki prowadzącej izbę rozliczeniową i izbę rozrachunkową, która wykonuje 

funkcję giełdowej izby rozrachunkowej, pobiera się roczną opłatę ustalaną na 

podstawie średniej wartości przychodów w okresie trzech lat poprzedzających rok, 

za który należna jest opłata, z wyłączeniem dywidend otrzymanych od jednostek 

zależnych i stowarzyszonych, w wysokości nie większej niż 5,5% tej średniej, jednak 

nie mniej niż równowartość w złotych 6 250 euro. 

7. Od domu maklerskiego pobiera się roczną opłatę ustalaną na podstawie średniej 

wartości przychodów ogółem w okresie trzech lat poprzedzających rok, za który 

należna jest opłata, w wysokości nie większej niż 0,5% tej średniej, jednak nie mniej 

niż równowartość w złotych 750 euro. Wielkość przychodów ogółem, o których 

mowa w zdaniu pierwszym, stanowi suma następujących pozycji rachunku zysków i 

strat: 

1) przychody z działalności maklerskiej, 

2) przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu, 

3) przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu 

zapadalności, 

4) przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży, 

5) pozostałe przychody operacyjne, 

6) przychody finansowe 

– pomniejszona o dywidendy otrzymane od jednostek zależnych i stowarzyszonych, 

które są obowiązane do wnoszenia opłat na pokrycie kosztów, o których mowa w 

art. 17 ust. 1 ustawy o nadzorze. 

8. Od agenta firmy inwestycyjnej, z wyłączeniem banku i domu maklerskiego, pobiera 

się opłatę roczną w wysokości równowartości w złotych 500 euro. 

9. Od zagranicznej firmy inwestycyjnej prowadzącej działalność maklerską na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału oraz od zagranicznej osoby 

prawnej prowadzącej taką działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

pobiera się opłatę roczną ustalaną na podstawie przychodów oddziału w poprzednim 

roku kalendarzowym w wysokości nie większej niż 0,15% tych przychodów, jednak 

nie mniej niż równowartość w złotych 500 euro. Przychody, o których mowa w 

zdaniu pierwszym, są przychodami oddziału w rozumieniu przepisów o podatku 
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dochodowym od osób prawnych. Zagraniczne firmy inwestycyjne prowadzące 

działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczne 

osoby prawne prowadzące taką działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

nie ponoszą opłaty, o której mowa w zdaniu pierwszym, jeżeli na zasadzie 

wzajemności polskie podmioty prowadzące działalność maklerską na terytorium 

państwa, w którym podmioty takie mają swoją siedzibę, nie ponoszą tego rodzaju 

opłat. 

10. Zagraniczne firmy inwestycyjne będące stronami transakcji zawieranych na rynku 

regulowanym są obowiązane do wnoszenia opłaty rocznej w wysokości 

równowartości w złotych 10 000 euro. W przypadku nieuiszczenia opłaty, o której 

mowa w zdaniu pierwszym, spółka prowadząca rynek regulowany zawiesza do czasu 

uregulowania zaległości możliwość zawierania transakcji na rynku giełdowym przez 

zagraniczną firmę inwestycyjną.> 

 

 

 

U S T A W A  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) 

 

[Art. 93. 

Udzielenie zezwolenia lub zgody przewidzianych w ustawie podlega opłacie w wysokości nie 

większej niż równowartość w złotych 4.500 euro.] 

<Art. 93. 

Udzielenie zezwolenia lub zgody przewidzianych w ustawie, a także uzyskanie przez 

dany podmiot statusu agencji informacyjnej w związku z wydaniem decyzji, o której 

mowa w art. 58 ust. 1, podlegają opłacie w wysokości nie większej niż równowartość w 

złotych 4 500 euro.> 

<Art. 93a. 

Zatwierdzenie prospektu emisyjnego, stwierdzenie równoważności memorandum 

informacyjnego oraz zatwierdzenie memorandum informacyjnego podlegają opłacie w 

wysokości równowartości w złotych 4 500 euro.> 
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<Art. 94a.  

1. Spółka publiczna, której akcje dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym, w 

przypadku gdy Rzeczypospolita Polska jest dla tej spółki państwem macierzystym, 

lub której akcje wprowadzone są do alternatywnego systemu obrotu, w przypadku 

gdy Rzeczypospolita Polska jest siedzibą tej spółki, obowiązana jest do wnoszenia 

rocznej opłaty ustalanej na podstawie kapitału własnego wykazanego w ostatnim 

rocznym sprawozdaniu finansowym tej spółki opublikowanym lub przekazanym do 

publicznej wiadomości na podstawie przepisów niniejszej ustawy, w wysokości nie 

większej niż 0,01% tego kapitału, jednak nie więcej niż równowartość w złotych 30 

000 euro i nie mniej niż równowartość w złotych 1 500 euro. 

2. W przypadku gdy ostatnie sprawozdanie finansowe nie zostało opublikowane lub 

przekazane do publicznej wiadomości na podstawie przepisów niniejszej ustawy, 

wartość kapitału własnego ustala się na podstawie ostatniego sprawozdania 

finansowego sporządzonego zgodnie z obowiązującymi spółkę przepisami o 

rachunkowości. 

Art. 94b.  

1. Emitent papierów wartościowych, innych niż akcje, dopuszczonych do obrotu na 

rynku regulowanym, dla którego Rzeczypospolita Polska jest państwem 

macierzystym, obowiązany jest do wnoszenia rocznej opłaty w wysokości 

równowartości w złotych 750 euro. 

2. Opłaty, o której mowa w ust. 1, nie pobiera się od Skarbu Państwa i Narodowego 

Banku Polskiego. 

Art. 94c. 

Od agencji informacyjnej pobiera się opłatę roczną z tytułu korzystania ze środków 

technicznych, o których mowa w art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1537 oraz z 2015 r. poz. 73), w 

kwocie nie wyższej niż równowartość w złotych 20 000 euro.> 

[Art. 95.  

Przeznaczenie i rozdysponowanie wpływów z opłat, o których mowa w art. 93 i 94, oraz 

ustalenie wysokości, naliczanie i uiszczanie tych opłat następuje na zasadach, w trybie i na 

warunkach określonych w art. 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem 

kapitałowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1537, z późn. zm.).] 
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<Art. 95.  

Przeznaczenie i rozdysponowanie wpływów z opłat, o których mowa w art. 93–94c, oraz 

ustalenie wysokości, naliczanie i uiszczanie tych opłat następuje na zasadach, w trybie i 

na warunkach określonych w art. 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad 

rynkiem kapitałowym.> 

 

 

 

U S T A WA    z dnia 21 lipca 2006 r. o NADZORZE NAD RYNKIEM FINANSOWYM 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 614) 

Art. 4. 

1. Do zadań Komisji należy: 

1)   sprawowanie nadzoru nad rynkiem finansowym określonego w art. 1 ust. 2; 

2)   podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego; 

3)   podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego 

konkurencyjności; 

4)   podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania 

rynku finansowego, jego zagrożeń oraz podmiotów na nim funkcjonujących w celu 

ochrony uzasadnionych interesów uczestników rynku finansowego, w szczególności 

poprzez nieodpłatne publikowanie - w formie i czasie przez siebie określonym - 

ostrzeżeń i komunikatów w publicznym radiu i telewizji w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 

226, z późn. zm.); 

5)   udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad 

rynkiem finansowym; 

6)   stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między 

uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze 

stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji a 

odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty; 

7)   wykonywanie innych zadań określonych ustawami. 

[2. Komisja przedstawia Prezesowi Rady Ministrów coroczne sprawozdanie ze swojej 

działalności w terminie do dnia 31 lipca następnego roku.] 



- 34 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

<2. Komisja przedstawia Prezesowi Rady Ministrów coroczne sprawozdanie ze swojej 

działalności w terminie do dnia 31 lipca następnego roku. Sprawozdanie jest jawne i 

obejmuje w szczególności zestawienie wszystkich poniesionych w roku budżetowym 

kosztów działalności Komisji i Urzędu, w podziale na obszary nadzoru określone w 

art. 1 ust. 2, wraz z liczbą oraz zakresem czynności nadzorczych, w tym także 

kosztów administracyjnych.> 

3. Komisja wydaje Dziennik Urzędowy Komisji Nadzoru Finansowego. 

 


