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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 11 września 2015 r.  

o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 

 

(druk nr 1065) 

 

U S T A W A   z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z 

późn. zm.) 

Art. 812. 

§ 1. (uchylony). 

§ 2. (uchylony). 

§ 3. (uchylony). 

[§ 4. Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy 

ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia, w terminie 30 dni, a w 

przypadku gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni, od dnia zawarcia 

umowy. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku 

zapłacenia składki za okres, w jakim ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej.] 

<§ 4. Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, 

ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a 

w przypadku gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia 

zawarcia umowy. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy ubezpieczyciel nie 

poinformował ubezpieczającego będącego konsumentem o prawie odstąpienia od 

umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym ubezpieczający będący 

konsumentem dowiedział się o tym prawie. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie 

zwalnia ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim 

ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej.> 

§ 5. Jeżeli umowa zawarta jest na czas określony, ubezpieczyciel może ją wypowiedzieć 

jedynie w przypadkach wskazanych w ustawie, a także z ważnych powodów określonych 

w umowie lub ogólnych warunkach ubezpieczenia. 

§ 6. (uchylony). 

§ 7. (uchylony). 

§ 8. Różnicę między treścią umowy a ogólnymi warunkami ubezpieczenia ubezpieczyciel 

zobowiązany jest przedstawić ubezpieczającemu w formie pisemnej przed zawarciem 
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umowy. W razie niedopełnienia tego obowiązku ubezpieczyciel nie może powoływać się 

na różnicę niekorzystną dla ubezpieczającego. Przepisu nie stosuje się do umów 

ubezpieczenia zawieranych w drodze negocjacji. 

§ 9. Przepisy § 5 i 8 stosuje się odpowiednio w razie zmiany ogólnych warunków 

ubezpieczenia w czasie trwania stosunku umownego. Nie uchybia to stosowaniu w takim 

przypadku przepisu art. 384
1
. 

 

 

USTAWA z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz 

ich rodzin (Dz. U. z 2015 r. poz. 840) 

Art. 23b. 

[1. Inwalidzie wojennemu zaliczonemu do I i II grupy inwalidów przysługuje refundacja w 

wysokości 50% opłaconej składki na obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej posiadaczy pojazdów samochodowych lub na dobrowolne ubezpieczenie casco 

pojazdów samochodowych określone w dziale II w grupie 3 załącznika do ustawy z dnia 

28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62, z późn. 

zm.)
(2)

, z tym że jeżeli suma ubezpieczenia przekracza równowartość 6000 euro 

przeliczone na złote według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank 

Polski z dnia opłacania składki, refundacja przysługuje od części opłaconej składki 

ustalonej w takiej proporcji, w jakiej kwota stanowiąca równowartość 6000 euro 

pozostaje do rzeczywistej sumy ubezpieczenia.] 

<1. Inwalidzie wojennemu zaliczonemu do I i II grupy inwalidów przysługuje 

refundacja w wysokości 50% opłaconej składki na obowiązkowe ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych lub na dobrowolne 

ubezpieczenie, o którym mowa w dziale II w grupie 3 załącznika do ustawy z dnia 11 

września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. …), z 

tym że jeżeli suma ubezpieczenia przekracza równowartość 6 000 euro przeliczonych 

na złote według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z 

dnia opłacania składki, refundacja przysługuje od części opłaconej składki ustalonej 

w takiej proporcji, w jakiej kwota stanowiąca równowartość 6 000 euro pozostaje do 

rzeczywistej sumy ubezpieczenia.> 

2. Refundacja przysługuje w odniesieniu do jednego pojazdu samochodowego będącego 

własnością inwalidy wojennego i niesłużącego do zarobkowego przewozu. 
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3. Refundacja przysługuje inwalidzie wojennemu, jeżeli nie korzysta z refundacji lub ulgi na 

podstawie innych przepisów. 

4. Wypłaty kwoty refundacji, o której mowa w ust. 1, dokonuje, na wniosek uprawnionego do 

refundacji, organ rentowy wypłacający rentę, a w przypadku gdy prawo do renty uległo 

zawieszeniu - organ rentowy, który ustalił prawo do renty, po okazaniu oryginału umowy 

ubezpieczenia i udokumentowaniu opłacenia składki. 

5. Kwota refundacji, o której mowa w ust. 1, jest wypłacana przez organy rentowe ze środków 

będących w dyspozycji tych organów i finansowana z budżetu państwa. 

6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, 

tryb postępowania przy przyznawaniu i wypłacaniu refundacji, w szczególności terminy 

rozpatrywania wniosków, sposób postępowania w przypadku uzyskania przez inwalidę 

wojennego zwrotu składki od ubezpieczyciela oraz sposób postępowania w przypadku, 

gdy w danym roku kalendarzowym przedmiotem ubezpieczenia jest więcej niż jeden 

pojazd samochodowy, kierując się koniecznością zapewnienia sprawności postępowania 

przy rozpatrywaniu wniosków o refundację. 

 

 

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 

r. poz. 361, z późn. zm.) 

Art. 5a. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   inwestycjach - oznacza to środki trwałe w budowie w rozumieniu ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), 

zwanej dalej "ustawą o rachunkowości"; 

2)   składnikach majątkowych - oznacza to aktywa w rozumieniu ustawy o rachunkowości 

pomniejszone o przejęte długi funkcjonalnie związane z prowadzoną działalnością 

gospodarczą zbywcy, o ile długi te nie zostały uwzględnione w cenie nabycia, o której 

mowa w art. 22g ust. 3; 

3)   przedsiębiorstwie - oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu 

cywilnego; 

4)   zorganizowanej części przedsiębiorstwa - oznacza to organizacyjnie i finansowo 

wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i 

niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań 
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gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo 

samodzielnie realizujące te zadania; 

5)   Ordynacji podatkowej - oznacza to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 

podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60, z późn. zm.); 

6)   działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to 

działalność zarobkową: 

a)  wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, 

b)  polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, 

c)  polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych 

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i 

ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł 

wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9; 

7)   ustawie o rehabilitacji zawodowej - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. 

U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244 i Nr 291, poz. 

1707); 

8)  
(3)

 urzędzie skarbowym - oznacza to urząd skarbowy, przy pomocy którego odpowiednio 

właściwy dla podatnika lub płatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje 

zadania; 

9)   
(4)

 (uchylony). 

10)  
(5)

 (uchylony). 

11)  papierach wartościowych - oznacza to papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 

1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 211, poz. 1384 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 131, poz. 763 i Nr 234, poz. 1391); 

12)  
(6)

 dyskoncie - oznacza to różnicę między kwotą uzyskaną z wykupu papieru 

wartościowego przez emitenta a wydatkami poniesionymi na nabycie papieru 

wartościowego na rynku pierwotnym lub wtórnym, a w przypadku nabycia papieru 

wartościowego w drodze spadku lub darowizny - różnicę między kwotą uzyskaną z 

wykupu a wydatkami poniesionymi przez spadkodawcę lub darczyńcę na nabycie tego 

papieru wartościowego; 

13)  
(7)

 pochodnych instrumentach finansowych - oznacza to instrumenty finansowe, o których 

mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 
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finansowymi, z wyłączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego 

inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego; 

[14)  funduszach kapitałowych - oznacza to fundusze inwestycyjne oraz fundusze zagraniczne, 

o których mowa w przepisach o funduszach inwestycyjnych, oraz ubezpieczeniowe 

fundusze kapitałowe działające na podstawie przepisów ustawy o działalności 

ubezpieczeniowej, z wyjątkiem funduszy emerytalnych, o których mowa w przepisach o 

organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;] 

<14) funduszach kapitałowych – oznacza to fundusze inwestycyjne oraz fundusze 

zagraniczne, o których mowa w przepisach o funduszach inwestycyjnych, oraz 

ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe działające na podstawie przepisów o 

działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, z wyjątkiem funduszy 

emerytalnych, o których mowa w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu 

funduszy emerytalnych;> 

(pkt 15 - 36  pominięto) 

Art. 23. 

1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: 

(pkt 1- 56 pominięto) 

 [57)  składek opłaconych przez pracodawcę z tytułu zawartych lub odnowionych umów 

ubezpieczenia na rzecz pracowników, z wyjątkiem umów dotyczących ryzyka grupy 1, 3 i 5 

działu I oraz grupy 1 i 2 działu II wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 22 maja 

2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, z późn. zm.) 

jeżeli uprawnionym do otrzymania świadczenia nie jest pracodawca i umowa 

ubezpieczenia w okresie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją zawarto 

lub odnowiono, wyklucza: 

a)  wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy, 

b)  możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z umowy, 

c)  wypłatę z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie;] 

<57) składek opłaconych przez pracodawcę z tytułu zawartych lub odnowionych 

umów ubezpieczenia na rzecz pracowników, z wyjątkiem umów dotyczących ryzyka, 

o którym mowa w dziale I w grupach 1, 3 i 5 oraz w dziale II w grupach 1 i 2 

załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej (Dz. U. poz. …), jeżeli uprawnionym do otrzymania świadczenia nie 
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jest pracodawca i umowa ubezpieczenia w okresie 5 lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym ją zawarto lub odnowiono, wyklucza:  

a) wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy,  

b) możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z umowy,  

c) wypłatę z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie;> 

58)  składek na ubezpieczenie zdrowotne, opłaconych w roku podatkowym przez podatnika 

zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych; 

59)  dodatkowej opłaty wymierzanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie 

przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych; 

60)  (uchylony); 

61)  poniesionych wydatków oraz wartości przekazanych rzeczy, praw lub wykonanych 

usług, wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej 

umowy, w szczególności w związku z popełnieniem przestępstwa określonego w art. 229 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.); 

62)  
(131)

 podatku od wydobycia niektórych kopalin. 

2. Za wierzytelności, o których mowa w ust. 1 pkt 20, uważa się te wierzytelności, których 

nieściągalność została udokumentowana: 

1)   postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadające 

stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, albo 

2)   postanowieniem sądu o: 

a)  oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, gdy majątek 

niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub 

b)  umorzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, gdy zachodzi 

okoliczność, o której mowa w lit. a, lub 

c)  ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, albo 

3)   protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane koszty 

procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo 

wyższe od jej kwoty. 

3. Nieściągalność wierzytelności, w przypadku określonym w ust. 1 pkt 21, uznaje się za 

uprawdopodobnioną, w szczególności gdy: 

1)   dłużnik został wykreślony z ewidencji działalności gospodarczej, postawiony w stan 

likwidacji lub została ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację majątku albo 
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2)   zostało wszczęte postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu w 

rozumieniu przepisów prawa upadłościowego i naprawczego lub na wniosek dłużnika 

zostało wszczęte postępowanie ugodowe w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji 

finansowej przedsiębiorstw i banków, albo 

3)   wierzytelność została zasądzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę 

postępowania egzekucyjnego, albo 

4)   wierzytelność jest kwestionowana przez dłużnika, na drodze powództwa sądowego. 

3a. (uchylony). 

3b. Przepis ust. 1 pkt 46 nie dotyczy samochodów osobowych używanych na podstawie 

umowy leasingu, o której mowa w art. 23a pkt 1. 

3c. 
(132)

 Przepis ust. 1 pkt 43 lit. c stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany prawa do 

obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w 

przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. 

3d. Przepis ust. 1 pkt 55a stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 37 oraz art. 22 

ust. 6bb, do składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych. 

3e. Przepisu ust. 1 pkt 38 zdanie po średniku nie stosuje się przy zamianie jednostek 

uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego 

funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami dokonanej na podstawie ustawy 

z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. 

4. Ilekroć w ust. 1 jest mowa o stawce za jeden kilometr przebiegu pojazdu, rozumie się przez 

to stawkę określoną dla samochodów osobowych, uwzględniającą odpowiednio 

pojemność silnika. 

5. Przebieg pojazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 36 i 46, powinien być, z wyłączeniem 

ryczałtu pieniężnego, udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu potwierdzonej 

przez podatnika na koniec każdego miesiąca. Do prowadzenia ewidencji przebiegu 

pojazdu obowiązana jest osoba używająca tego pojazdu. W razie braku tej ewidencji 

wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu używania samochodów na potrzeby 

podatnika nie stanowią kosztu uzyskania przychodów. 

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

maksymalną wysokość wpłat dokonywanych przez przedsiębiorców, prowadzących 

działalność gospodarczą w dziedzinie turystyki, wypoczynku, sportu i rekreacji, na rzecz 

Polskiej Organizacji Turystycznej, uznawaną za koszt uzyskania przychodów. 
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7. Ewidencja przebiegu pojazdu, o której mowa w ust. 5, powinna zawierać co najmniej 

następujące dane: nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu, numer 

rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika, kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis 

trasy (skąd - dokąd), liczbę faktycznie przejechanych kilometrów, stawkę za 1 km 

przebiegu, kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów 

i stawki za 1 km przebiegu oraz podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane. 

8. Przepis ust. 1 pkt 38b stosuje się wyłącznie przy określaniu dochodu, o którym mowa w 

art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz art. 30b ust. 2 pkt 1-4. 

 

Art. 24. 

1. U podatników, którzy prowadzą księgi rachunkowe, za dochód z działalności gospodarczej 

uważa się dochód wykazany na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg, zmniejszony 

o dochody wolne od podatku i zwiększony o wydatki niestanowiące kosztów uzyskania 

przychodów, zaliczone uprzednio w ciężar kosztów uzyskania przychodów. 

2. U podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących księgi 

przychodów i rozchodów dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem w 

rozumieniu art. 14 a kosztami uzyskania powiększona o różnicę pomiędzy wartością 

remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) 

podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, 

braków i odpadków, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość 

remanentu początkowego, lub pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu 

początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa. 

Dochodem z odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 

1, wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej lub działów specjalnych 

produkcji rolnej, jest przychód z odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa 

w art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. b, a w pozostałych przypadkach dochodem lub stratą jest różnica 

między przychodem z odpłatnego zbycia a: 

1)   wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem pkt 2, powiększona o sumę odpisów 

amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od tych środków i 

wartości lub 

2)   wartością wynikającą z dokumentu stwierdzającego nabycie spółdzielczego 

własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie, którego 
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wartość początkową dla celów dokonywania odpisów amortyzacyjnych ustalono zgodnie 

z art. 22g ust. 10, powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 

22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od tego prawa lub udziału w takim prawie. 

3. (uchylony). 

3a. 
(145)

 W razie likwidacji działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji 

rolnej, w tym także prowadzonych w formie spółki niebędącej osobą prawną, lub 

wystąpienia wspólnika z takiej spółki sporządza się wykaz składników majątku na dzień 

likwidacji działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej lub na dzień 

wystąpienia wspólnika z takiej spółki. Wykaz powinien zawierać co najmniej następujące 

dane: liczbę porządkową, określenie (nazwę) składnika majątku, datę nabycia składnika 

majątku, kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku oraz kwotę 

wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku zaliczoną do kosztów uzyskania 

przychodów, wartość początkową, metodę amortyzacji, sumę odpisów amortyzacyjnych 

oraz wysokość wypłaconych środków pieniężnych należnych wspólnikom z tytułu udziału 

w spółce niebędącej osobą prawną na dzień wystąpienia lub likwidacji. 

3b. Dochodem z odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 

17 lit. a, jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia a wydatkami na nabycie 

zbywanych składników, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w 

jakiejkolwiek formie. 

3c. Dochodem z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną w 

przypadku otrzymania środków pieniężnych jest różnica między przychodem z tego 

tytułu, ustalonym zgodnie z art. 14, a wydatkami na nabycie lub objęcie prawa do 

udziałów w takiej spółce. 

3d. Dochodem z odpłatnego zbycia innych niż środki pieniężne składników majątku 

otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z 

takiej spółki lub z tytułu jej likwidacji jest różnica między przychodem uzyskanym z ich 

odpłatnego zbycia a wydatkami poniesionymi na ich nabycie lub wytworzenie, 

niezliczonymi w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez wspólnika 

lub spółkę; przepisy art. 22 ust. 8a stosuje się odpowiednio. 

3e. Przepisy ust. 3c i 3d stosuje się odpowiednio w przypadku otrzymania przez 

występującego wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną równocześnie środków 

pieniężnych i innych składników majątku. 
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3f. Wykaz, o którym mowa w ust. 3a, sporządza się również na dzień przekształcenia 

przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową. 

4. Dochodem (stratą) z działów specjalnych produkcji rolnej jest różnica pomiędzy 

przychodem z tytułu prowadzenia tych działów a poniesionymi kosztami uzyskania, 

powiększona o wartość przyrostu stada zwierząt na koniec roku podatkowego w 

porównaniu ze stanem na początek roku i pomniejszona o wartość ubytków w tym stadzie 

w ciągu roku podatkowego. Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli 

podatnik nie prowadzi ksiąg, o których mowa w art. 15, ustala się przy zastosowaniu norm 

szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji 

zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2. 

4a. Normy szacunkowe dochodu rocznego, o których mowa w ust. 4, stosuje się od jednostek 

powierzchni upraw lub innych jednostek rodzajów produkcji określonych w kolumnie 3 

załącznika nr 2, z tym że w przypadku: 

1)   upraw w szklarniach i tunelach foliowych - od 1 m
2
 powierzchni ogólnej obliczanej 

według wewnętrznej długości ścian; 

2)   upraw grzybów i ich grzybni - od 1 m
2
 powierzchni zajętej pod te uprawy; 

3)   wylęgarni drobiu - od 1 sztuki pisklęcia uzyskanego z wylęgu; 

4)   zwierząt laboratoryjnych - od 1 sztuki sprzedanych zwierząt - na podstawie zawartych 

umów dla potrzeb laboratoryjnych, badań i doświadczeń naukowych, analiz i testów 

prowadzonych w laboratoriach, a także kontroli procesów technologicznych; 

5)   hodowli i chowu zwierząt wymienionych pod lp. 15 lit. b-h załącznika nr 2 - od 1 sztuki 

zwierząt sprzedanych; 

6)   hodowli ryb akwariowych - od 1 dm
3
 objętości akwarium, obliczonej według 

wewnętrznych długości krawędzi. 

4b. Jeżeli rozmiary działów specjalnych produkcji rolnej przekraczają wielkości określone w 

załączniku nr 2, opodatkowaniu podlegają dochody uzyskane w roku podatkowym z całej 

powierzchni upraw lub wszystkich jednostek produkcji. 

4c. Jeżeli w ciągu rocznego cyklu produkcji na tej samej powierzchni są prowadzone różne 

uprawy, dla których są ustalane różne normy szacunkowe dochodu, dochód z każdego 

rodzaju uprawy oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 4e, przy zastosowaniu właściwej dla niej 

normy, proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których była prowadzona taka uprawa, 

wliczając w to okres przygotowania do zaprowadzenia tej uprawy. 
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4d. Przepis ust. 4c stosuje się również w razie rozpoczęcia lub zaprzestania w ciągu roku 

prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej. 

4e. W szklarniach nieogrzewanych stosuje się normę roczną bez względu na okres i rodzaj 

prowadzonej uprawy. 

5. Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) 

faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także: 

1)   dochód z umorzenia udziałów (akcji); 

1a)  
(146)

 dochód ze zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce, o której mowa w 

art. 5a pkt 28 lit. c albo d, które następuje w inny sposób niż określony w pkt 1; 

1b)  
(147)

 dochód z wystąpienia wspólnika ze spółki, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c albo 

d, które następuje w inny sposób niż określony w pkt 1; 

2)   (uchylony); 

3)   
(148)

 wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki; 

4)   
(149)

 dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach - 

dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący 

równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) 

takiej spółki albo spółdzielni; 

5)   dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na 

rachunkach ilościowych; 

6)   w przypadku połączenia lub podziału spółek - dopłaty w gotówce otrzymane przez 

udziałowców (akcjonariuszy) spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych; 

7)   w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy 

podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce, nie stanowi 

zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka 

nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo 

zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, 

obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38; jeżeli podział spółki 

następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota 

wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie 

udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego 

udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do 

wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem; 
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8)   
(150)

 wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne 

kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej - w przypadku przekształcenia 

spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia; 

9)   
(151)

 odsetki od udziału kapitałowego wypłacane na rzecz wspólnika przez spółkę, o której 

mowa w art. 5a pkt 28 lit. c albo d. 

5a. Dochodem z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunku ilościowym członka 

pracowniczego funduszu emerytalnego do aktywów tego funduszu jest różnica pomiędzy 

wartością tych akcji w dniu przeniesienia, wycenionych według zasad wyceny aktywów 

funduszy emerytalnych, a kosztem nabycia tych akcji. 

5b. (uchylony). 

5c. (uchylony). 

5d. 
(152)

 Dochodem, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, jest nadwyżka przychodu otrzymanego w 

związku z umorzeniem nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 22 

ust. 1f albo 1g, albo 1ł, albo art. 23 ust. 1 pkt 38, albo 38c; jeżeli nabycie nastąpiło w 

drodze spadku lub darowizny, kosztami uzyskania przychodu są wydatki poniesione przez 

spadkodawcę lub darczyńcę na nabycie tych udziałów lub akcji. 

5e. 
(153)

 Dochodem, o którym mowa w ust. 5 pkt 1a albo 1b, jest nadwyżka przychodu 

otrzymanego w związku ze zmniejszeniem udziału kapitałowego w spółce, o której mowa 

w art. 5a pkt 28 lit. c albo d, albo z wystąpieniem z takiej spółki, nad kosztami uzyskania 

przychodu obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38. 

6. Dochodem z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d, jeżeli 

przychód z odpłatnego zbycia nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej, jest 

różnica pomiędzy przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia rzeczy a kosztem ich 

nabycia, zmniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy. 

7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw rolnictwa, poczynając od roku podatkowego 2002, ogłasza w drodze 

rozporządzenia normy szacunkowe, o których mowa w ust. 4, zmieniając je corocznie w 

stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej, 

ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". 

8. 
(154)

 W przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 7 i ust. 8d, 

dochód (przychód) wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej, stanowiący nadwyżkę 

wartości nominalnej udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo 
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zawiązaną nad wydatkami na nabycie (objęcie) udziałów (akcji) w spółce przejmowanej 

lub dzielonej, nie podlega opodatkowaniu w momencie połączenia lub podziału spółek; 

przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki przejmującej lub 

nowo zawiązanej wspólnik ustala koszt uzyskania przychodów na podstawie: 

1)   art. 22 ust. 1f - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały objęte 

w zamian za wkład niepieniężny; 

2)   art. 23 ust. 1 pkt 38 - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały 

nabyte albo objęte za wkład pieniężny; 

3)   wysokości wydatków na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) spółki dzielonej, ustalonych 

zgodnie z pkt 1 lub 2, w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego wspólnika wartość 

nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w dzielonej spółce do wartości nominalnej 

udziałów (akcji) przed podziałem; pozostała część kwoty tych wydatków stanowi koszt 

uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółek podzielonych przez 

wydzielenie. 

8a. 
(155)

 Jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w 

zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały 

(akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej 

spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% 

wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej 

- wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia: 

1)   spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały 

(akcje) są nabywane, albo 

2)   spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której 

udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce 

-   do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej 

innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że 

podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii 

Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia 

(wymiana udziałów). 

8b. 
(156)

 Przepis ust. 8a stosuje się, jeżeli: 

1)   spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, są podmiotami 

wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy lub są spółkami podlegającymi 
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opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na 

miejsce ich osiągania, w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie 

należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 

2)   wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały (akcje) 

stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub części na podwyższenie kapitału 

zakładowego spółki nabywającej. 

8c. 
(157)

 Przepis ust. 8a stosuje się również w przypadku dokonania więcej niż jednej 

transakcji nabycia udziałów (akcji), przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 

miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie, 

jeżeli w wyniku tych transakcji są spełnione warunki określone w tym przepisie. 

8d. 
(158)

 Przepisy ust. 5 pkt 6 i 7 oraz ust. 8 stosuje się także do przychodów uzyskiwanych ze 

spółek wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy. 

9. (uchylony). 

10. Jeżeli podatnik dokonuje odpłatnego zbycia papierów wartościowych nabytych po 

różnych cenach i nie jest możliwe określenie ceny nabycia zbywanych papierów 

wartościowych, przy ustalaniu dochodu z takiego zbycia stosuje się zasadę, że 

każdorazowo zbycie dotyczy kolejno papierów wartościowych nabytych najwcześniej. 

Zasadę, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosuje się odrębnie dla każdego rachunku 

papierów wartościowych. 

11. Dochód stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji objętych (nabytych) 

przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia a wydatkami 

poniesionymi na ich objęcie (nabycie) nie podlega opodatkowaniu w momencie objęcia 

(nabycia) tych akcji. Zasadę określoną w zdaniu pierwszym stosuje się odpowiednio do 

dochodu stanowiącego nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji a wydatkami 

poniesionymi na ich nabycie od spółki posiadającej osobowość prawną, która objęła 

(nabyła) te akcje wyłącznie w celu przeniesienia tytułu ich własności na osoby 

uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej emitentem akcji. 

12. Zasada, o której mowa w ust. 11, nie ma zastosowania do dochodu osiągniętego ze zbycia 

akcji, przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki 

będącej emitentem akcji. 

12a. Przepisy ust. 11 i 12 mają zastosowanie do dochodu uzyskanego przez osoby uprawnione 

z tytułu objęcia (nabycia) akcji spółek, których siedziba znajduje się na terytorium państw 

członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
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13. 
(159)

 Dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych na rynku regulowanym w 

ramach krótkiej sprzedaży ustala się na dzień, w którym: 

1)   zbywca dokonał zwrotu pożyczonych papierów wartościowych lub miał go dokonać 

zgodnie z zawartą umową pożyczki tych papierów - w przypadku gdy na potrzeby 

dokonania rozrachunku zbywca zawarł taką umowę; 

2)   na rachunku papierów wartościowych zbywcy dokonano, na potrzeby dokonania 

rozrachunku, zapisu papierów wartościowych będących przedmiotem krótkiej sprzedaży, 

nie później niż na dzień rozrachunku - w pozostałych przypadkach. 

14. 
(160)

 Dochodem, o którym mowa w ust. 13, uzyskanym w roku podatkowym, jest różnica 

między sumą przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych a wydatkami 

poniesionymi na zapewnienie dostępności papierów wartościowych na potrzeby 

dokonania rozrachunku, w tym na nabycie zwróconych papierów wartościowych w 

przypadku, o którym mowa w ust. 13 pkt 1. 

[15. Dochodem z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową 

ubezpieczenia zawartą na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej, w 

przypadku ubezpieczeń związanych z funduszami kapitałowymi, jest różnica między 

wypłaconą kwotą świadczenia a sumą składek wpłaconych do zakładu ubezpieczeń, które 

zostały przekazane na fundusz kapitałowy.] 

<15. Dochodem z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową 

ubezpieczenia zawartą na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej, w przypadku ubezpieczeń związanych z funduszami kapitałowymi, 

jest różnica między wypłaconą kwotą świadczenia a sumą składek wpłaconych do 

zakładu ubezpieczeń, które zostały przekazane na fundusz kapitałowy.> 

15a. 
(161)

 Dochodem z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową 

ubezpieczenia na życie lub dożycie, zawartą na podstawie odrębnych przepisów, w której 

świadczenie zakładu ubezpieczeń z tytułu dożycia jest: 

1)   ustalane na podstawie określonych indeksów lub innych wartości bazowych albo 

2)   równe składce ubezpieczeniowej powiększonej o określony w umowie ubezpieczenia 

wskaźnik 

- jest różnica między wypłaconą kwotą świadczenia a składką wpłaconą do zakładu 

ubezpieczeń. 

15b. 
(162)

 Przepis ust. 15a pkt 1 nie ma zastosowania do umów ubezpieczenia zawartych na 

podstawie odrębnych przepisów, dla których przy ustalaniu wartości rezerwy w dziale 
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ubezpieczeń na życie jest stosowana stopa techniczna, o której mowa w przepisach o 

rachunkowości zakładów ubezpieczeń. 

16. Dochód uzyskany z tytułu zamiany akcji spółki konsolidowanej na akcje spółki 

konsolidującej lub prawa do ekwiwalentu w spółce konsolidowanej na akcje spółki 

konsolidującej, dokonywanej na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zasadach 

nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora 

elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 191, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 70) nie 

podlega opodatkowaniu w momencie zamiany akcji lub prawa do ekwiwalentu na akcje. 

Dochód, o którym mowa w zdaniu pierwszym, przypadający z zamiany akcji spółki 

konsolidowanej na zbyte akcje spółki konsolidującej lub zamiany prawa do ekwiwalentu 

w spółce konsolidowanej na akcje spółki konsolidującej podlega opodatkowaniu w 

momencie uzyskania dochodu ze zbycia akcji spółki konsolidującej otrzymanych w 

wyniku zamiany. 

17. 
(163)

 Dochód z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład 

niepieniężny w postaci know-how, w związku z realizacją celu Działania 3.1 Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka "Inicjowanie działalności innowacyjnej", ustala 

się, z zastrzeżeniem ust. 18, na dzień, w którym upływa 5 lat od dnia uzyskania 

przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1a, w wysokości określonej według stanu z dnia 

uzyskania przychodu. 

18. 
(164)

 W przypadku zbycia lub ustania bytu prawnego udziałów (akcji), o których mowa w 

ust. 17, przed upływem 5 lat od dnia uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 

1a, dochód z tytułu objęcia tych udziałów (akcji) ustala się na dzień ich zbycia lub ustania 

bytu prawnego w wysokości określonej według stanu z dnia uzyskania przychodu. 

 

 

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 

r. poz. 851, z późn. zm.) 

Art. 12. 

1. Przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności: 

1)   otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe; 

2)  
(32)

 wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w 

tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także 

wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem 
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świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe 

zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek 

samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie; 

3)   wartość, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 8, umorzonych lub przedawnionych: 

a)  zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem umorzonych 

pożyczek z Funduszu Pracy,  

b)  środków na rachunkach bankowych - w bankach; 

4)   wartość zwróconych wierzytelności, które uprzednio, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 25 lub 

43, zostały odpisane jako nieściągalne lub umorzone i zaliczone do kosztów uzyskania 

przychodów; 

4a)  dla uczestników funduszy inwestycyjnych - otrzymane dochody funduszu, w przypadku 

gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek 

uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych; 

4b)  dla zarządców przedsiębiorstw państwowych - wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy 

o zarządzanie, w tym prawo do udziału w zysku przedsiębiorstwa; 

4c)  wartość zwróconych wierzytelności wynikających z umowy, o której mowa w art. 17f, 

zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 17h; 

4d)  wartość należności umorzonych, przedawnionych lub odpisanych jako nieściągalne w tej 

części, od której dokonane odpisy aktualizujące zostały uprzednio zaliczone do kosztów 

uzyskania przychodów; 

4e)  równowartość odpisów aktualizujących wartość należności, uprzednio zaliczonych do 

kosztów uzyskania przychodów, w przypadku ustania przyczyn, dla których dokonano 

tych odpisów; 

4f)    w przypadku obniżenia lub zwrotu podatku od towarów i usług lub zwrotu podatku 

akcyzowego zgodnie z odrębnymi przepisami - naliczony podatek od towarów i usług lub 

zwrócony podatek akcyzowy, w tej części, w której podatek uprzednio został zaliczony do 

kosztów uzyskania przychodów; 

4g)  kwota podatku od towarów i usług: 

a)  nieuwzględniona w wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych 

i prawnych, podlegających amortyzacji zgodnie z art. 16a-16m, lub 
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b)  dotycząca innych rzeczy lub praw niebędących środkami trwałymi lub wartościami 

niematerialnymi i prawnymi, o których mowa w lit. a 

- w tej części, w jakiej dokonano korekty powodującej zwiększenie podatku odliczonego 

zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług; 

[5)   u ubezpieczycieli - kwota stanowiąca równowartość zmniejszenia stanu rezerw 

techniczno-ubezpieczeniowych, utworzonych zgodnie z odrębnymi przepisami;] 

<5) u ubezpieczycieli – kwota stanowiąca równowartość zmniejszenia stanu rezerw 

techniczno-ubezpieczeniowych utworzonych dla celów rachunkowości zgodnie z 

odrębnymi przepisami;> 

5a)  równowartość rozwiązanych lub zmniejszonych rezerw, o których mowa w art. 16 ust. 1 

pkt 27, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów; 

5b)  (uchylony); 

5c)  w centrach badawczo-rozwojowych, o których mowa w ustawie z dnia 30 maja 2008 r. o 

niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 226) - 

środki funduszu innowacyjności, o którym mowa w art. 21 tej ustawy: 

a)  niewykorzystane w roku podatkowym, w którym zostały przekazane do tego funduszu, lub 

w ciągu roku podatkowego następującego po tym roku, 

b)  wykorzystane niezgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 21 ust. 8 ustawy z dnia 

30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, 

c)  w przypadku utraty przez podatnika statusu centrum badawczo-rozwojowego; 

6)   w bankach - kwota stanowiąca równowartość: 

a)  rezerwy na ryzyko ogólne, utworzonej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo 

bankowe, rozwiązanej lub wykorzystanej w inny sposób, 

b)  rozwiązanych lub zmniejszonych rezerw, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 26, 

zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 15 

lit. b; 

6a)  w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych - kwota stanowiąca 

równowartość rozwiązanych lub zmniejszonych odpisów aktualizujących, o których 

mowa w art. 16 ust. 1 pkt 26b, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów; 

7)   nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wartość wkładów w spółdzielni 

objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego 

zorganizowana część; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio; 
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7a)  u wspólnika, określona w umowie spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, wartość wkładu 

niepieniężnego wniesionego w postaci rzeczy lub praw, niestanowiącego przedsiębiorstwa 

lub jego zorganizowanej części, w zamian za który wspólnikowi nie są wydawane udziały 

(akcje), o których mowa w pkt 7; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio; 

8)   wynagrodzenie podatnika otrzymane w wyniku umorzenia udziałów (akcji) objętych w 

zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części; 

8a)  przychód podatnika ze zmniejszenia udziału kapitałowego w spółce, o której mowa w art. 

1 ust. 3, oraz z wystąpienia wspólnika z takiej spółki, w przypadku gdy jest otrzymywany 

w związku z posiadanymi udziałami kapitałowymi objętymi w zamian za wkład 

niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, z zastrzeżeniem 

pkt 8; 

9)   w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy 

podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek 

pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - wartość 

rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo 

zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia; przepisy art. 14 ust. 2 i 3 stosuje 

się odpowiednio; 

10)  przychody osiągnięte w związku ze zwrotem lub otrzymaniem pożyczki (kredytu), jeżeli 

pożyczka (kredyt) była waloryzowana kursem waluty obcej, w przypadku gdy:  

a)  pożyczkodawca (kredytodawca) otrzymuje środki pieniężne stanowiące spłatę kapitału w 

wysokości wyższej od kwoty udzielonej pożyczki (kredytu) - w wysokości różnicy 

pomiędzy kwotą zwróconego kapitału a kwotą udzielonej pożyczki (kredytu), 

b)  pożyczkobiorca (kredytobiorca) zwraca tytułem spłaty pożyczki (kredytu) środki 

pieniężne stanowiące spłatę kapitału w wysokości niższej od kwoty otrzymanej pożyczki 

(kredytu) - w wysokości różnicy pomiędzy kwotą otrzymanej pożyczki (kredytu) a kwotą 

zwróconego kapitału. 

1a. W razie zwrotu części wierzytelności, o których mowa w ust. 1 pkt 4, przychód ustala się 

proporcjonalnie do udziału zwróconej części wierzytelności w jej ogólnej kwocie. 

1b. Przychód określony w ust. 1 pkt 7 powstaje w dniu: 

1)  
(33)

 zarejestrowania spółki, spółdzielni albo, 

2)   wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo 

3)  
(34)

 wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji związane jest z warunkowym 

podwyższeniem kapitału zakładowego, albo, 
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4)   
(35)

 podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków spółdzielni, albo 

5)   
(36)

 w którym upływa okres 5 lat od dnia objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w 

zamian za wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej 

wniesiony przez podmiot komercjalizujący, chyba że przed tym dniem nastąpiło zbycie, 

umorzenie lub unicestwienie tych udziałów (akcji) albo podmiot komercjalizujący został 

postawiony w stan upadłości lub likwidacji lub przestał być podatnikiem podlegającym w 

Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na 

miejsce ich osiągania; w przypadku wystąpienia tych okoliczności przychód ustala się na 

dzień poprzedzający dzień ich wystąpienia; koszty uzyskania przychodu ustala się w 

wysokości określonej według stanu obowiązującego na dzień wniesienia wkładu 

niepieniężnego w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej, stosując przepis art. 

15 ust. 1j pkt 1 lub 3 oraz ust. 1o. 

1c. Przychód określony w ust. 1 pkt 7a powstaje w dniu przeniesienia na spółkę, o której 

mowa w art. 1 ust. 3, własności przedmiotu wkładu niepieniężnego. 

2. Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego 

przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień 

uzyskania przychodu. 

2a. (uchylony). 

3. Za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji 

rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie 

zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, 

udzielonych bonifikat i skont. 

3a. 
(37)

 Za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 

3c-3g, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo 

częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: 

1)   wystawienia faktury albo 

2)   uregulowania należności. 

3b. (uchylony). 

3c. Jeżeli strony ustalą, iż usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę 

powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w 

umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. 

3d. Przepis ust. 3c stosuje się odpowiednio do dostawy energii elektrycznej, cieplnej oraz 

gazu przewodowego. 
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3e. 
(38)

 W przypadku otrzymania przychodu, o którym mowa w ust. 3, do którego nie stosuje 

się ust. 3a, 3c, 3d i 3f, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty. 

3f. 
(39)

 Za datę powstania przychodu z tytułu realizacji praw wynikających z pochodnych 

instrumentów finansowych uważa się moment realizacji tych praw. 

3g. 
(40)

 W przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną 

wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy 

zastosowaniu kasy rejestrującej zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i 

usług, za datę powstania przychodu uznaje się dzień pobrania wpłaty, jeżeli podatnicy w 

terminie do 20. dnia pierwszego miesiąca roku podatkowego, a w przypadku podatników 

rozpoczynających ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej - w 

terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęli 

ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej, zawiadomią właściwego 

naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu ustalania daty powstania 

przychodu. 

3h. 
(41)

 Wybór sposobu ustalania daty powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3g, 

dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik w terminie do 20. dnia pierwszego 

miesiąca roku podatkowego następującego po roku podatkowym, w którym korzystał z 

tego sposobu ustalania daty powstania przychodu, zawiadomi właściwego naczelnika 

urzędu skarbowego o rezygnacji ze stosowania tego sposobu ustalania daty powstania 

przychodu. 

3i. 
(42)

 W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki niebędącej osobą 

prawną obowiązek zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3g i 3h, dotyczy wszystkich 

wspólników. 

4. Do przychodów nie zalicza się: 

1)  
(43)

 pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, 

które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymanych 

lub zwróconych pożyczek (kredytów), w tym również uregulowanych w naturze, z 

wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów); 

2)   kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od należności, w tym również od 

udzielonych pożyczek (kredytów); 

3)  
(44)

 zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów (akcji) w 

spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz takiej 
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spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji) - w części stanowiącej koszt ich nabycia 

bądź objęcia; 

3a)  
(45)

 środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z 

tytułu: 

a)  likwidacji takiej spółki, 

b)  wystąpienia z takiej spółki, w części odpowiadającej wydatkom na nabycie lub objęcie 

prawa do udziałów w takiej spółce i uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika 

nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 5, 

pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w takiej spółce i wydatki 

niestanowiące kosztów uzyskania przychodów; 

3b)  
(46)

 wartości innych niż wymienione w pkt 3a składników majątku, w tym wierzytelności, 

otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z 

takiej spółki lub z tytułu jej likwidacji; przychodem jest jednak w przypadku: 

a)  odpłatnego zbycia tych składników majątku - ich wartość wyrażona w cenie, za którą 

wspólnik je zbywa; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio, 

b)  spłaty otrzymanej wierzytelności - przychód uzyskany z tej spłaty; 

3c)  przychodów z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem 

wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym 

wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w 

następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki; 

3d)  przychodów z wystąpienia ze spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, oraz zmniejszenia 

udziału kapitałowego wspólnika w takiej spółce - w części stanowiącej koszt uzyskania 

przychodu obliczony odpowiednio zgodnie z art. 15 ust. 1l albo art. 16 ust. 1 pkt 8; 

4)   przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, 

funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w 

banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela; 

4a)  przychodów otrzymywanych przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych z tytułu 

zapisów na jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne; 

5)   przychodów, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych zwiększają ten fundusz; 

6)   zwróconych, umorzonych lub zaniechanych podatków i opłat stanowiących dochody 

budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, niezaliczonych do 

kosztów uzyskania przychodów; 
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6a)  zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów; 

6b)  zwróconych, umorzonych lub zaniechanych wpłat dokonywanych na Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie odrębnych przepisów, 

niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów; 

7)   odsetek otrzymanych w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych i 

innych należności budżetowych, a także oprocentowania zwrotu różnicy podatku od 

towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów; 

8)   kwot stanowiących równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu 

pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z: 

a)  bankowym postępowaniem ugodowym w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji 

finansowej przedsiębiorstw i banków lub 

b)  postępowaniem upadłościowym z możliwością zawarcia układu w rozumieniu przepisów 

prawa upadłościowego i naprawczego, lub 

c)  realizacją programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw; 

9)   należnego podatku od towarów i usług; 

10)  zwróconej, na podstawie odrębnych przepisów, różnicy podatku od towarów i usług; 

10a)  zwolnionych od wpłat należności z tytułu podatku od towarów i usług w rozumieniu 

przepisów o podatku od towarów i usług; 

11)  dopłat wnoszonych do spółki, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach, kwot i wartości stanowiących nadwyżkę ponad 

wartość nominalną udziałów (akcji), otrzymanych przy ich wydaniu i przekazanych na 

kapitał zapasowy, oraz w spółdzielniach i ich związkach - wartości wpisowego, 

przeznaczonych na fundusz zasobowy; 

12)  w przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6, 

przychodu wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej stanowiącego wartość nominalną 

udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną; 

13)  przychodów z odpłatnego zbycia na podstawie umowy przewłaszczenia w celu 

zabezpieczenia wierzytelności, w tym pożyczki lub kredytu - do czasu ostatecznego 

przeniesienia własności przedmiotu umowy; 

14)  wartości otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także 

wartości innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń finansowanych lub 

współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, 

ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od 
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rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji 

finansowych, w ramach rządowych programów; 

15)  w bankach: 

a)  nominalnej wartości udziałów (akcji) przedsiębiorców objętych programem 

restrukturyzacji realizowanym na podstawie odrębnych ustaw, objętych za wierzytelności 

z tytułu kredytów (pożyczek) udzielonych tym przedsiębiorcom, na które utworzono 

rezerwy zaliczone uprzednio do kosztów uzyskania przychodów; w przypadku odpłatnego 

zbycia tych udziałów (akcji) nie ustala się kosztów uzyskania przychodów, 

b)  rezerw zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, rozwiązanych lub zmniejszonych 

w wyniku zamiany wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) na udziały (akcje) 

przedsiębiorców objętych programem restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw, 

c)  przychodów ze zbycia funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy 

inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny: 

–  wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) - do wysokości niespłaconej części 

udzielonych kredytów (pożyczek), 

–  praw do strumienia pieniądza w części niewymagalnej sekurytyzowanych wierzytelności z 

tytułu kredytów (pożyczek) objętych umową o subpartycypację, z zastrzeżeniem ust. 4f; 

16)  wartości świadczeń wolontariuszy, udzielanych na zasadach określonych w przepisach o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

17)  kwot odpowiadających wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi 

granicami państwa polskiego w części zaliczonej na podstawie odrębnych przepisów na 

poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu 

Państwa; 

18)  wartości nieodpłatnie otrzymanych rzeczy lub praw, będących przedmiotem umowy o 

partnerstwie publiczno-prywatnym, przekazanych podmiotowi publicznemu lub innemu 

podmiotowi, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, 

przez partnera prywatnego lub spółkę, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o 

partnerstwie publiczno-prywatnym; 

19)  nominalnej wartości udziałów (akcji) objętych w zamian za wkład niepieniężny, którego 

przedmiotem są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, o których mowa w art. 

16a-16c, wniesiony przez podmiot publiczny, o którym mowa w ustawie o partnerstwie 

publiczno-prywatnym, do spółki, o której mowa w art. 14 ust. 1 tej ustawy; 
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20)  przychodów z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu funduszu 

inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, w przypadku zamiany jednostek 

uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego 

funduszu inwestycyjnego, dokonanej zgodnie z ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o 

funduszach inwestycyjnych; 

21)  
(47)

 zwróconych wspólnikom dopłat wniesionych do spółki zgodnie z odrębnymi 

przepisami - w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia; 

22)  
(48)

 wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki - w 

części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce lub udziałów w 

zyskach tej osoby prawnej. 

4a. (uchylony). 

4b. W przypadku umowy najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych oraz umów o 

podobnym charakterze, jeżeli wynajmujący lub wydzierżawiający przeniósł na rzecz 

osoby trzeciej wierzytelności z tytułu opłat wynikających z takich umów, a umowy te 

między stronami nie wygasają, do przychodów wynajmującego lub wydzierżawiającego 

nie zalicza się kwot wypłaconych przez osobę trzecią z tytułu przeniesienia 

wierzytelności. Opłaty ponoszone przez najemcę lub dzierżawcę na rzecz osoby trzeciej 

stanowią przychód wynajmującego lub wydzierżawiającego w dniu wymagalności 

zapłaty. 

4c. 
(49)

 Przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych na rynku regulowanym w 

ramach krótkiej sprzedaży ustala się na dzień, w którym: 

1)   zbywca dokonał zwrotu pożyczonych papierów wartościowych lub miał go dokonać 

zgodnie z zawartą umową pożyczki tych papierów - w przypadku gdy na potrzeby 

dokonania rozrachunku zbywca zawarł taką umowę; 

2)   na rachunku papierów wartościowych zbywcy dokonano, na potrzeby dokonania 

rozrachunku, zapisu papierów wartościowych będących przedmiotem krótkiej sprzedaży, 

nie później niż na dzień rozrachunku - w pozostałych przypadkach. 

4d. 
(50)

 Jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w 

zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały 

(akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej 

spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% 

wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej 

- wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia: 
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1)   spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały 

(akcje) są nabywane, albo 

2)   spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której 

udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce 

–   do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej 

innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że 

podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii 

Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia 

(wymiana udziałów). 

4e. Przepisu ust. 4 pkt 15 lit. c tiret pierwsze nie stosuje się do przychodów ze zbycia 

wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) w części dotyczącej odsetek od tych 

kredytów (pożyczek). 

4f. Przychód ze zbycia funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy 

inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny na podstawie umowy o 

subpartycypację praw do strumienia pieniądza w części sekurytyzowanych wierzytelności 

z tytułu kredytów (pożyczek) objętych umową o subpartycypację powstaje w dacie 

wymagalności rat kapitałowych tych wierzytelności lub w dacie ich zapłaty, jeżeli zapłata 

nastąpiła przed upływem terminu wymagalności. Przychodem jest kwota uzyskana z 

tytułu zbycia praw do strumienia pieniądza w części odpowiadającej udziałowi, jaki 

stanowi wymagalna lub zapłacona rata kapitałowa w kwocie stanowiącej sumę rat 

kapitałowych wierzytelności z tytułu kapitałowej części kredytów (pożyczek) objętych 

umową o subpartycypację. 

4g. 
(51)

 Przez środki pieniężne, o których mowa w ust. 4 pkt 3a, rozumie się również wartość 

wierzytelności uprzednio zarachowanej jako przychód należny, pomniejszonej o należny 

podatek od towarów i usług, oraz wierzytelności z tytułu udzielonej przez spółkę 

niebędącą osobą prawną pożyczki - z wyjątkiem wierzytelności z tytułu odsetek od 

opóźnionej zapłaty oraz wierzytelności z tytułu odsetek od takiej pożyczki, jeżeli 

wierzytelności te zostały spłacone na rzecz otrzymującego je wspólnika. 

4h. 
(52)

 Przepisu ust. 4 pkt 1 nie stosuje się do przychodów, o których mowa w ust. 3g. 

5. 
(53)

 Wartość otrzymanych rzeczy lub praw, w tym otrzymanych nieodpłatnie, określa się na 

podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego 
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rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz 

czasu i miejsca ich uzyskania. 

5a. Wartością rzeczy lub praw częściowo odpłatnych stanowiącą przychód podatnika jest 

różnica między wartością tych rzeczy lub praw, ustaloną według zasad określonych w ust. 

5, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika. Przepis art. 14 ust. 3 stosuje się 

odpowiednio. 

6. 
(54)

 Wartość świadczeń w naturze, w tym nieodpłatnych świadczeń, ustala się: 

1)   jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej 

dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców; 

2)   jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu; 

3)   jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu - w wysokości równowartości 

czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu; 

4)   w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu 

usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z 

uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca 

udostępnienia. 

6a. Wartością świadczeń częściowo odpłatnych stanowiącą przychód podatnika jest różnica 

między wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 6, a 

odpłatnością ponoszoną przez podatnika. Przepis art. 14 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

7. (uchylony). 

8. (uchylony). 

9. Przepisu ust. 4 pkt 15 lit. c nie stosuje się do otrzymanych kwot spłat kredytów (pożyczek), 

nieprzekazanych funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy 

inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny - po upływie 5 dni roboczych od 

dnia wymagalności ich przekazania. 

10. Przepis ust. 1 pkt 4g stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany prawa do obniżenia 

kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w przepisach 

ustawy o podatku od towarów i usług. 

11. 
(55)

 Przepis ust. 4d stosuje się, jeżeli: 

1)   spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, są podmiotami 

wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy lub są spółkami podlegającymi 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na 
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miejsce ich osiągania, w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie 

należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 

2)   wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały (akcje) 

stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub w części na podwyższenie 

kapitału zakładowego spółki nabywającej. 

12. 
(56)

 Przepis ust. 4d stosuje się również w przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji 

nabycia udziałów (akcji), przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy 

liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie, jeżeli w 

wyniku tych transakcji są spełnione warunki określone w tym przepisie. 

 

Art. 15. 

1. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub 

zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych 

w art. 16 ust. 1. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu 

średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego 

poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. 

1a. (uchylony). 

1b. U ubezpieczycieli kosztem uzyskania przychodów za rok podatkowy są koszty ustalone 

zgodnie z ust. 1, a także: 

[1)   rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe utworzone zgodnie z odrębnymi przepisami - do 

wysokości stanowiącej przyrost tych rezerw na koniec roku podatkowego w stosunku do 

ich stanu na początek roku; przy ustalaniu zaliczek, o których mowa w art. 25, kosztem 

uzyskania przychodu jest przyrost stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na koniec 

okresu, za który wpłacana jest zaliczka, w stosunku do stanu tych rezerw na początek roku 

podatkowego;] 

<1) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe utworzone dla celów rachunkowości zgodnie z 

odrębnymi przepisami – do wysokości stanowiącej przyrost tych rezerw na koniec 

roku podatkowego w stosunku do ich stanu na początek roku; przy ustalaniu 

zaliczek, o których mowa w art. 25, kosztem uzyskania przychodu jest przyrost stanu 

rezerw techniczno-ubezpieczeniowych utworzonych dla celów rachunkowości na 

koniec okresu, za który wpłacana jest zaliczka, w stosunku do stanu tych rezerw na 

początek roku podatkowego;> 
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2)   odpisy na fundusz prewencyjny w wysokości określonej w odrębnych przepisach, jeżeli 

równowartość odpisów zwiększy środki funduszu; 

3)   (uchylony). 

1c. (uchylony). 

1d. Kosztami uzyskania przychodów są również wydatki poniesione przez pracodawcę na 

zapewnienie prawidłowej realizacji pracowniczego programu emerytalnego w rozumieniu 

przepisów o pracowniczych programach emerytalnych. 

1e. W powszechnych towarzystwach emerytalnych kosztem uzyskania przychodów w roku 

podatkowym są koszty ustalone zgodnie z ust. 1, a także: 

1)   wydatki poniesione na pokrycie kosztów działalności otwartego funduszu emerytalnego; 

2)   kwoty przekazane na rachunek rezerwowy otwartego funduszu emerytalnego; 

3)   wydatki poniesione na pokrycie niedoboru w otwartym funduszu emerytalnym, jeżeli 

środki zgromadzone na rachunku rezerwowym tego funduszu są niewystarczające na 

pokrycie tego niedoboru; 

4)   wpłaty dokonane na Fundusz Gwarancyjny, o których mowa w ustawie z dnia 28 sierpnia 

1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 989, 

1289 i 1717) - do wysokości określonej w odrębnych przepisach; 

5)   opłaty pobierane przez Komisję Nadzoru Finansowego, o których mowa w ustawie 

wymienionej w pkt 4. 

1f. W pracowniczych towarzystwach emerytalnych kosztem uzyskania przychodów w roku 

podatkowym są koszty ustalone zgodnie z ust. 1, a także: 

1)   wydatki poniesione na pokrycie kosztów działalności pracowniczego funduszu 

emerytalnego; 

2)   opłaty pobierane przez Komisję Nadzoru Finansowego, o których mowa w ustawie 

wymienionej w ust. 1e pkt 4. 

1g. U pracodawców będących akcjonariuszami pracowniczego towarzystwa emerytalnego 

kosztem uzyskania przychodów w roku podatkowym są koszty ustalone zgodnie z ust. 1, a 

także: 

1)   wydatki poniesione na pokrycie kosztów działalności pracowniczego towarzystwa 

emerytalnego; 

2)   opłaty pobierane przez Komisję Nadzoru Finansowego, o których mowa w ustawie 

wymienionej w ust. 1e pkt 4. 

1h. W bankach kosztem uzyskania przychodów są także: 
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1)   rezerwa na ryzyko ogólne tworzona w roku podatkowym zgodnie z art. 130 ustawy, o 

której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 6; 

2)   strata ze zbycia funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy 

inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny wierzytelności z tytułu kredytów 

(pożyczek), stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą uzyskaną ze zbycia a wartością 

wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) - do wysokości uprzednio utworzonej na tę 

część wierzytelności rezerwy zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z 

niniejszą ustawą; 

3)   przekazane funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy inwestycyjnych 

tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny: 

a)  pożytki z sekurytyzowanych wierzytelności, 

b)  kwoty główne z sekurytyzowanych wierzytelności, 

c)  kwoty uzyskane z tytułu realizacji zabezpieczeń sekurytyzowanych wierzytelności 

- objęte umową o subpartycypację; 

4)   zwrócone funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy inwestycyjnych 

tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny kwoty uzyskane ze zbycia tym podmiotom praw do 

strumienia pieniądza z sekurytyzowanych wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) 

objętych umową o subpartycypację w przypadkach gdy następuje zwrotne przeniesienie 

praw do takich wierzytelności, jeżeli bank wykazał przychód na podstawie art. 12 ust. 4f i 

nie zaliczył do kosztów uzyskania przychodów kapitału kredytu (pożyczki) na podstawie 

pkt 3 lit. b lub c. 

1i. 
(59)

 W przypadku odpłatnego zbycia rzeczy lub praw otrzymanych nieodpłatnie lub 

częściowo odpłatnie, a także innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, 

w związku z którymi, zgodnie z art. 12 ust. 5-6a, został określony przychód, a także w 

przypadku odpłatnego zbycia rzeczy, praw lub innych świadczeń będących przedmiotem 

wykonania świadczenia niepieniężnego, o którym mowa w art. 14a, kosztem uzyskania 

przychodów z ich odpłatnego zbycia, z uwzględnieniem aktualizacji dokonanej zgodnie z 

odrębnymi przepisami, jest odpowiednio: 

1)  wartość przychodu określonego na podstawie art. 12 ust. 5 i 6 albo 

2)  wartość przychodu określonego na podstawie art. 12 ust. 5a i 6a powiększona o wydatki 

na nabycie częściowo odpłatnych rzeczy lub praw albo innych świadczeń, albo 
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3)  równowartość wierzytelności (należności) uregulowanej przez wykonanie świadczenia 

niepieniężnego (w naturze), o którym mowa w art. 14a, pomniejszonej o naliczony w 

związku z przekazaniem tego świadczenia niepieniężnego podatek od towarów i usług 

–    pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1. 

1ia. 
(60)

 W przypadku, o którym mowa w ust. 1i pkt 3, przepis art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a stosuje 

się odpowiednio. 

1j. W przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za 

wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część - 

na dzień objęcia tych udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielni - ustala się koszt 

uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 albo 7a, w wysokości: 

1)   wartości początkowej przedmiotu wkładu, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi 

przepisami, pomniejszonej o dokonaną przed wniesieniem tego wkładu sumę odpisów 

amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, jeżeli przedmiotem wkładu 

niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne; 

2)   wartości: 

a)  określonej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 albo 7a - jeżeli przedmiotem wkładu są udziały 

(akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni objęte w zamian za wkład niepieniężny w 

innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, 

b)  określonej zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo 

wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, nie zostały 

objęte w zamian za wkład niepieniężny, 

c)  określonej zgodnie z ust. 1k, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w 

spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, zostały objęte w zamian 

za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części 

- jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są udziały (akcje) w spółce albo wkłady w 

spółdzielni; 

3)  
(61)

 faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, 

wydatków na nabycie lub wytworzenie, innych niż wymienione w pkt 1 i 2 składników 

majątku podatnika - jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są te inne składniki; 

4)   wydatków na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, niezaliczonych do kosztów 

uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie lub wartości początkowej takiego 

składnika majątku pomniejszonej o sumę dokonanych od tego składnika odpisów 
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amortyzacyjnych - jeżeli składnik ten został otrzymany przez podatnika w związku z 

likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki. 

1k. W przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład 

niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji) w spółce, koszt uzyskania 

przychodów ustala się w wysokości: 

1)   
(62)

 określonej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 albo 7a - jeżeli te udziały (akcje) zostały 

objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego 

zorganizowana część, w tym również za wkład w postaci komercjalizowanej własności 

intelektualnej; 

1a)  wartości początkowej składnika majątkowego, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o 

partnerstwie publiczno-prywatnym, będącego przedmiotem wkładu własnego, o którym 

mowa w art. 2 pkt 5 tej ustawy, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi przepisami, 

pomniejszonej o dokonaną przed wniesieniem tego wkładu sumę odpisów 

amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, a w przypadku wniesienia 

gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów wartości równej wydatkom 

poniesionym na ich nabycie; 

2)   przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa lub jego 

zorganizowanej części, wynikającej z ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1, określonej 

na dzień objęcia tych udziałów (akcji) w spółce, nie wyższej jednak niż wartość tych 

udziałów (akcji) z dnia ich objęcia określona zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 albo 7a. 

1l. 
(63)

 W przypadku gdy udziały (akcje) w spółce zostały objęte w zamian za wkład 

niepieniężny, do ustalenia kosztu, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3, 3d i 22, przepisy 

ust. 1k stosuje się odpowiednio. 

1ł. Kosztami uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9, są wydatki, 

zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów 

amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, poniesione na nabycie 

składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane. 

1m. W przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) objętych w wyniku podziału, o którym 

mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów 

(akcji) w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej jest ich wartość nominalna ustalona na 

dzień zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej albo na 

dzień zarejestrowania spółek nowo zawiązanych. 
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1n. 
(64)

 W przypadku odpłatnego zbycia papierów wartościowych na rynku regulowanym w 

ramach krótkiej sprzedaży, o którym mowa w art. 12 ust. 4c, kosztem uzyskania 

przychodu są wydatki poniesione na zapewnienie dostępności papierów wartościowych na 

potrzeby dokonania rozrachunku, w tym na nabycie zwróconych papierów wartościowych 

w przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 4c pkt 1. 

1o. Jeżeli podatnik w związku z obejmowaniem udziałów (akcji) w zamian za wkład 

niepieniężny poniósł wydatki związane z objęciem tych udziałów (akcji), to wydatki te 

powiększają koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 1j. 

1p. (uchylony). 

1q. U przedsiębiorców telekomunikacyjnych kosztem uzyskania przychodów są koszty 

ustalone zgodnie z ust. 1, a także: 

1)   kwota dopłaty, o której mowa w art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo 

telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243); 

2)   kwota rocznej opłaty telekomunikacyjnej, o której mowa w art. 183 ustawy wymienionej 

w pkt 1. 

1r. Dla partnera prywatnego lub spółki, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o partnerstwie 

publiczno-prywatnym, określonych w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym, w 

przypadku nieodpłatnego przeniesienia na rzecz podmiotu publicznego lub innego 

podmiotu, o którym mowa w art. 11 ust. 2 tej ustawy, własności środków trwałych lub 

wartości niematerialnych i prawnych w terminie określonym w tej umowie, kosztem 

uzyskania przychodu jest wartość początkowa tych środków trwałych lub wartości 

niematerialnych i prawnych, pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których 

mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1. 

1s. 
(65)

 W przypadku nabycia w drodze wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa, jego 

zorganizowanej części lub komercjalizowanej własności intelektualnej wniesionej przez 

podmiot komercjalizujący wartość poszczególnych składników tego wkładu, w tym 

składników wchodzących w skład majątku przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej 

części, ustala się: 

1)   w wysokości wartości początkowej, określonej w ewidencji środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład - w przypadku 

składników zaliczonych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych; 

2)   w wysokości przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z ksiąg podatkowych 

podmiotu wnoszącego wkład na dzień nabycia - w przypadku pozostałych składników. 
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1t. W przypadku odpłatnego zbycia przez spółkę niebędącą osobą prawną rzeczy i praw 

będących przedmiotem wkładu do takiej spółki za koszt uzyskania przychodu uważa się: 

1)   wartość początkową przyjętą przez spółkę w ewidencji środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, ustaloną zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 4a, pomniejszoną o 

sumę odpisów amortyzacyjnych - jeżeli rzeczy te lub prawa były zaliczone do środków 

trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych spółki; 

2)   wartość poniesionych wydatków na nabycie albo wytworzenie przedmiotu wkładu, 

niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie - jeżeli rzeczy 

te lub prawa nie były zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i 

prawnych spółki. 

1u. 
(66)

 W przypadku zbycia składników majątku wchodzących w skład przedsiębiorstwa, jego 

zorganizowanej części lub komercjalizowanej własności intelektualnej wniesionej przez 

podmiot komercjalizujący, nabytych w sposób, o którym mowa w ust. 1s, koszty 

uzyskania przychodów ustala się w wysokości, o której mowa w tym przepisie, 

pomniejszonej o dokonane od tych składników odpisy amortyzacyjne. 

1w. W przypadku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową 

spółkę kapitałową wartość poszczególnych składników majątku ustala się na podstawie 

wykazu sporządzonego zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych 

na dzień przekształcenia. 

1x. W przypadku odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w ust. 1w, przez 

spółkę powstałą w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w 

jednoosobową spółkę kapitałową za koszt uzyskania przychodu uważa się: 

1)   wartość początkową przyjętą przez spółkę w ewidencji środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, ustaloną zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 4b, pomniejszoną o 

sumę odpisów amortyzacyjnych - jeżeli rzeczy te lub prawa były zaliczone do środków 

trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych; 

2)   wartość poniesionych wydatków na nabycie albo wytworzenie składników majątku, 

niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie - jeżeli rzeczy 

te lub prawa nie były zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i 

prawnych. 

1y. 
(67)

 W przypadku prowadzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2, 

działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczny zakład wartość 

poszczególnych składników majątku wchodzących w skład zagranicznego zakładu ustala 



- 35 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

się, z zastrzeżeniem ust. 1, w wysokości przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z 

ksiąg podatkowych tego podatnika, niezaliczonej do kosztów w jakiejkolwiek formie; 

przepis ust. 1u stosuje się odpowiednio. 

1z. 
(68)

 Przepis ust. 1y stosuje się odpowiednio do spółek zawiązanych na podstawie 

rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu 

spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. 

UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 251) i spółdzielni zawiązanych na 

podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1435/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie 

statutu spółdzielni europejskiej (SCE) (Dz. Urz. WE L 207 z 18.08.2003, str. 1, z późn. 

zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, str. 280), w związku z 

przeniesieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ich siedziby lub zarządu. 

2. Jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega 

opodatkowaniu, oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe 

ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła, koszty te ustala się 

w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie 

przychodów. 

2a. Zasadę, o której mowa w ust. 2, stosuje się również w przypadku, gdy podatnik ponosi 

koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których część dochodów nie podlega 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo jest zwolniona z tego opodatkowania; w 

takim przypadku przepis art. 7 ust. 3 pkt 3 stosuje się odpowiednio. 

3. W celu ustalenia wartości zużytych do przetwórstwa rolnego i spożywczego lub w działach 

specjalnych produkcji rolnej surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji 

roślinnej i zwierzęcej oraz własnej gospodarki leśnej stosuje się odpowiednio przepis art. 

12 ust. 5. 

4. Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach 

poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku 

podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem 

ust. 4b i 4c. 

4a. Koszty prac rozwojowych mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów: 

1)   w miesiącu, w którym zostały poniesione albo począwszy od tego miesiąca w równych 

częściach w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, albo 

2)   jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostały zakończone, albo 
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3)   poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z art. 16m ust. 1 pkt 3 od wartości 

niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3. 

4b. Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do 

przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku 

podatkowego do dnia: 

1)   sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie później 

jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, jeżeli podatnicy są 

obowiązani do sporządzania takiego sprawozdania, albo 

2)   złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia tego 

zeznania, jeżeli podatnicy, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie są obowiązani do 

sporządzania sprawozdania finansowego 

- są potrącalne w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im 

przychody. 

4c. Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do 

przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po dniu, o którym mowa w ust. 4b 

pkt 1 albo pkt 2, są potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który 

sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie. 

4d. Koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są 

potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok 

podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku 

podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie 

do długości okresu, którego dotyczą. 

4e. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h, uważa 

się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie 

otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego 

dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to 

ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. 

4f. Koszty zaniechanych inwestycji są potrącalne w dacie zbycia inwestycji lub ich likwidacji. 

4g. Należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), oraz 

zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią 

koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały 

wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa 
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pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia 

temu terminowi do należności tych stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57. 

4h. Składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 4g, określone w ustawie z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez 

płatnika składek, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 1 pkt 40, stanowią koszty uzyskania 

przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki 

zostaną opłacone: 

1)   z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za który są 

należne - w terminie wynikającym z odrębnych przepisów; 

2)   z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu następnym, 

w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego 

łączącego strony - nie później niż do 15 dnia tego miesiąca. 

W przypadku uchybienia tym terminom do składek tych stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57a i ust. 

7d. 

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia, tryb i 

terminy aktualizacji wyceny środków trwałych, o których mowa w art. 16a ust. 1 i 2 pkt 1-

3, wartości początkowej składników majątku, o której mowa w art. 16d ust. 1, 

jednostkowej ceny nabycia części składowych i peryferyjnych, o których mowa w art. 16g 

ust. 13, oraz wartości początkowej środków trwałych, o której mowa w art. 16j ust. 1 pkt 1 

lit. a i b, jeżeli wskaźnik wzrostu cen nakładów inwestycyjnych w okresie trzech 

kwartałów w roku poprzedzającym rok podatkowy w stosunku do analogicznego okresu 

roku ubiegłego przekroczy 10%. 

5a. (uchylony). 

5b. Wskaźnik wzrostu cen nakładów inwestycyjnych ogłasza Prezes Głównego Urzędu 

Statystycznego w odstępach kwartalnych. 

6. Kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z 

przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16. 

7. W przypadku umowy najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych oraz umów o 

podobnym charakterze, jeżeli wynajmujący lub wydzierżawiający przeniósł na rzecz 

osoby trzeciej wierzytelności z tytułu opłat wynikających z takich umów, a umowy te 
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między stronami nie wygasają, do kosztów uzyskania przychodów wynajmującego lub 

wydzierżawiającego zalicza się zapłacone osobie trzeciej dyskonto lub wynagrodzenie. 

8. Przepisy ust. 1k, 1l, 1m oraz 1o stosuje się odpowiednio do podmiotów wymienionych w 

załączniku nr 3 do ustawy. 

Art. 16. 

1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: 

pkt 1 -58 (pominięto)   

[59)  składek opłaconych przez pracodawcę z tytułu zawartych lub odnowionych umów 

ubezpieczenia na rzecz pracowników, z wyjątkiem umów dotyczących ryzyka grup 1, 3 i 5 

działu I oraz grup 1 i 2 działu II wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 22 maja 

2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950 i 1289 oraz z 2014 r. 

poz. 586) jeżeli uprawnionym do otrzymania świadczenia nie jest pracodawca i umowa 

ubezpieczenia w okresie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją 

zawarto lub odnowiono, wyklucza: 

a)  wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy, 

b)  możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z umowy, 

c)  wypłatę z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie;] 

<59) składek opłaconych przez pracodawcę z tytułu zawartych lub odnowionych 

umów ubezpieczenia na rzecz pracowników, z wyjątkiem umów dotyczących ryzyka, 

o którym mowa w dziale I w grupach 1, 3 i 5 oraz w dziale II w grupach 1 i 2 

załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej (Dz. U. poz. …), jeżeli uprawnionym do otrzymania świadczenia nie 

jest pracodawca i umowa ubezpieczenia w okresie 5 lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym ją zawarto lub odnowiono, wyklucza:  

a) wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy,  

b) możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z umowy,  

c) wypłatę z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie;> 

60)  
(76)

 odsetek od pożyczek udzielonych spółce przez podmiot posiadający bezpośrednio lub 

pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki albo udzielonych łącznie przez 

podmioty posiadające łącznie bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów 

(akcji) tej spółki, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec podmiotów posiadających 

bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, 

uwzględniającego również zadłużenie z tytułu pożyczek, przekroczy łącznie wartość 
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kapitału własnego spółki - w proporcji, w jakiej wartość zadłużenia przekraczająca 

wartość kapitału własnego spółki pozostaje do całkowitej kwoty tego zadłużenia wobec 

tych podmiotów, określonej na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty 

odsetek od pożyczek; przepisy te stosuje się odpowiednio do spółdzielni, członków 

spółdzielni oraz funduszu własnego takiej spółdzielni; 

61)  
(77)

 odsetek od pożyczek udzielonych spółce przez inną spółkę, jeżeli w obu tych 

spółkach ten sam podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada nie mniej niż po 25% 

udziałów (akcji), a wartość zadłużenia spółki otrzymującej pożyczkę wobec spółki 

udzielającej pożyczki oraz wobec podmiotów posiadających bezpośrednio lub pośrednio 

nie mniej niż 25% udziałów (akcji) spółki otrzymującej pożyczkę, uwzględniającego 

również zadłużenie z tytułu pożyczek, przekroczy łącznie wartość kapitału własnego 

spółki otrzymującej pożyczkę - w proporcji, w jakiej wartość zadłużenia przekraczająca 

wartość kapitału własnego spółki pozostaje do całkowitej kwoty tego zadłużenia, 

określonej na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od 

pożyczek; przepisy te stosuje się odpowiednio do spółdzielni, członków spółdzielni oraz 

funduszu własnego takiej spółdzielni; 

62)  (uchylony); 

63)  odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych: 

a)  nabytych nieodpłatnie, jeżeli: 

–  nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw, lub 

–  dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub 

–  nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano 

poboru podatku, 

b)  jeżeli przed dniem 1 stycznia 1995 r. zostały nabyte, lecz niezaliczone do środków 

trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych, 

c)  oddanych do nieodpłatnego używania - za miesiące, w których składniki te były oddane do 

nieodpłatnego używania, 

d)  nabytych w formie wkładu niepieniężnego, od tej części ich wartości, która nie została 

przekazana na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki; 

64)  odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych 

wniesionych do spółki albo spółki niebędącej osobą prawną, w postaci wkładu 
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niepieniężnego, stanowiących równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą 

w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how); 

65)  (uchylony); 

66)  poniesionych wydatków oraz wartości przekazanych rzeczy, praw lub wykonanych 

usług, wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej 

umowy, w szczególności w związku z popełnieniem przestępstwa określonego w art. 229 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.); 

67)  podatku od wydobycia niektórych kopalin; 

68)  opłaty ostrożnościowej, o której mowa w art. 14a ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o 

Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711, z późn. 

zm.)[.]<;> 

<69) rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności, o których mowa 

w rozdziale 9 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej.> 

1a. (uchylony). 

1b. 
(78)

 (uchylony). 

2. Za wierzytelności, o których mowa w ust. 1 pkt 25, uważa się te wierzytelności, których 

nieściągalność została udokumentowana: 

1)   postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadającym 

stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, albo 

2)   postanowieniem sądu o: 

a)  oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, gdy majątek 

niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, lub 

b)  umorzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, gdy zachodzi 

okoliczność wymieniona pod lit. a, lub 

c)  ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, albo 

3)   protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane koszty 

procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo 

wyższe od jej kwoty. 

2a. Nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną: 

1)   w przypadku określonym w ust. 1 pkt 26a, w szczególności jeżeli: 

a)  dłużnik zmarł, został wykreślony z ewidencji działalności gospodarczej, postawiony w 

stan likwidacji lub została ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację majątku, albo 
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b)  zostało wszczęte postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu w 

rozumieniu przepisów prawa upadłościowego i naprawczego lub na wniosek dłużnika 

zostało wszczęte postępowanie ugodowe w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji 

finansowej przedsiębiorstw i banków, albo 

c)  wierzytelność została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na 

drogę postępowania egzekucyjnego, albo 

d)  wierzytelność jest kwestionowana przez dłużnika na drodze powództwa sądowego; 

2)   w przypadku określonym w ust. 1 pkt 26 lit. a tiret pierwsze i lit. b, jeżeli: 

a)  spełniony jest warunek określony w pkt 1 lit. a albo lit. b, lub 

b)  opóźnienie w spłacie kapitału kredytu (pożyczki) lub odsetek przekracza 6 miesięcy, a 

ponadto: 

–  spełniony jest warunek określony w pkt 1 lit. d albo 

–  wierzytelność została skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego, albo 

–  miejsce pobytu dłużnika jest nieznane i nie został ujawniony jego majątek mimo podjęcia 

przez wierzyciela działań zmierzających do ustalenia tego miejsca i majątku; 

3)   w przypadku określonym w ust. 1 pkt 26b, jeżeli: 

a)  spełniony jest warunek określony w pkt 1 lit. a lub 

b)  zostało wszczęte postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu w 

rozumieniu przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, lub 

c)  opóźnienie w spłacie kapitału pożyczki i kredytu lub odsetek od tych należności 

przekracza 6 miesięcy, a ponadto: 

–  spełniony jest warunek określony w pkt 1 lit. d albo 

–  wierzytelność została skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego, albo 

–  miejsce pobytu dłużnika jest nieznane i nie został ujawniony jego majątek mimo podjęcia 

przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową działań zmierzających do ustalenia 

tego miejsca i majątku. 

2b. Wierzytelności objęte rezerwami z tytułu kredytów (pożyczek) i udzielonych przez bank 

gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów i pożyczek, wymienionych w ust. 1 pkt 26, 

pomniejsza się, z zastrzeżeniem ust. 2c, o wartość: 

1)   gwarancji lub poręczeń Skarbu Państwa, Narodowego Banku Polskiego lub Bankowego 

Funduszu Gwarancyjnego; 

2)   gwarancji lub poręczeń banku centralnego lub rządu kraju będącego członkiem OECD; 
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3)   gwarancji lub poręczeń banku mającego siedzibę w kraju będącym członkiem OECD, w 

przypadku gdy sytuacja ekonomiczno-finansowa tego banku nie budzi obaw; 

4)   gwarancji lub poręczeń państwowej osoby prawnej, z wyłączeniem banków i zakładów 

ubezpieczeń, uprawnionej na podstawie odrębnych przepisów do ich udzielania w ramach 

realizacji powierzonych jej zadań państwowych, w przypadku gdy w budżecie państwa 

określono źródła sfinansowania ewentualnych zobowiązań; 

5)   przelewu wierzytelności z akredytywy zabezpieczającej (akredytywa typu stand-by) 

otwartej lub potwierdzonej przez bank kraju będącego członkiem OECD, w przypadku 

gdy sytuacja ekonomiczno-finansowa tego banku nie budzi obaw; 

6)   umowy ubezpieczenia eksportowego lub gwarancji ubezpieczeniowej Korporacji 

Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., zawartej lub udzielonej na podstawie 

przepisów o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych, dla 

określonej umowy kredytowej lub zobowiązania pozabilansowego - do 100% sumy 

odpowiednio ubezpieczenia lub gwarancji, jeżeli konieczność tworzenia rezerwy celowej 

jest następstwem zdarzeń objętych tym ubezpieczeniem lub gwarancją; 

7)   gwarancji lub poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego udzielonych na podstawie 

przepisów o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre 

osoby prawne; 

8)   gwarancji lub poręczeń jednostki samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej 

(gmin, powiatów i województw) o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, przy czym 

uwzględniana kwota zabezpieczenia powinna wynikać z uchwały właściwego organu 

jednostki samorządu terytorialnego w sprawie ustalania maksymalnej wysokości 

pożyczek, gwarancji i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym; 

9)   wpłaty określonej kwoty w złotych lub w innej walucie wymienialnej na rachunek banku, 

który zobowiąże się, że zwróci tę kwotę po uzyskaniu spłaty zadłużenia wraz z należnymi 

odsetkami i prowizją, do wysokości tej kwoty, przy czym przeliczenia na złote należy 

dokonać według kursu średniego ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 

dokonywania klasyfikacji; 

10)  zastawu rejestrowego na wierzytelności z rachunku lokaty złożonej w banku: 

a)  posiadającym ekspozycję kredytową lub 

b)  mającym siedzibę w kraju będącym członkiem OECD, w przypadku gdy sytuacja 

ekonomiczno-finansowa tego banku nie budzi obaw 
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- wraz z oświadczeniem o blokadzie lokaty oraz pełnomocnictwem do pobrania środków z 

rachunku lokaty; 

11)  przeniesienia na bank przez dłużnika, do czasu spłaty zadłużenia wraz z należnymi 

odsetkami i prowizją, prawa własności: 

a)  papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, 

b)  papierów wartościowych emitowanych przez banki centralne lub rządy krajów będących 

członkiem OECD, 

c)  bankowych papierów wartościowych emitowanych przez inne banki 

- według ich wartości godziwej; 

12)  hipoteki ustanowionej na: 

a)  nieruchomości, 

b)  użytkowaniu wieczystym, 

c)  własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego, 

d)  spółdzielczym prawie do lokalu użytkowego, 

e)  prawie do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, 

f)  prawie do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w 

celu przeniesienia jej własności na członka; 

13)  gwarancji lub poręczeń podmiotu o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, jeżeli 

łączna kwota gwarancji i poręczeń udzielonych przez gwaranta (poręczyciela) jednemu 

kredytobiorcy nie przekracza 15% aktywów netto tego gwaranta (poręczyciela), 

pomniejszonych o należne, lecz niewniesione wkłady na poczet kapitałów (funduszy) 

podstawowych spółek akcyjnych i spółdzielni; 

14)  przeniesienia na bank przez dłużnika, do czasu spłaty zadłużenia wraz z należnymi 

odsetkami i prowizją, prawa własności rzeczy ruchomej, na warunkach określonych przez 

strony w umowie; 

15)  przeniesienia na bank przez dłużnika, do czasu spłaty zadłużenia wraz z należnymi 

odsetkami i prowizją, prawa własności papierów wartościowych, niewymienionych w pkt 

11, będących w obrocie giełdowym w krajach będących członkiem OECD; 

16)  hipoteki morskiej na statku morskim wpisanym do rejestru okrętowego; 

17)  zastawu na statku powietrznym wpisanym do rejestru państwowego statków 

powietrznych; 

18)  zastawu rejestrowego na: 
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a)  prawach z papierów wartościowych, o których mowa w pkt 11, według ich wartości 

godziwej, 

b)  prawach z papierów wartościowych, o których mowa w pkt 15; 

19)  zastawu rejestrowego na rzeczy ruchomej; 

20)  przelewu wierzytelności z rachunku lokaty założonej w banku innym niż bank 

posiadający należność lub udzielonego zobowiązania pozabilansowego, wraz z 

oświadczeniem o blokadzie lokaty oraz pełnomocnictwem do pobrania środków z 

rachunku lokaty; 

21)  oświadczenia patronackiego podmiotu o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, 

zawierającego zobowiązanie wystawcy do podjęcia działań wobec dłużnika, mających na 

celu utrzymanie terminowej obsługi ekspozycji kredytowej banku oraz utrzymanie 

niebudzącej obaw sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnika, pod warunkiem że: 

a)  treść oświadczenia zapewnia możliwość dochodzenia wobec wystawcy roszczeń w 

przypadku konieczności utworzenia rezerwy celowej, 

b)  bank posiada opinię prawną dotyczącą skuteczności dochodzenia ewentualnych roszczeń 

wobec wystawcy oświadczenia, 

c)  zobowiązanie ciążące na wystawcy oświadczenia jest ujęte w jego księgach, 

d)  łączna kwota oświadczeń patronackich, gwarancji i poręczeń udzielonych przez wystawcę 

jednemu kredytobiorcy nie przekracza 15% aktywów netto tego wystawcy, 

pomniejszonych o należne, lecz niewniesione, wkłady na poczet kapitałów (funduszy) 

podstawowych spółek akcyjnych i spółdzielni. 

2c. Przepisy ust. 2b stosuje się w takim zakresie, w jakim bank pomniejszy podstawę 

tworzenia rezerw zaliczanych do kosztów banku, na podstawie przepisów o 

rachunkowości, o wartość zabezpieczeń wymienionych w tych przepisach. 

2d. Za ekspozycje kredytowe, o których mowa w ust. 2b pkt 10 lit. a oraz pkt 21, rozumie się: 

a)  należności, z wyłączeniem odsetek, także skapitalizowanych, 

b)  udzielone zobowiązania pozabilansowe o charakterze finansowym i gwarancyjnym. 

2e. W spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych podstawę dokonywania odpisów 

aktualizujących, o których mowa w ust. 1 pkt 26b, pomniejsza się o wartość zabezpieczeń 

wymienionych w ust. 2b w takim zakresie, w jakim kasa pomniejszy podstawę tworzenia 

odpisów aktualizujących zaliczanych do kosztów na podstawie przepisów ustawy o 

rachunkowości. 
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3. Przepisy ust. 1 pkt 26 dotyczą rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, 

utworzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości. 

3a. (uchylony). 

3b. Przepis ust. 1 pkt 51 nie dotyczy samochodów osobowych używanych na podstawie 

umowy leasingu, o której mowa w art. 17a pkt 1. 

3c. Przepisów ust. 1 pkt 26 nie stosuje się w przypadku rezerw utworzonych na pokrycie 

kredytów (pożyczek), gwarancji (poręczeń) wymienionych w ust. 1 pkt 26, które zostały 

udzielone z naruszeniem prawa, przy czym naruszenie to powinno być stwierdzone 

prawomocnym wyrokiem sądu. 

3d. Przepis art. 16 ust. 1 pkt 43 lit. c ma zastosowanie do banków uczestniczących w 

realizacji programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw, pod warunkiem 

przeznaczenia i wydatkowania równowartości 100% kwoty wierzytelności podlegającej 

umorzeniu na uruchomienie kredytów (pożyczek) dla podmiotów objętych tym 

programem. 

3e. Przepisu ust. 2a pkt 2 nie stosują banki uczestniczące w programie restrukturyzacji na 

podstawie odrębnych ustaw, w zakresie rezerw na wierzytelności z tytułu 

zakwalifikowanych do straconych kredytów (pożyczek) oraz wierzytelności z tytułu 

gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów (pożyczek) - udzielonych przez bank. 

3f. W przypadku zakwalifikowania kredytów (pożyczek) oraz gwarancji (poręczeń) spłaty 

kredytów i pożyczek udzielonych przez bank, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 26 lit. a tiret 

drugie i lit. c, do kategorii straconych, a których nieściągalność nie została 

uprawdopodobniona, za koszty uzyskania przychodów uważa się wysokość rezerwy 

ustalonej zgodnie z ust. 1 pkt 26 lit. d. 

3g. W bankach zaliczone do kosztów uzyskania przychodów rezerwy, o których mowa w ust. 

1 pkt 26, oraz odpisy aktualizujące, o których mowa w art. 38b, utworzone na kredyty 

(pożyczki) objęte umową o subpartycypację podlegają pomniejszeniu o wartość kwoty ze 

zbycia praw do strumienia pieniądza z tytułu kredytów (pożyczek) w ramach umowy o 

subpartycypację; te rezerwy i te odpisy utworzone na niespłaconą część kredytu 

(pożyczki) są jednak kosztem uzyskania przychodów w tej części, w jakiej przychody ze 

zbycia kredytu (pożyczki) na podstawie umowy o subpartycypację zostały wykazane na 

podstawie art. 12 ust. 4 pkt 15 lit. c. 
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4. Ilekroć w ust. 1 jest mowa o stawce za jeden kilometr przebiegu pojazdu, rozumie się przez 

to stawkę określoną dla samochodów osobowych, uwzględniającą odpowiednio 

pojemność silnika. 

5. Przebieg pojazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 30 i 51, powinien być, z wyłączeniem 

ryczałtu pieniężnego, udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu, potwierdzonej 

przez podatnika na koniec każdego miesiąca. Ewidencja przebiegu pojazdu powinna 

zawierać co najmniej następujące dane: nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby 

używającej pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika, kolejny numer 

wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd - dokąd), liczbę faktycznie przejechanych 

kilometrów, stawkę za jeden kilometr przebiegu, kwotę wynikającą z przemnożenia liczby 

faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu oraz podpis 

podatnika (pracodawcy) i jego dane. W razie braku tej ewidencji, wydatki z tytułu 

używania samochodów nie stanowią kosztu uzyskania przychodów. 

6. 
(79)

 Wskaźnik procentowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 60 i 61, posiadanych udziałów 

(akcji) w spółce określa się na podstawie liczby praw głosu, jakie w związku z 

posiadanymi udziałami (akcjami) przysługują danemu podmiotowi; przepis art. 11 ust. 5b 

stosuje się odpowiednio. W przypadku wspólnika spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, 

niebędącego akcjonariuszem uważa się, że ten wskaźnik procentowy pozostaje spełniony 

bez względu na wielkość jego udziału w tej spółce. 

7. 
(80)

 (uchylony). 

7a. (uchylony). 

7b. 
(81)

 Przez pożyczkę, o której mowa w ust. 1 pkt 60 i 61 oraz art. 15c, rozumie się każdą 

umowę, w której dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego 

określoną ilość pieniędzy, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy; 

przez pożyczkę tę rozumie się także kredyt, emisję papierów wartościowych o charakterze 

dłużnym, depozyt nieprawidłowy lub lokatę; pochodnych instrumentów finansowych nie 

uważa się za pożyczkę w rozumieniu tego przepisu. 

7c. Przepis ust. 1 pkt 46 lit. c stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany prawa do 

obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w 

przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. 

7d. Przepis ust. 1 pkt 57a stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 40 oraz art. 15 

ust. 4h, do składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych. 
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7e. Przepisu ust. 1 pkt 8 zdanie po średniku nie stosuje się przy zamianie jednostek 

uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego 

funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, dokonanej zgodnie z ustawą z 

dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. 

7f. Przez fundusze kapitałowe, o których mowa w ust. 1 pkt 8, rozumie się fundusze 

inwestycyjne oraz fundusze zagraniczne, o których mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004 

r. o funduszach inwestycyjnych. 

7g. 
(82)

 Wartość zadłużenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 60 i 61, pomniejsza się o wartość 

pożyczek udzielonych podmiotom powiązanym, wskazanym w tych przepisach. 

7h. 
(83)

 Wartość kapitału własnego, o której mowa w ust. 1 pkt 60 i 61, określa się na ostatni 

dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczek, o których mowa w 

tych przepisach, bez uwzględnienia kapitałów z aktualizacji wyceny oraz części kapitału 

własnego pochodzącego z otrzymanych pożyczek podporządkowanych. Wartość tę 

pomniejsza się o wartość kapitału zakładowego spółki lub funduszu udziałowego w 

spółdzielni, jaka nie została na ten kapitał lub fundusz faktycznie przekazana lub jaka 

została pokryta wierzytelnościami z tytułu pożyczek oraz z tytułu odsetek od tych 

pożyczek, przysługującymi wspólnikom wobec tej spółki lub członkom wobec tej 

spółdzielni, a także wartościami niematerialnymi lub prawnymi, od których nie dokonuje 

się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m. 

8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

maksymalną wysokość wpłat na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej, uznawaną za 

koszt uzyskania przychodów. 

9. Przepisy ust. 1 pkt 8c i 8d stosuje się odpowiednio do podmiotów wymienionych w 

załączniku nr 3 do ustawy. 

Art. 17. 

1. Wolne od podatku są: 

1)   dochody z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzącej w skład 

gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy dochodu uzyskanego ze sprzedaży, jeżeli 

sprzedaż ta następuje przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w 

którym nastąpiło nabycie całości lub części zbywanej nieruchomości; 

2)   (uchylony); 
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3)   dochody osiągane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników 

określonych w art. 3 ust. 1, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska 

jest stroną, tak stanowi; 

4)   dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność 

naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu 

studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, 

wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi 

oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, 

rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części 

przeznaczonej na te cele; 

4a)  dochody kościelnych osób prawnych: 

a)  z niegospodarczej działalności statutowej; w tym zakresie kościelne osoby prawne nie 

mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy Ordynacji 

podatkowej, 

b)  z pozostałej działalności - w części przeznaczonej na cele: kultu religijnego, oświatowo-

wychowawcze, naukowe, kulturalne, charytatywno-opiekuńcze oraz na konserwację 

zabytków, prowadzenie punktów katechetycznych, inwestycje sakralne w zakresie: 

budowy, rozbudowy i odbudowy kościołów oraz kaplic, adaptację innych budynków na 

cele sakralne, a także innych inwestycji przeznaczonych na punkty katechetyczne i 

zakłady charytatywno-opiekuńcze; 

4b)  dochody spółek, których jedynymi udziałowcami (akcjonariuszami) są kościelne osoby 

prawne - w części przeznaczonej na cele wymienione w pkt 4a lit. b; 

4c)  (uchylony); 

4d)  dochody jednostek organizacyjnych Ochotniczej Straży Pożarnej - w części 

przeznaczonej na cele statutowe; w tym zakresie jednostki te nie mają obowiązku 

prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy Ordynacji podatkowej; 

4e)  dochody podatników z działalności pozarolniczej, w tym z działów specjalnych produkcji 

rolnej - w części przeznaczonej na działalność rolniczą, o której mowa w art. 2 ust. 2, 

jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy, a w razie rozpoczęcia działalności - w 

pierwszym podatkowym roku tej działalności udział przychodów z działalności rolniczej, 

ustalonych zgodnie z art. 12-14, powiększonych o wartość zużytych do przetwórstwa 

rolnego i spożywczego surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji 
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roślinnej i zwierzęcej, stanowił co najmniej 60% przychodów osiągniętych ze wszystkich 

rodzajów działalności; 

4f)  (uchylony); 

4g)  dochody związków jednostek samorządu terytorialnego - w części przeznaczonej dla tych 

jednostek; 

4h)  (uchylony); 

4i)  (uchylony); 

4j)  (uchylony); 

4k)  dochody banku prowadzącego kasę mieszkaniową, stanowiące równowartość dochodu 

uzyskanego przez tę kasę z tytułów określonych w odrębnych przepisach - w części 

przeznaczonej wyłącznie na realizację wymienionych w tych przepisach celów kasy 

mieszkaniowej; 

4l)  (uchylony); 

4ł)  (uchylony); 

4m)  (uchylony); 

4n)  (uchylony); 

4o)  (uchylony); 

4p)  
(106)

 (uchylony); 

4pa)  
(107)

 dochody Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - w części 

przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej; 

4r)  (uchylony); 

4s)  (uchylony); 

4t)  (uchylony); 

4u)  dochody Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, o którym mowa 

w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników - w części przeznaczonej na cele 

statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej; 

4w)  (uchylony); 

4x)  (uchylony); 

4y)  (uchylony); 

4z)  (uchylony); 

5)   dochody spółek, których udziałowcami (akcjonariuszami) są wyłącznie organizacje 

działające na podstawie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach, a których celem statutowym 
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jest działalność wymieniona w pkt 4 - w części przeznaczonej na te cele oraz przekazanej 

na rzecz tych organizacji; 

5a)  dochody klubów sportowych, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o 

sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715), przeznaczone i wydatkowane w roku podatkowym lub 

w roku po nim następującym na szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i 

młodzieży w kategoriach wiekowych młodzików, juniorów młodszych, juniorów i 

młodzieżowców do 23. roku życia; 

6)   (uchylony); 

6a)  (uchylony); 

6b)  (uchylony); 

6c)  dochody organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie - w części przeznaczonej na działalność statutową, 

z wyłączeniem działalności gospodarczej; 

7)   (uchylony); 

8)   (uchylony); 

9)   (uchylony); 

10)  (uchylony); 

11)  (uchylony); 

12)  (uchylony); 

13)  (uchylony); 

14)  (uchylony); 

  14a)  dotacje z budżetu państwa otrzymane na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych 

w ramach Specjalnego Przedakcesyjnego Programu na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju 

Obszarów Wiejskich (SAPARD); 

14b)   (uchylony); 

15)  dochody z działalności pozarolniczej i z działów specjalnych produkcji rolnej 

przeznaczone na wynagrodzenia za pracę członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych 

i innych spółdzielni zajmujących się produkcją rolną, a także ich domowników - jeżeli 

wynagrodzenia te są związane z wymienioną działalnością; 

16)  dochody z tytułu prowadzenia loterii fantowych i gry bingo fantowe na podstawie 

zezwolenia wydanego na mocy odrębnych przepisów; 

17)  dochody osób prawnych niemających siedziby lub zarządu w Rzeczypospolitej Polskiej, 

uzyskane z tytułu działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i 
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finansowanej z funduszy pochodzących z międzypaństwowych instytucji finansowych 

oraz ze środków przyznanych przez państwa obce na podstawie umów zawartych przez 

Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej lub ministra za zgodą Rady Ministrów z tymi 

instytucjami i państwami; 

18)  na zasadach wzajemności, dochody uzyskiwane z działalności gospodarczej prowadzonej 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez ośrodki kulturalne państw obcych; 

19)  dochody w wysokości nominalnej wartości obligacji skarbowych lub środków 

pieniężnych otrzymanych na podstawie przepisów o restrukturyzacji finansowej 

przedsiębiorstw i banków dla zwiększenia funduszy własnych i rezerw; 

20)  (uchylony); 

21)  dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, z zastrzeżeniem pkt 14a, 

otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, 

zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości 

niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z 

art. 16a-16m; 

[22)  dochody z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Rzecznika 

Ubezpieczonych oraz Polskiego Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych;] 

<22) dochody z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Rzecznika 

Finansowego oraz Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych;> 

23)  dochody uzyskane przez podatników od rządów państw obcych, organizacji 

międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze 

środków bezzwrotnej pomocy, w tym także ze środków z programów ramowych badań, 

rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych 

na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, 

organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, 

właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze; w tym również w 

przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu 

upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz 

podmiotów, którym służyć ma ta pomoc; 

24)  odsetki od dochodów lub środków, o których mowa w pkt 23, lokowanych na bankowych 

rachunkach terminowych; 

25)  (uchylony); 
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26)  dochody podmiotów zarządzających portami lub przystaniami morskimi w części 

przeznaczonej na budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury portowej oraz na 

realizację zadań określonych w art. 7 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o 

portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 179); 

27)  (uchylony); 

28)  (uchylony); 

29)  (uchylony); 

30)  dochody Funduszu Gwarancyjnego, o którym mowa w ustawie wymienionej w art. 15 

ust. 1e pkt 4; 

31)  (uchylony); 

32)  (uchylony); 

33)  (uchylony); 

34)  dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na 

terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 

ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. 

U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97), 

przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może 

przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów 

kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi 

przepisami; 

35)  (uchylony); 

36)  dopłaty bezpośrednie stosowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, 

otrzymane na podstawie odrębnych przepisów; 

36a)  umorzone należności i wierzytelności przypadające agencjom płatniczym w ramach 

Wspólnej Polityki Rolnej, a także należności z tytułu nienależnie lub nadmiernie 

pobranych płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach 

wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków pochodzących z 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, od ustalenia 

których odstąpiono; 

37)  dochody Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z prowadzeniem funduszy 

utworzonych, powierzonych lub przekazanych temu bankowi na podstawie odrębnych 

ustaw, stanowiące równowartość dochodów uzyskanych przez te fundusze z tytułów 
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określonych w przepisach regulujących ich tworzenie i funkcjonowanie - w części 

przeznaczonej wyłącznie na realizację celów wymienionych w tych przepisach; 

38)  (uchylony) 

39)  dochody związków zawodowych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, izb 

rolniczych, izb gospodarczych, organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, 

spółdzielczych związków rewizyjnych, organizacji pracodawców i partii politycznych, 

działających na podstawie odrębnych ustaw - w części przeznaczonej na cele statutowe, z 

wyłączeniem działalności gospodarczej; 

40)  składki członkowskie członków organizacji politycznych, społecznych i zawodowych - w 

części nieprzeznaczonej na działalność gospodarczą; 

41)  przychody Krajowego Funduszu Kapitałowego, o których mowa w art. 6 pkt 1, 2 i 2a 

ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym (Dz. U. Nr 57, poz. 

491, z późn. zm.); 

42)  wkład własny, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o partnerstwie publiczno-

prywatnym, otrzymany przez partnera prywatnego lub spółkę, o której mowa w art. 14 

ust. 1 tej ustawy, i przeznaczony na cele określone w umowie o partnerstwie publiczno-

prywatnym, z zastrzeżeniem ust. 7; 

43)  dochody spółdzielni socjalnej wydatkowane w roku podatkowym na cele, o których 

mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. 

U. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.), na zasadach określonych w tej ustawie, w części 

niezaliczonej do kosztów uzyskania przychodów; 

44)  dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw 

budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących 

działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami 

mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, 

z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka 

zasobami mieszkaniowymi; 

45)  dochody z tytułu prowadzenia szkoły w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - w 

części przeznaczonej na cele szkoły, z zastrzeżeniem ust. 8; 

46)  dochody spółek wodnych i ich związków, przeznaczone na cele statutowe; 

47)  dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z 

wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w 

odrębnych ustawach; 
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48)  kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli agencje 

otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania 

kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach; 

49)  dochody grupy producentów rolnych wpisanej do rejestru, o którym mowa w art. 9 ust. 1 

ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o 

zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.), pochodzące ze sprzedaży 

produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona, wyprodukowanych 

w gospodarstwach jej członków - w części wydatkowanej na rzecz członków tej grupy w 

roku podatkowym lub roku po nim następującym, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10; 

50)  odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Skarb Państwa i oferowanych na 

rynkach zagranicznych oraz dochody z odpłatnego zbycia tych obligacji uzyskane przez 

podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2; 

51)  dochody Banku Gospodarstwa Krajowego: 

a)  osiągnięte w związku z realizacją programów rządowych, w tym dochody ze zbycia 

udziałów (akcji) lub innych papierów wartościowych przekazanych Bankowi 

Gospodarstwa Krajowego w celu finansowania tych programów, 

b)  ze zbycia udziałów (akcji) przekazanych nieodpłatnie Bankowi Gospodarstwa Krajowego 

przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa przed dniem likwidacji Krajowego 

Funduszu Poręczeń Kredytowych 

- w części przeznaczonej wyłącznie na realizację programów rządowych; 

52)  płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem 

płatności otrzymanych przez wykonawców; 

53)  środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach 

programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

53a)  
(108)

 przychody podmiotu wdrażającego instrument finansowy, o którym mowa w 

rozdziale 10 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 

1146), w szczególności odsetki, opłaty gwarancyjne, dywidendy i inne przychody 

osiągnięte z inwestycji realizowanych przez ten podmiot - w części zwiększającej wkład 

finansowy z programu operacyjnego; 

54)  przychody uzyskane z tytułu: 
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a)  odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o 

szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych 

zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. Nr 84, poz. 906 oraz 

z 2010 r. Nr 149, poz. 996), w tym z tytułu wywłaszczenia nieruchomości; nie dotyczy to 

przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której mowa w zdaniu pierwszym, nabył jej 

własność w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego za cenę 

niższą o co najmniej 50% od wysokości uzyskanego odszkodowania, 

b)  odpłatnego zbycia nieruchomości lub jej części w trybie przepisów ustawy z dnia 11 

sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów 

budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, 

c)  odstąpienia od obowiązku wniesienia dopłaty, o którym mowa w art. 13h ust. 4 ustawy z 

dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek 

obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu; 

55)  
(109)

 wpłaty uczestników systemu ochrony na fundusz pomocowy, o których mowa w art. 

22g ust. 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich 

zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2014 r. poz. 109 oraz z 2015 r. poz. 

1166) - w części przeznaczonej na realizację celów, o których mowa w art. 22g ust. 1 tej 

ustawy. 

1a. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody 

na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy: 

1)   dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu 

elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, 

a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz 

wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z 

handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i 

instytutów badawczych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności 

polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego; 

1a)  dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub 

wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych 

w art. 17a-17k; 

2)   dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż 

wymienione w tych przepisach. 
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1b. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody 

na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód 

jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym 

przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 

prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków 

niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a. 

1c. Przepis ust. 1 pkt 4 nie ma zastosowania w: 

1)   przedsiębiorstwach państwowych, spółdzielniach i spółkach; 

2)   przedsiębiorstwach komunalnych mających osobowość prawną, dla których funkcję 

organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki 

pomocnicze utworzone na podstawie odrębnych przepisów; 

3)   samorządowych zakładach budżetowych oraz jednostkach organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej, będących podatnikami podatku dochodowego od 

osób prawnych - jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb 

publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i 

kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz 

transportu zbiorowego. 

1d. Przy ustalaniu udziału, o którym mowa w ust. 1 pkt 4e, w kwocie przychodów 

osiągniętych ze wszystkich rodzajów działalności nie uwzględnia się przychodów 

uzyskanych: 

1)   w związku z regulowaniem zobowiązań wobec Agencji Nieruchomości Rolnych 

wierzytelnościami nabytymi od wierzycieli tej Agencji; 

2)   ze sprzedaży produktów produkcji rolniczej nabytych przez spółdzielnie zajmujące się 

produkcją rolną od członków tych spółdzielni - w części odpowiadającej cenie nabycia 

tych produktów. 

1e. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody 

na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie stosuje się również w 

przypadku lokowania dochodów poprzez nabycie: 

1)   wyemitowanych po dniu 1 stycznia 1989 r. obligacji Skarbu Państwa lub bonów 

skarbowych oraz obligacji wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego po 

dniu 1 stycznia 1997 r.; 

2)   papierów wartościowych lub niebędących papierami wartościowymi instrumentów 

finansowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 
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obrocie instrumentami finansowymi, o ile nabycie takie nastąpiło w ramach zarządzania 

portfelem, o którym mowa w art. 75 tej ustawy, również w przypadku gdy zarządzanie 

portfelem odbywa się na podstawie umowy z towarzystwem funduszy inwestycyjnych, 

które wykonuje tę działalność na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o 

funduszach inwestycyjnych, pod warunkiem zdeponowania tych papierów wartościowych 

lub instrumentów finansowych na odrębnym rachunku prowadzonym przez uprawniony 

podmiot w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi; 

3)   jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych działających na podstawie ustawy z 

dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. 

1f. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1e, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczany i 

wydatkowany, bez względu na termin, na cele określone w ust. 1. 

2. (uchylony). 

3. (uchylony). 

4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu 

dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy. 

5. W razie cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, podatnik traci prawo do 

zwolnienia i jest obowiązany do zapłaty podatku za cały okres korzystania ze zwolnienia 

podatkowego. 

6. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, podatnik jest obowiązany do 

zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dochodu, w odniesieniu do którego utracił 

prawo do zwolnienia, a w razie poniesienia straty do jej zmniejszenia o tę kwotę - w 

rozliczeniu zaliczki za wybrany okres wpłaty zaliczek, o którym mowa w art. 25, w 

którym utracił to prawo, a gdy utrata prawa nastąpi w ostatnim okresie wpłaty zaliczek 

danego roku podatkowego - w zeznaniu rocznym. 

7. Zwolnieniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 42, nie podlegają środki stanowiące zwrot 

wydatków poniesionych na realizację zadania publicznego lub przedsięwzięcia będącego 

przedmiotem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym przez partnera prywatnego lub 

za jego pośrednictwem oraz środki przeznaczone na nabycie udziałów (akcji) w spółce 

zawiązanej w celu realizacji umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. 

8. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 45, ma zastosowanie, jeżeli dochody 

przeznaczone na cele szkoły zostaną wydatkowane na: 
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1)   zakup stanowiących środki trwałe pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń 

niezbędnych do prowadzenia szkoły; 

2)   organizowanie wypoczynku wakacyjnego uczniów, w części stanowiącej wynagrodzenie 

personelu wychowawczego i obsługi, jeżeli nie zostało ono pokryte przez rodziców lub 

prawnych opiekunów uczniów. 

9. Za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 49, uznaje się wydatki na: 

1)   zakup środków produkcji przekazanych członkom grupy producentów rolnych; 

2)   szkolenie członków grupy producentów rolnych. 

10. Przepisy ust. 1b, 1e i 1f nie mają zastosowania do zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 

49. 

 

 

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach 

eksportowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 489) 

 

Art. 5. 

1. Prowadzenie działalności w zakresie ubezpieczeń eksportowych, na warunkach 

określonych ustawą, powierza się Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych 

Spółka Akcyjna, zwanej dalej "Korporacją". 

2. Korporacja prowadzi działalność, o której mowa w ust. 1, i udziela gwarancji 

ubezpieczeniowych w imieniu własnym. 

3. Członków Zarządu Korporacji powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

Korporacji. 

<4. Do umów zawieranych w zakresie uregulowanym niniejszą ustawą nie stosuje się 

przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej (Dz. U. poz. …). 

5. Do firmy Korporacji nie stosuje się art. 7 ust. 3 ustawy, o której mowa w ust. 4.> 

 

 

USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. 

zm. 

Art. 3. 

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
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1)   jednostce - rozumie się przez to podmioty i osoby określone w art. 2 ust. 1; 

2)   banku - rozumie się przez to jednostkę działającą na podstawie przepisów Prawa 

bankowego; 

3)   zakładzie ubezpieczeń - rozumie się przez to jednostkę prowadzącą działalność 

ubezpieczeniową na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej; 

3a)  przepisach o obrocie papierami wartościowymi - rozumie się przez to przepisy ustawy o 

obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, 

ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; 

3b)  zakładzie reasekuracji - rozumie się przez to jednostkę prowadzącą działalność 

reasekuracyjną na podstawie przepisów o działalności reasekuracyjnej; 

4)   udziałach lub udziałowcach - rozumie się przez to również odpowiednio akcje lub 

akcjonariuszy; 

5)   krajowych środkach płatniczych, walutach obcych i dewizach - rozumie się przez to 

krajowe środki płatnicze, waluty obce i dewizy, o których mowa w przepisach Prawa 

dewizowego; 

5a)  członku organu jednostki - rozumie się przez to osobę fizyczną, pełniącą funkcję członka 

zarządu lub innego organu zarządzającego, członka rady nadzorczej lub innego organu 

nadzorującego, jak również innego organu administrującego jednostki, powołaną do 

pełnienia tej funkcji zgodnie z postanowieniami umowy spółki, statutu lub innymi 

obowiązującymi jednostkę przepisami prawa; 

6)   kierowniku jednostki - rozumie się przez to członka zarządu lub innego organu 

zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy - członków tego organu, z wyłączeniem 

pełnomocników ustanowionych przez jednostkę. W przypadku spółki jawnej i spółki 

cywilnej za kierownika jednostki uważa się - wspólników prowadzących sprawy spółki, w 

przypadku spółki partnerskiej - wspólników prowadzących sprawy spółki albo zarząd, a w 

odniesieniu do spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej - 

komplementariuszy prowadzących sprawy spółki. W przypadku osoby fizycznej 

prowadzącej działalność gospodarczą za kierownika jednostki uważa się tę osobę; przepis 

ten stosuje się odpowiednio do osób wykonujących wolne zawody. Za kierownika 

jednostki uważa się również likwidatora, a także syndyka lub zarządcę ustanowionego w 

postępowaniu upadłościowym; 
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7)   organie zatwierdzającym - rozumie się przez to organ, który zgodnie z obowiązującymi 

jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest 

uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego jednostki. W przypadku spółki 

osobowej, z wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej, oraz spółki cywilnej przez organ 

zatwierdzający rozumie się jej wspólników; 

8)   okresie sprawozdawczym - rozumie się przez to okres, za który sporządza się 

sprawozdanie finansowe w trybie przewidzianym ustawą lub inne sprawozdania 

sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych; 

9)   roku obrotowym - rozumie się przez to rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 

kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. 

Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono 

jednostkę. Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku 

obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć 

z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. W przypadku 

zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 

kolejnych miesięcy; 

10)  dniu bilansowym - rozumie się przez to dzień, na który jednostka sporządza 

sprawozdanie finansowe; 

11)  przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości - rozumie się przez to wybrane i 

stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą, w tym także określone w 

MSR, zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych; 

12)  aktywach - rozumie się przez to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o 

wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które 

spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych; 

13)  aktywach trwałych - rozumie się przez to aktywa jednostki, które nie są zaliczane do 

aktywów obrotowych, o których mowa w pkt 18; 

14)  wartościach niematerialnych i prawnych - rozumie się przez to, z zastrzeżeniem pkt 17, 

nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do 

gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności 

dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności: 

a)  autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, 

b)  prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz 

zdobniczych, 
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c)  know-how. 

W przypadku wartości niematerialnych i prawnych oddanych do używania na podstawie 

umowy najmu, dzierżawy lub leasingu, wartości niematerialne i prawne zalicza się do 

aktywów trwałych jednej ze stron umowy, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 4. Do 

wartości niematerialnych i prawnych zalicza się również nabytą wartość firmy oraz koszty 

zakończonych prac rozwojowych; 

15)  środkach trwałych - rozumie się przez to, z zastrzeżeniem pkt 17, rzeczowe aktywa 

trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności 

dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. 

Zalicza się do nich w szczególności: 

a)  nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i 

budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do 

lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, 

b)  maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, 

c)  ulepszenia w obcych środkach trwałych, 

d)  inwentarz żywy. 

Środki trwałe oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu 

zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy, zgodnie z warunkami 

określonymi w ust. 4; 

16)  środkach trwałych w budowie - rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych 

środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka 

trwałego; 

17)  inwestycjach - rozumie się przez to aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia 

z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, 

uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych 

pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe 

oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez 

jednostkę, lecz są posiadane przez nią w celu osiągnięcia tych korzyści. W przypadku 

zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji przez inwestycje rozumie się lokaty; 

18)  aktywach obrotowych - rozumie się przez to tę część aktywów jednostki, które w 

przypadku: 
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a)  aktywów rzeczowych, o których mowa w pkt 19 - są przeznaczone do zbycia lub zużycia 

w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego 

właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy, 

b)  aktywów finansowych, o których mowa w pkt 24 - są płatne i wymagalne lub 

przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich 

założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią aktywa pieniężne, 

c)  należności krótkoterminowych - obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz 

całość lub część należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych, a 

które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, 

d)  rozliczeń międzyokresowych - trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego; 

19)  rzeczowych aktywach obrotowych - rozumie się przez to materiały nabyte w celu zużycia 

na własne potrzeby, wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty gotowe 

(wyroby i usługi) zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty oraz towary 

nabyte w celu odprzedaży w stanie nieprzetworzonym; 

20)  zobowiązaniach - rozumie się przez to wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek 

wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie 

już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki; 

21)  rezerwach - rozumie się przez to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota 

nie są pewne; 

<21a) rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych – rozumie się przez to rezerwy 

techniczno-ubezpieczeniowe dla celów rachunkowości tworzone przez zakład 

ubezpieczeń lub zakład reasekuracji;> 

22)  zobowiązaniach krótkoterminowych - rozumie się przez to ogół zobowiązań z tytułu 

dostaw i usług, a także całość lub tę część pozostałych zobowiązań, które stają się 

wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego; 

23)  instrumentach finansowych - rozumie się przez to kontrakt, który powoduje powstanie 

aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finansowego albo instrumentu 

kapitałowego u drugiej ze stron pod warunkiem, że z kontraktu zawartego między dwiema 

lub więcej stronami jednoznacznie wynikają skutki gospodarcze, bez względu na to, czy 

wykonanie praw lub zobowiązań wynikających z kontraktu ma charakter bezwarunkowy 

albo warunkowy. Do instrumentów finansowych nie zalicza się w szczególności: 

a)  rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, 
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b)  umów o gwarancje finansowe, które ustalają wykonanie obowiązków z tytułu udzielonej 

gwarancji, w formie zapłacenia kwot odpowiadających stratom poniesionym przez 

beneficjenta na skutek niespłacenia wierzytelności przez dłużnika w wymaganym 

terminie, 

c)  umów o przeniesienie praw z papierów wartościowych w okresie pomiędzy terminem 

zawarcia i rozliczenia transakcji, gdy wykonanie tych umów wymaga wydania papierów 

wartościowych w określonym terminie, również wtedy, gdy przeniesienie tych praw 

następuje w formie zapisu na rachunku papierów wartościowych, prowadzonym przez 

podmiot upoważniony na podstawie odrębnych przepisów, 

d)  aktywów i zobowiązań z tytułu programów, z których wynikają udziały pracowników oraz 

innych osób związanych z jednostką w jej kapitałach lub w kapitałach innej jednostki z 

grupy kapitałowej, do której należy jednostka, 

e)  umów połączenia spółek, z których wynikają obowiązki określone w art. 44b ust. 9; 

24)  aktywach finansowych - rozumie się przez to aktywa pieniężne, instrumenty kapitałowe 

wyemitowane przez inne jednostki, a także wynikające z kontraktu prawo do otrzymania 

aktywów pieniężnych lub prawo do wymiany instrumentów finansowych z inną jednostką 

na korzystnych warunkach; 

25)  aktywach pieniężnych - rozumie się przez to aktywa w formie krajowych środków 

płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zalicza się również inne 

aktywa finansowe, w tym w szczególności naliczone odsetki od aktywów finansowych. 

Jeżeli aktywa te są płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, 

wystawienia, nabycia lub założenia (lokaty), to na potrzeby rachunku przepływów 

pieniężnych zalicza się je do środków pieniężnych, chyba że ujmuje się je w przepływach 

z działalności inwestycyjnej (lokacyjnej); 

26)  instrumentach kapitałowych - rozumie się przez to kontrakty, z których wynika prawo do 

majątku jednostki, pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wszystkich 

wierzycieli, a także zobowiązanie się jednostki do wyemitowania lub dostarczenia 

własnych instrumentów kapitałowych, a w szczególności udziały, opcje na akcje własne 

lub warranty; 

27)  zobowiązaniach finansowych - rozumie się przez to zobowiązanie jednostki do wydania 

aktywów finansowych albo do wymiany instrumentu finansowego z inną jednostką, na 

niekorzystnych warunkach; 
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28)  zobowiązaniach warunkowych - rozumie się przez to obowiązek wykonania świadczeń, 

których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń; 

29)  aktywach netto - rozumie się przez to aktywa jednostki pomniejszone o zobowiązania, 

odpowiadające wartościowo kapitałowi (funduszowi) własnemu; 

30)  przychodach i zyskach - rozumie się przez to uprawdopodobnione powstanie w okresie 

sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie 

zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które 

doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny 

sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli; 

31)  kosztach i stratach - rozumie się przez to uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie 

sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie 

zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które 

doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny 

sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli; 

32)  pozostałych kosztach i przychodach operacyjnych - rozumie się przez to koszty i 

przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, a w szczególności 

koszty i przychody związane: 

a)  z działalnością socjalną, 

b)  ze zbyciem środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i 

prawnych, a także nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczonych 

do inwestycji, 

c)  z utrzymywaniem nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczonych 

do inwestycji, w tym także z aktualizacją wartości tych inwestycji, jak również z ich 

przekwalifikowaniem odpowiednio do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 

prawnych, jeżeli do wyceny inwestycji przyjęto cenę rynkową bądź inaczej określoną 

wartość godziwą, 

d)  z odpisaniem należności i zobowiązań przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych, z 

wyjątkiem należności i zobowiązań o charakterze publicznoprawnym nieobciążających 

kosztów, 

e)  z utworzeniem i rozwiązaniem rezerw, z wyjątkiem rezerw związanych z operacjami 

finansowymi, 

f)  z odpisami aktualizującymi wartość aktywów i ich korektami, z wyjątkiem odpisów 

obciążających koszty finansowe, 



- 65 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

g)  z odszkodowaniami i karami, 

h)  z przekazaniem lub otrzymaniem nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny aktywów, w 

tym także środków pieniężnych na inne cele niż dopłaty do cen sprzedaży, nabycie lub 

wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie albo wartości 

niematerialnych i prawnych; 

33)  stratach i zyskach nadzwyczajnych - rozumie się przez to straty i zyski powstające na 

skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i 

niezwiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia; 

34)  sprawowaniu kontroli nad inną jednostką - rozumie się przez to zdolność jednostki do 

kierowania polityką finansową i operacyjną innej jednostki, w celu osiągania korzyści 

ekonomicznych z jej działalności; 

35)  sprawowaniu współkontroli nad inną jednostką - rozumie się przez to zdolność wspólnika 

jednostki współzależnej na równi z innymi wspólnikami, na zasadach określonych w 

zawartej pomiędzy nimi umowie, umowie spółki lub statucie do kierowania polityką 

finansową i operacyjną tej jednostki, w celu osiągania wspólnie korzyści ekonomicznych 

z jej działalności; 

36)  znaczącym wpływie na inną jednostkę - rozumie się przez to niemającą znamion 

sprawowania kontroli lub współkontroli zdolność jednostki do wpływania na politykę 

finansową i operacyjną innej jednostki, w szczególności przez: 

a)  udział w podejmowaniu decyzji w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty, 

b)  zasiadanie w organie zarządzającym, nadzorującym lub administrującym, 

c)  przeprowadzanie istotnych transakcji z tą jednostką, 

d)  udostępnianie tej jednostce informacji technicznych o zasadniczym znaczeniu dla jej 

działalności, 

e)  możliwość wymiany członków organów zarządzających, nadzorujących lub 

administrujących; 

37)  jednostce dominującej - rozumie się przez to jednostkę będącą spółką handlową lub 

przedsiębiorstwem państwowym, sprawującą kontrolę nad inną jednostką, a w 

szczególności: 

a)  posiadającą bezpośrednio lub pośrednio przez udziały większość ogólnej liczby głosów w 

organie stanowiącym innej jednostki (zależnej), także na podstawie porozumień z innymi 

uprawnionymi do głosu, wykonującymi swe prawa głosu zgodnie z wolą jednostki 

dominującej, lub 
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b)  uprawnioną do kierowania polityką finansową i operacyjną innej jednostki (zależnej) w 

sposób samodzielny lub przez wyznaczone przez siebie osoby lub jednostki na podstawie 

umowy zawartej z innymi uprawnionymi do głosu, posiadającymi, na podstawie statutu 

lub umowy spółki, łącznie z jednostką dominującą, większość ogólnej liczby głosów w 

organie stanowiącym, lub 

c)  uprawnioną do powoływania i odwoływania większości członków organów 

zarządzających, nadzorujących lub administrujących innej jednostki (zależnej), lub 

d)  będącą udziałowcem jednostki, której członkowie zarządu w poprzednim roku 

obrotowym, w ciągu bieżącego roku obrotowego i do czasu sporządzenia sprawozdania 

finansowego za bieżący rok obrotowy, stanowią jednocześnie więcej niż połowę składu 

zarządu tej jednostki (zależnej) lub osoby, które zostały powołane do pełnienia tych 

funkcji w rezultacie wykonywania przez jednostkę dominującą prawa głosu w organach 

tej jednostki (zależnej); 

37a)  jednostce dominującej niższego szczebla - rozumie się przez to spółkę handlową, która 

jest jednocześnie jednostką zależną od innej spółki handlowej lub przedsiębiorstwa 

państwowego i jednostką dominującą w stosunku do co najmniej jednej spółki handlowej; 

37b)  jednostce dominującej wyższego szczebla - rozumie się przez to jednostkę będącą 

spółką handlową lub przedsiębiorstwem państwowym, która jest jednostką dominującą w 

stosunku do jednostki dominującej niższego szczebla; 

37c)  wspólniku jednostki współzależnej - rozumie się przez to jednostkę będącą spółką 

handlową lub przedsiębiorstwem państwowym, sprawującą wraz z innymi udziałowcami 

współkontrolę nad jednostką współzależną; 

38)  znaczącym inwestorze - rozumie się przez to jednostkę będącą spółką handlową lub 

przedsiębiorstwem państwowym, posiadającą w innej jednostce - niebędącej jednostką 

zależną lub współzależną - nie mniej niż 20% głosów w organie stanowiącym tej 

jednostki i wywierającą znaczący wpływ wobec tej jednostki, przy czym liczbę głosów 

ustala się z zachowaniem zasady określonej w pkt 37 lit. a. Udział w ogólnej liczbie 

głosów może być mniejszy niż 20%, jeżeli inne okoliczności, wymienione w pkt 36 

wskazują na wywieranie znaczącego wpływu; 

39)  jednostce zależnej - rozumie się przez to jednostkę będącą spółką handlową lub 

podmiotem utworzonym i działającym zgodnie z przepisami obcego prawa handlowego, 

kontrolowaną przez jednostkę dominującą; 
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40)  jednostce współzależnej - rozumie się przez to jednostkę, która jest współkontrolowana 

przez wspólników na podstawie zawartej pomiędzy nimi umowy, umowy spółki lub 

statutu; 

41)  jednostce stowarzyszonej - rozumie się przez to jednostkę będącą spółką handlową lub 

podmiotem utworzonym i działającym zgodnie z przepisami obcego prawa handlowego, 

na którą znaczący inwestor wywiera znaczący wpływ; 

42)  jednostkach podporządkowanych - rozumie się przez to jednostki zależne, współzależne 

oraz stowarzyszone; 

43)  jednostkach powiązanych z jednostką - rozumie się przez to jej jednostkę dominującą, 

znaczącego inwestora, jej jednostki zależne, współzależne i stowarzyszone oraz jednostki 

znajdujące się wraz z jednostką pod wspólną kontrolą, a także wspólnika jednostki 

współzależnej; 

44)  grupie kapitałowej - rozumie się przez to jednostkę dominującą wraz z jednostkami 

zależnymi; 

45)  konsolidacji - rozumie się przez to łączenie sprawozdań finansowych jednostek 

tworzących grupę kapitałową przez sumowanie odpowiednich pozycji sprawozdań 

finansowych jednostki dominującej i jednostek zależnych, z uwzględnieniem niezbędnych 

wyłączeń i korekt; 

46)  kapitałach mniejszości - rozumie się przez to część aktywów netto jednostki zależnej, 

objętej skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, która należy do udziałowców 

innych niż jednostki grupy kapitałowej; 

47)  metodzie praw własności - rozumie się przez to przyjętą przez jednostkę dominującą, 

wspólnika jednostki współzależnej lub znaczącego inwestora metodę wyceny udziałów w 

aktywach netto jednostki podporządkowanej, z uwzględnieniem wartości firmy lub 

ujemnej wartości firmy, ustalonych na dzień objęcia kontroli, współkontroli lub 

wywierania znaczącego wpływu. Wartość początkową udziału aktualizuje się na dzień 

bilansowy, na który sporządza się sprawozdanie finansowe, o zmiany wartości aktywów 

netto jednostki podporządkowanej, jakie nastąpiły w okresie sprawozdawczym, 

wynikające zarówno z osiągniętego wyniku finansowego, skorygowanego o odpis raty 

wartości firmy lub ujemnej wartości firmy przypadający na dany okres sprawozdawczy, 

jak i o wszelkie inne zmiany, w tym wynikające z rozliczeń z jednostką dominującą, 

wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem; 
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48)  Europejskim Obszarze Gospodarczym - rozumie się przez to kraje Unii Europejskiej oraz 

Islandię, Liechtenstein i Norwegię. 

1a. 
(7)

 Jednostkami mikro w rozumieniu ustawy są: 

1)   spółki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, inne osoby prawne, a także oddziały 

przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności 

gospodarczej - z wyłączeniem jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3, jednostek 

zamierzających ubiegać się albo ubiegających się o zezwolenie na wykonywanie 

działalności na podstawie przepisów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3, oraz jednostek 

sektora finansów publicznych - jeżeli jednostki te w roku obrotowym, za który 

sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w 

przypadku jednostek rozpoczynających działalność w roku obrotowym, w którym 

rozpoczęły działalność, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech 

wielkości: 

a)  1 500 000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, 

b)  3 000 000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok 

obrotowy, 

c)  10 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty, 

2)   stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, 

fundacje, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o 

swobodzie działalności gospodarczej, społeczno-zawodowe organizacje rolników, 

organizacje samorządu zawodowego, organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła i 

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych - jeżeli nie prowadzą działalności 

gospodarczej, 

3)   osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki 

partnerskie, jeżeli przychody netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, produktów i 

operacji finansowych wyniosły równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 1 200 000 

euro i nie więcej niż 2 000 000 euro za poprzedni rok obrotowy, a w przypadku jednostek 

rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony 

ustawą - w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie ksiąg 

rachunkowych w sposób określony ustawą, 

4)   osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki 

partnerskie, które stosują zasady rachunkowości na podstawie art. 2 ust. 2 
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- w stosunku, do których organ zatwierdzający podjął decyzję w sprawie sporządzania 

sprawozdania finansowego z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48 

ust. 3, art. 48a ust. 3, art. 48b ust. 4 lub art. 49 ust. 4. 

1b. 
(8)

 Jednostkami mikro w rozumieniu ustawy są również jednostki, o których mowa w ust. 

1a pkt 1, które: 

1)   za poprzedni rok obrotowy sporządziły sprawozdanie finansowe z zastosowaniem art. 46 

ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48 ust. 3, art. 48a ust. 3, art. 48b ust. 4 lub art. 49 ust. 4 

oraz 

2)   w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, albo w roku 

poprzedzającym ten rok obrotowy przekroczyły dwie z wymienionych w ust. 1a pkt 1 

wielkości. 

2. Wyrażone w euro wielkości przelicza się na walutę polską po średnim kursie, ogłoszonym 

przez Narodowy Bank Polski, na dzień bilansowy, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. 
(9)

 Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w ust. 1a pkt 3 oraz w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 

ust. 2, przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy 

Bank Polski, na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy. 

4. Jeżeli jednostka przyjęła do używania obce środki trwałe lub wartości niematerialne i 

prawne na mocy umowy, zgodnie z którą jedna ze stron, zwana dalej "finansującym", 

oddaje drugiej stronie, zwanej dalej "korzystającym", środki trwałe lub wartości 

niematerialne i prawne do odpłatnego używania lub również pobierania pożytków na czas 

oznaczony, środki te i wartości zalicza się do aktywów trwałych korzystającego, jeżeli 

umowa spełnia co najmniej jeden z następujących warunków: 

1)   przenosi własność jej przedmiotu na korzystającego po zakończeniu okresu, na który 

została zawarta; 

2)   zawiera prawo do nabycia jej przedmiotu przez korzystającego, po zakończeniu okresu, 

na jaki została zawarta, po cenie niższej od wartości rynkowej z dnia nabycia; 

3)   okres, na jaki została zawarta, odpowiada w przeważającej części przewidywanemu 

okresowi ekonomicznej użyteczności środka trwałego lub prawa majątkowego, przy czym 

nie może być on krótszy niż 3/4 tego okresu. Prawo własności przedmiotu umowy może 

być, po okresie, na jaki umowa została zawarta, przeniesione na korzystającego; 

4)   suma opłat, pomniejszonych o dyskonto, ustalona w dniu zawarcia umowy i przypadająca 

do zapłaty w okresie jej obowiązywania, przekracza 90% wartości rynkowej przedmiotu 

umowy na ten dzień. W sumie opłat uwzględnia się wartość końcową przedmiotu umowy, 
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którą korzystający zobowiązuje się zapłacić za przeniesienie na niego własności tego 

przedmiotu. Do sumy opłat nie zalicza się płatności na rzecz finansującego za świadczenia 

dodatkowe, podatków oraz składek na ubezpieczenie tego przedmiotu, jeżeli korzystający 

pokrywa je niezależnie od opłat za używanie; 

5)   zawiera przyrzeczenie finansującego do zawarcia z korzystającym kolejnej umowy o 

oddanie w odpłatne używanie tego samego przedmiotu lub przedłużenia umowy 

dotychczasowej, na warunkach korzystniejszych od przewidzianych w dotychczasowej 

umowie; 

6)   przewiduje możliwość jej wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że wszelkie powstałe z tego 

tytułu koszty i straty poniesione przez finansującego pokrywa korzystający; 

7)   przedmiot umowy został dostosowany do indywidualnych potrzeb korzystającego. Może 

on być używany wyłącznie przez korzystającego, bez wprowadzania w nim istotnych 

zmian. 

5. W przypadku spełnienia co najmniej jednego z warunków określonych w ust. 4, oddane do 

używania korzystającemu środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne zalicza się u 

finansującego do aktywów finansowych odpowiednio jako inne długoterminowe bądź 

krótkoterminowe aktywa. 

6. W przypadku gdy roczne sprawozdanie finansowe korzystającego nie podlega 

obowiązkowi badania i ogłaszania w myśl art. 64 ust. 1, to może on dokonywać 

kwalifikacji umów, o których mowa w ust. 4, według zasad określonych w przepisach 

podatkowych i nie stosować ust. 4 i 5. 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 3 

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O 

KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I 

ZAKŁADÓW REASEKURACJI 

Wstęp 

obejmuje zakres informacji określony w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 

6 ustawy 

Bilans 

Aktywa 

A.   Wartości niematerialne i prawne  

1.   Wartość firmy 
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2.   Inne wartości niematerialne i prawne i zaliczki na poczet wartości niematerialnych i 

prawnych 

B.   Lokaty 

I.   Nieruchomości 

1.   Grunty własne oraz prawo wieczystego użytkowania gruntu 

2.   Budynki, budowle oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 

3.   Inwestycje budowlane i zaliczki na poczet tych inwestycji 

II.  Lokaty w jednostkach podporządkowanych 

1.   Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych 

2.   Pożyczki udzielone jednostkom podporządkowanym oraz dłużne papiery wartościowe 

emitowane przez te jednostki 

3.   Pozostałe lokaty 

III.  Inne lokaty finansowe 

1.   Udziały, akcje oraz inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostki 

uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 

2.   Dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu 

3.   Udziały we wspólnych przedsięwzięciach lokacyjnych 

4.   Pożyczki zabezpieczone hipotecznie  

5.   Pozostałe pożyczki 

6.   Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych  

7.   Pozostałe lokaty 

IV.  Należności depozytowe od cedentów 

C.   Aktywa netto ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi 

ubezpieczający 

D.   Należności 

I.   Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich 

1.   Należności od ubezpieczających, w tym: 

1.1. Od jednostek podporządkowanych 

1.2. Od pozostałych jednostek 

2.   Należności od pośredników ubezpieczeniowych, w tym: 

2.1. Od jednostek podporządkowanych 

2.2. Od pozostałych jednostek 

3.   Inne należności 
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3.1.  Od jednostek podporządkowanych 

3.2.  Od pozostałych jednostek 

II.  Należności z tytułu reasekuracji, w tym: 

1.   Od jednostek podporządkowanych 

2.   Od pozostałych jednostek 

III.  Inne należności 

1.   Należności od budżetu 

2.   Pozostałe należności, w tym: 

2.1.  Od jednostek podporządkowanych 

2.2.  Od pozostałych jednostek 

E.   Inne składniki aktywów  

I.   Rzeczowe składniki aktywów  

II.  Środki pieniężne 

III.  Pozostałe składniki aktywów 

F.   Rozliczenia międzyokresowe 

I.   Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  

II.  Aktywowane koszty akwizycji 

III.  Zarachowane odsetki i czynsze  

IV.  Inne rozliczenia międzyokresowe  

Aktywa razem 

Pasywa 

A.    Kapitał własny  

I.    Kapitał podstawowy 

II.   Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 

III.  Akcje własne (wielkość ujemna) 

IV.   Kapitał (fundusz) zapasowy 

V.    Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny  

VI.   Pozostałe kapitały rezerwowe 

VII.  Zysk (strata) z lat ubiegłych  

VIII.  Zysk (strata) netto 

B.    Zobowiązania podporządkowane 

C.    Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 

I.    Rezerwa składek i rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego 
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II.   Rezerwa ubezpieczeń na życie 

III.  Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia 

IV.   Rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych  

V.    Rezerwy na wyrównanie szkodowości (ryzyka)  

VI.   Rezerwy na zwrot składek dla członków 

VII.  Pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe określone w statucie 

VIII.  Rezerwa ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi 

ubezpieczający 

D.    Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych (wartość ujemna) 

I.    Udział reasekuratorów w rezerwie składek i w rezerwie na pokrycie ryzyka niewygasłego 

II.   Udział reasekuratorów w rezerwie ubezpieczeń na życie 

III.  Udział reasekuratorów w rezerwie na niewypłacone odszkodowania i świadczenia 

IV.   Udział reasekuratorów w rezerwie na premie i rabaty dla ubezpieczonych 

V.    Udział reasekuratorów w pozostałych rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych 

określonych w statucie 

VI.   Udział reasekuratorów w rezerwie ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty 

(inwestycyjne) ponosi ubezpieczający 

E.    Oszacowane regresy i odzyski (wielkość ujemna) 

1.   Oszacowane regresy i odzyski brutto 

2.   Udział reasekuratorów w oszacowanych regresach i odzyskach 

F.    Pozostałe rezerwy 

I.    Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników 

II.   Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

III.  Inne rezerwy 

G.    Zobowiązania z tytułu depozytów reasekuratorów 

H.    Pozostałe zobowiązania i fundusze specjalne 

I.    Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich 

1.   Zobowiązania wobec ubezpieczających, w tym: 

1.1.  Wobec jednostek podporządkowanych 

1.2.  Wobec pozostałych jednostek 

2.   Zobowiązania wobec pośredników ubezpieczeniowych, w tym: 

2.1.  Wobec jednostek podporządkowanych 

2.2.  Wobec pozostałych jednostek 
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3.   Inne zobowiązania z tytułu ubezpieczeń, w tym: 

3.1.  Wobec jednostek podporządkowanych 

3.2.  Wobec pozostałych jednostek 

II.   Zobowiązania z tytułu reasekuracji, w tym: 

1.   Wobec jednostek podporządkowanych 

2.   Wobec pozostałych jednostek 

III.  Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych oraz 

pobranych pożyczek, w tym: 

1.   Zobowiązania zamienne na akcje zakładu ubezpieczeń 

2.   Pozostałe 

IV.   Zobowiązania wobec instytucji kredytowych 

V.    Inne zobowiązania 

1.   Zobowiązania wobec budżetu 

2.   Pozostałe zobowiązania 

2.1.  Wobec jednostek podporządkowanych 

2.2.  Wobec pozostałych jednostek 

VI.   Fundusze specjalne 

I.    Rozliczenia międzyokresowe 

1.   Rozliczenia międzyokresowe kosztów  

2.   Ujemna wartość firmy 

3.   Przychody przyszłych okresów 

Pasywa razem 

[Pozycje pozabilansowe 

1.   Należności warunkowe, w tym: 

1.1.  otrzymane gwarancje i poręczenia  

1.2.  pozostałe 

2.   Zobowiązania warunkowe, w tym:  

2.1.  udzielone poręczenia i gwarancje  

2.2.  weksle akceptowane i indosowane  

2.3.  aktywa z zobowiązaniem odsprzedaży 

2.4.  inne zobowiązania zabezpieczone na aktywach lub na przychodach 

3.   Zabezpieczenia z tytułu reasekuracji ustanowione na rzecz zakładu ubezpieczeń 
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4.   Zabezpieczenia z tytułu reasekuracji ustanowione przez zakład ubezpieczeń na rzecz 

cedentów 

5.   Obce składniki aktywów nieujęte w aktywach] 

<Pozycje pozabilansowe 

1. Należności warunkowe, w tym: 

1.1. otrzymane gwarancje i poręczenia  

1.2. pozostałe 

2. Zobowiązania warunkowe, w tym:  

2.1. udzielone poręczenia i gwarancje  

2.2. weksle akceptowane i indosowane  

2.3. aktywa z zobowiązaniem odsprzedaży 

2.4. inne zobowiązania zabezpieczone na aktywach lub na przychodach 

3. Zabezpieczenia z tytułu reasekuracji ustanowione na rzecz zakładu ubezpieczeń 

4. Zabezpieczenia z tytułu reasekuracji ustanowione przez zakład ubezpieczeń na rzecz 

cedentów 

5.  Obce składniki aktywów nieujęte w aktywach> 

Wysokość środków własnych  

Wysokość marginesu wypłacalności 

Nadwyżka (niedobór) środków własnych na pokrycie marginesu wypłacalności 

Wysokość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 

Wysokość aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych  

Nadwyżka (niedobór) aktywów na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 

Techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych 

I.    Składki (1-2-3+4) 

1.   Składki przypisane brutto 

2.   Udział reasekuratorów w składce przypisanej 

3.   Zmiana stanu rezerw składek i rezerwy na ryzyko niewygasłe brutto 

4.   Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw składek 

II.   Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione z ogólnego rachunku 

zysków i strat 

III.  Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym 

IV.   Odszkodowania i świadczenia (1+2) 

1.   Odszkodowania i świadczenia wypłacone na udziale własnym 
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1.1.  Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto 

1.2.  Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych 

2.   Zmiana stanu rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia na udziale własnym 

2.1.  Zmiana stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto 

2.2.  Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i 

świadczenia 

V.    Zmiany stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym 

1.   Zmiany stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto 

2.   Udział reasekuratorów w zmianie stanu pozostałych rezerw techniczno-

ubezpieczeniowych 

VI.   Premie i rabaty na udziale własnym łącznie ze zmianą stanu rezerw 

VII.  Koszty działalności ubezpieczeniowej  

1.   Koszty akwizycji 

1.1.  W tym zmiana stanu aktywowanych kosztów akwizycji 

2.   Koszty administracyjne 

3.   Prowizje reasekuracyjne i udział w zyskach reasekuratorów 

VIII.  Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym 

IX.   Zmiany stanu rezerw na wyrównanie szkodowości (ryzyka) 

X.    Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych 

Techniczny rachunek ubezpieczeń na życie 

I.    Składki 

1.   Składki przypisane brutto 

2.   Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto 

3.   Zmiana stanu rezerw składek i na ryzyko niewygasłe brutto 

4.   Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw składek 

II.   Przychody z lokat 

1.   Przychody z lokat w nieruchomości 

2.   Przychody z lokat w jednostkach podporządkowanych 

2.1.  z udziałów lub akcji 

2.2.  z pożyczek i dłużnych papierów wartościowych 

2.3.  z pozostałych lokat 

3.   Przychody z innych lokat finansowych 
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3.1.  z udziałów, akcji, innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu oraz 

jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 

3.2.  z dłużnych papierów wartościowych oraz innych papierów wartościowych o stałej 

kwocie dochodu 

3.3.  z lokat terminowych w instytucjach kredytowych 

3.4.  z pozostałych lokat 

4.   Wynik dodatni z rewaloryzacji lokat  

5.   Wynik dodatni z realizacji lokat 

III.  Niezrealizowane zyski z lokat 

IV.   Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym 

V.    Odszkodowania i świadczenia 

1.   Odszkodowania i świadczenia wypłacone na udziale własnym 

1.1.  Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto 

1.2.  Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych 

2.   Zmiana stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia na udziale własnym 

2.1.  Rezerwy brutto 

2.2.  Udział reasekuratorów 

VI.   Zmiany stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym 

1.   Zmiana stanu rezerw w ubezpieczeniach na życie na udziale własnym 

1.1.  rezerw brutto 

1.2.  na udziale reasekuratorów 

2.   Zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym dla ubezpieczeń 

na życie, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający  

2.1.  rezerw brutto 

2.2. na udziale reasekuratorów 

3.   Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych przewidzianych w 

statucie na udziale własnym 

3.1.  rezerw brutto 

3.2.  na udziale reasekuratorów 

VII.  Premie i rabaty łącznie ze zmianą stanu rezerw na udziale własnym 

VIII.  Koszty działalności ubezpieczeniowej  

1.   Koszty akwizycji 

1.1.  W tym zmiana stanu aktywowanych kosztów akwizycji 
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2.   Koszty administracyjne 

3.   Prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach 

IX.   Koszty działalności lokacyjnej 

1.   Koszty utrzymania nieruchomości 

2.   Pozostałe koszty działalności lokacyjnej  

3.   Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat 

4.   Wynik ujemny z realizacji lokat 

X.    Niezrealizowane straty na lokatach 

XI.   Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym  

XII.  Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione do ogólnego rachunku 

zysków i strat  

XIII.  Wynik techniczny ubezpieczeń na życie 

Ogólny rachunek zysków i strat 

I.    Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych lub ubezpieczeń na życie 

II.   Przychody z lokat 

1.   Przychody z lokat w nieruchomości 

2.   Przychody z lokat w jednostkach podporządkowanych 

2.1.  z udziałów i akcji 

2.2.  z pożyczek i dłużnych papierów wartościowych 

2.3.  z pozostałych lokat 

3.   Przychody z innych lokat finansowych 

3.1.  z udziałów, akcji, innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu oraz 

jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych, 

3.2.  z dłużnych papierów wartościowych oraz innych papierów wartościowych o stałej 

kwocie dochodu 

3.3.  z lokat terminowych w instytucjach kredytowych 

3.4.  z pozostałych lokat 

4.   Wynik dodatni z rewaloryzacji lokat  

5.   Wynik dodatni z realizacji lokat 

III.  Niezrealizowane zyski z lokat 

IV.   Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione z technicznego 

rachunku ubezpieczeń na życie 

V.    Koszty działalności lokacyjnej 
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1.   Koszty utrzymania nieruchomości 

2.   Pozostałe koszty działalności lokacyjnej  

3.   Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat 

4.   Wynik ujemny z realizacji lokat 

VI.   Niezrealizowane straty na lokatach 

VII.  Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione do technicznego 

rachunku ubezpieczeń majątkowych i osobowych 

VIII.  Pozostałe przychody operacyjne 

IX.   Pozostałe koszty operacyjne 

X.    Zysk (strata) z działalności operacyjnej  

XI.   Zyski nadzwyczajne 

XII.  Straty nadzwyczajne  

XIII.  Zysk (strata) brutto  

XIV.  Podatek dochodowy 

XV.   Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 

XVI.  Zysk (strata) netto 

Zestawienie zmian w kapitale własnym 

I.   Kapitał własny na początek okresu (BO)  

-    Korekty błędów podstawowych 

I.a.  Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach 

1.   Kapitał podstawowy na początek okresu  

1.1.  Zmiany kapitału podstawowego 

a)   zwiększenie (z tytułu)  

-    emisji akcji 

-    ... 

b)   zmniejszenie (z tytułu)  

-    umorzenia akcji 

-    ... 

1.2.  Kapitał podstawowy na koniec okresu 

2.   Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 

2.1.  Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy 

a)   zwiększenie  

b)   zmniejszenie 
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2.2.  Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 

3.   Akcje własne na początek okresu  

3.1.  Zmiany akcji własnych 

a)   zwiększenie  

b)   zmniejszenie 

3.2.  Akcje własne na koniec okresu  

4.   Kapitał zapasowy na początek okresu  

4.1.  Zmiany kapitału zapasowego 

a)   zwiększenie (z tytułu) 

-    emisji akcji powyżej wartości nominalnej  

-    podziału zysku (ustawowo) 

-    podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 

-    ... 

b)   zmniejszenie (z tytułu)  

-    pokrycia straty 

-    ... 

4.2.  Kapitał zapasowy na koniec okresu 

5.   Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu  

5.1.  Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 

a)   zwiększenie (z tytułu) 

-    ... 

b)   zmniejszenie (z tytułu) 

-    zbycia środków trwałych 

-    ... 

5.2.  Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu  

6.   Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 

6.1.  Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych  

a)   zwiększenie (z tytułu) 

-    ... 

b)   zmniejszenie (z tytułu) 

-    ... 

6.2.  Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 

7.   Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu  
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7.1.  Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 

-    Korekty błędów podstawowych 

7.2.  Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 

a)   zwiększenie (z tytułu) 

-    podziału zysku z lat ubiegłych 

-    ... 

b)   zmniejszenie (z tytułu) 

-    ... 

7.3.  Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu  

7.4.  Strata z lat ubiegłych na początek okresu 

-    Korekty błędów podstawowych 

7.5.  Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 

a)   zwiększenie (z tytułu) 

-    przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 

-    ... 

b)   zmniejszenie (z tytułu) 

7.6.  Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 

7.7.  Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 

8.   Wynik netto  

a)   zysk netto  

b)   strata netto 

II.  Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 

III.  Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 

Rachunek przepływów pieniężnych  

(metoda bezpośrednia) 

A.   Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

I.   Wpływy 

1.   Wpływy z działalności bezpośredniej oraz reasekuracji czynnej 

1.1.  Wpływy z tytułu składek brutto 

1.2.  Wpływy z tytułu regresów, odzysków i zwrotów odszkodowań 

1.3.  Pozostałe wpływy z działalności bezpośredniej 

2.   Wpływy z reasekuracji biernej 

2.1.  Wpłaty reasekuratorów z tytułu udziału w odszkodowaniach 
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2.2.  Wpływy z tytułu prowizji reasekuracyjnych i udziałów w zyskach reasekuratorów 

2.3.  Pozostałe wpływy z reasekuracji biernej 

3.   Wpływy z pozostałej działalności operacyjnej  

3.1.  Wpływy z tytułu czynności komisarza awaryjnego 

3.2.  Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników aktywów 

trwałych innych niż lokaty 

3.3.  Pozostałe wpływy 

II.  Wydatki 

1.   Wydatki z tytułu działalności bezpośredniej i reasekuracji czynnej 

1.1.  Zwroty składek brutto 

1.2.  Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto 

1.3.  Wydatki z tytułu akwizycji 

1.4.  Wydatki o charakterze administracyjnym  

1.5.  Wydatki z tytułu likwidacji szkód i windykacji regresów 

1.6.  Wypłacone prowizje i udziały w zyskach z tytułu reasekuracji czynnej 

1.7.  Pozostałe wydatki z działalności bezpośredniej oraz reasekuracji czynnej 

2.   Wydatki z tytułu reasekuracji biernej 

2.1.  Składki zapłacone z tytułu reasekuracji 

2.2.  Pozostałe wydatki z tytułu reasekuracji biernej  

3.   Wydatki z pozostałej działalności operacyjnej  

3.1.  Wydatki z tytułu czynności komisarza awaryjnego 

3.2.  Nabycie wartości niematerialnych i prawnych i rzeczowych składników aktywów 

trwałych innych niż lokaty 

3.3.  Pozostałe wydatki operacyjne 

III.  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) 

B.   Przepływy z działalności lokacyjnej 

I.   Wpływy 

1.   Zbycie nieruchomości 

2.   Zbycie udziałów, akcji w jednostkach podporządkowanych 

3.   Zbycie udziałów, akcji, w pozostałych jednostkach oraz jednostek uczestnictwa i 

certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 

4.   Realizacja dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez jednostki 

podporządkowane oraz spłata pożyczek udzielonych tym jednostkom 
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5.   Realizacja dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez pozostałe jednostki 

6.   Likwidacja lokat terminowych w instytucjach kredytowych 

7.   Realizacja pozostałych lokat  

8.   Wpływy z nieruchomości 

9.   Odsetki otrzymane 

10.  Dywidendy otrzymane 

11.  Pozostałe wpływy z lokat  

II.  Wydatki 

1.   Nabycie nieruchomości 

2.   Nabycie udziałów, akcji w jednostkach podporządkowanych 

3.   Nabycie udziałów, akcji w pozostałych jednostkach oraz jednostek uczestnictwa, i 

certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 

4.   Nabycie dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez jednostki 

podporządkowane oraz udzielenie pożyczek tym jednostkom 

5.   Nabycie dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez pozostałe jednostki 

6.   Nabycie lokat terminowych w instytucjach kredytowych 

7.   Nabycie pozostałych lokat 

8.   Wydatki na utrzymanie nieruchomości  

9.   Pozostałe wydatki na lokaty 

III.  Przepływy pieniężne netto z działalności lokacyjnej (I-II) 

C.   Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 

I.   Wpływy 

1.   Wpływy netto z emisji akcji oraz dopłat do kapitału 

2.   Kredyty, pożyczki oraz emisja dłużnych papierów wartościowych 

3.   Pozostałe wpływy finansowe 

II.  Wydatki 

1.   Dywidendy 

2.   Inne niż, wypłata dywidend, wydatki z tytułu podziału zysku 

3.   Nabycie akcji własnych 

4.   Spłata kredytów, pożyczek oraz wykup własnych dłużnych papierów wartościowych 

5.   Odsetki od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych 

6.   Pozostałe wydatki finansowe 

III.  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 
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D.   Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III) 

E.   Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym: 

-    zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 

F.   Środki pieniężne na początek okresu 

G.   Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 

-    o ograniczonej możliwości dysponowania 

Dodatkowe informacje i objaśnienia 

obejmują zakres informacji określony w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 

6 ustawy. 

 

 

USTAWA z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1866 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1166) 

 

Art. 2. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   deponent - osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą 

osobowości prawnej, o ile posiada ona zdolność prawną, oraz podmioty, o których mowa 

w art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 

1376, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą - Prawo bankowe", będące stroną umowy 

imiennego rachunku bankowego lub posiadające wynikającą z czynności bankowych 

wierzytelność do banku objętego obowiązkowym systemem gwarantowania, oraz osoby, o 

których mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe, z 

zastrzeżeniem art. 26q, o ile ich wierzytelność do banku stała się wymagalna przed dniem 

spełnienia warunku gwarancji, z wyłączeniem: 

a)  Skarbu Państwa, 

b)  banków krajowych, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych w rozumieniu 

ustawy - Prawo bankowe, 

c)  spółek prowadzących giełdę, rynek pozagiełdowy lub alternatywny system obrotu, firm 

inwestycyjnych, zagranicznych firm inwestycyjnych, zagranicznych osób prawnych 

prowadzących działalność maklerską oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 

S.A. w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 94 i 586), 
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[d)  krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń, krajowych i zagranicznych zakładów 

reasekuracji w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 950, z późn. zm.) oraz Ubezpieczeniowego Funduszu 

Gwarancyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach 

obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 392 oraz z 2014 r. poz. 827),] 

< d) krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń, krajowych i zagranicznych 

zakładów reasekuracji w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. …) oraz Ubezpieczeniowego 

Funduszu Gwarancyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o 

ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i 

Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 392, z późn. 

zm.),> 

e)  (uchylona) 

f)  funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych, 

spółek zarządzających, oddziałów towarzystw inwestycyjnych w rozumieniu ustawy z 

dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157), 

g)  otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych funduszy emerytalnych, powszechnych 

towarzystw emerytalnych, pracowniczych towarzystw emerytalnych w rozumieniu ustawy 

z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 989, 1289 i 1717), 

h)  kas, Kasy Krajowej w rozumieniu ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych 

kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1450), 

i)  osób posiadających w dniu spełnienia warunku gwarancji pakiet co najmniej 5% ogólnej 

liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym, a także 

osób, które w stosunku do nich są podmiotami dominującymi lub zależnymi w rozumieniu 

art. 3 pkt 16 i 17 ustawy, o której mowa w lit. c, w przypadku gdy osoby te pełniły swoje 

funkcje w dniu spełnienia warunku gwarancji bądź w okresie bieżącego roku obrotowego 

(obrachunkowego) lub poprzedzającego dzień spełnienia warunku gwarancji, 

j)  członków zarządu i rady nadzorczej banku krajowego oraz osób pełniących w tym banku 

funkcje dyrektorów i zastępców dyrektorów w centrali banku, jak również dyrektorów i 

zastępców dyrektorów oddziałów tego banku, w przypadku gdy osoby te pełniły swoje 
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funkcje w dniu spełnienia warunku gwarancji bądź w okresie bieżącego roku obrotowego 

(obrachunkowego) lub poprzedzającego dzień spełnienia warunku gwarancji, 

k)  dyrektorów oraz zastępców dyrektora oddziału banku zagranicznego lub oddziału 

instytucji kredytowej, w przypadku którego nastąpiło spełnienie warunku gwarancji, jeżeli 

osoby te pełniły swoje funkcje w dniu spełnienia warunku gwarancji bądź w okresie 

bieżącego roku obrotowego (obrachunkowego) lub poprzedzającego dzień spełnienia 

warunku gwarancji; 

2)   środki gwarantowane - środki pieniężne zgromadzone w banku przez deponenta na 

rachunkach imiennych oraz jego należności wynikające z innych czynności bankowych, w 

walucie polskiej lub walutach obcych, według stanu na dzień spełnienia warunku 

gwarancji, potwierdzone dokumentami imiennymi wystawionymi przez ten bank lub 

imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, powiększone o naliczone odsetki do 

dnia spełnienia warunku gwarancji, a także kwoty, o których mowa w art. 55 ust. 1 i art. 

56 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe, z zastrzeżeniem art. 26q, o ile stały się wymagalne 

przed dniem spełnienia warunku gwarancji - do wysokości określonej ustawą, z 

wyłączeniem papierów wartościowych innych niż opiewające wyłącznie na 

wierzytelności pieniężne, a także listów zastawnych, o których mowa w ustawie z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 

919, z późn. zm.), oraz środków, o których mowa w art. 26s ust. 2; 

3)   podmioty objęte obowiązkowym systemem gwarantowania - zwane dalej "podmiotami 

objętymi systemem gwarantowania": 

a)  banki krajowe w rozumieniu ustawy - Prawo bankowe, 

b)  oddziały banków zagranicznych w rozumieniu ustawy - Prawo bankowe, o ile nie są 

uczestnikami systemu gwarantowania środków pieniężnych albo system gwarantowania, 

w którym uczestniczą, nie zapewnia gwarantowania środków pieniężnych co najmniej w 

zakresie i w wysokości określonych w ustawie; 

4)   spełnienie warunku gwarancji: 

a)  w przypadku banku krajowego - wydanie przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o 

zawieszeniu działalności banku i ustanowieniu zarządu komisarycznego, o ile nie został 

on ustanowiony wcześniej, oraz wystąpienie do właściwego sądu z wnioskiem o 

ogłoszenie upadłości, 
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b)  w przypadku oddziału instytucji kredytowej - wydanie przez zagraniczny sąd lub 

zagraniczny organ orzeczenia, postanowienia lub decyzji, którymi pozbawiono lub 

ograniczono podmiot objęty systemem gwarantowania w prawie zarządu jego majątkiem 

lub poddano kontroli celem jego reorganizacji lub likwidacji, w ramach postępowania 

upadłościowego w państwie macierzystym, 

c)  w przypadku oddziału banku zagranicznego, wystąpienie jednego z poniższych zdarzeń: 

–  wydanie przez sąd postanowienia o uznaniu zagranicznego postępowania upadłościowego, 

o którym mowa w art. 379 pkt 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i 

naprawcze (Dz. U. z 2012 r. poz. 1112, z późn. zm.), wszczętego wobec banku 

zagranicznego, który prowadzi działalność w Rzeczypospolitej Polskiej w formie 

oddziału, 

–  wszczęcie postępowania upadłościowego obejmującego majątek banku zagranicznego 

położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

4a)  dzień spełnienia warunku gwarancji: 

a)  w przypadku banku krajowego - dzień wskazany w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego 

jako dzień zawieszenia działalności banku i ustanowienia zarządu komisarycznego, o ile 

nie został on ustanowiony wcześniej, oraz wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o 

ogłoszenie upadłości, 

b)  w przypadku oddziału instytucji kredytowej - dzień obwieszczenia w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej odpowiedniego orzeczenia, postanowienia lub decyzji, o 

których mowa w pkt 4 lit. b, 

c)  w przypadku oddziału banku zagranicznego, dzień wystąpienia jednego z poniższych 

zdarzeń: 

–  wydania przez sąd postanowienia o uznaniu zagranicznego postępowania upadłościowego, 

o którym mowa w art. 379 pkt 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i 

naprawcze, wszczętego wobec banku zagranicznego, który prowadzi działalność w 

Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału, 

–  wszczęcia postępowania upadłościowego obejmującego majątek banku zagranicznego 

położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

5)   niedostępność środków - sytuację, w której środki gwarantowane nie mogą być 

wypłacone od dnia spełnienia warunku gwarancji (dzień niedostępności środków); 

6)   (uchylony) 

7)   (uchylony) 
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8)   przejęcie banku - nabycie przedsiębiorstwa prowadzonego przez bank znajdujący się w 

sytuacji niebezpieczeństwa niewypłacalności lub jego części, a także przejęcie banku na 

podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego wydanej na podstawie przepisów art. 

147 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 albo art. 158 ust. 1, 2 lub ust. 4 ustawy - Prawo bankowe; 

9)   system gwarantowania - system utworzony i funkcjonujący na podstawie ustawy; 

10)  oficjalnie uznany system gwarantowania - system gwarantowania środków 

gwarantowanych, utworzony i urzędowo uznany w państwie macierzystym oddziału 

instytucji kredytowej, do którego należy ta instytucja; 

11)  postępowanie upadłościowe w państwie macierzystym - prowadzone na podstawie prawa 

innego państwa będącego członkiem Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA) postępowanie sądowe lub administracyjne, w tym także 

postępowanie zabezpieczające, w ramach których mienie instytucji kredytowej jest 

poddane kontroli lub zarządowi sądu lub innego organu w celu reorganizacji lub 

likwidacji tej instytucji, jeżeli skutkiem tego postępowania jest zawieszenie lub 

ograniczenie realizacji zobowiązań wobec deponentów; 

12)  system wyliczania - system informatyczny podmiotu objętego systemem gwarantowania, 

przeznaczony do zapewnienia możliwości niezwłocznego uzyskania wszelkich danych 

pozwalających na identyfikację deponentów oraz określenie wysokości należnych 

poszczególnym deponentom środków gwarantowanych; 

13)  lista deponentów - zbiór danych, o których mowa w art. 38g ust. 1; 

14)  dzień roboczy - dzień, który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy i nie przypada w 

sobotę. 

 

 

USTAWA z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu 

Państwa (Dz. U. Nr 154, poz. 792, z późn. zm.) 

 

Art. 7. 

Przepisów ustawy nie stosuje się do jednoosobowych spółek Skarbu Państwa: 

1)   
(3)

 (uchylony), 

2)   działających na podstawie: 
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a)  ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 1992 r. Nr 72, poz. 359, z 

1993 r. Nr 6, poz. 29, Nr 28, poz. 127, Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 80, poz. 369 i Nr 

121, poz. 591 oraz z 1995 r. Nr 4, poz. 18 i Nr 133, poz. 654), 

[b)  ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, poz. 344, z 

1993 r. Nr 5, poz. 21, Nr 44, poz. 201, z 1994 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 121, poz. 591 oraz z 

1995 r. Nr 96, poz. 478 i Nr 118, poz. 574),] 

<b) ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 

(Dz. U. poz. …)> 

c)  ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 1993 r. Nr 7, poz. 34 

oraz z 1995 r. Nr 66, poz. 335 i Nr 142, poz. 701). 

 

 

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, 

z późn. zm.) 

Art. 81. 

1. Właściciel pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego 

wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest obowiązany 

przedstawiać go do badania technicznego. 

2. 
(178)

 Badania techniczne dzieli się na badania okresowe, badania dodatkowe oraz badania co 

do zgodności z warunkami technicznymi. 

3. Okresowe badanie techniczne po raz pierwszy jest przeprowadzane przed pierwszą 

rejestracją pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. 
(179)

 Badaniu, o którym mowa w ust. 3, nie podlega: 

1)   nowy pojazd, dla którego wydano świadectwo zgodności WE, świadectwo zgodności, 

dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzję o uznaniu dopuszczenia jednostkowego 

pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu; 

2)   zarejestrowany pojazd: 

a)  na którego typ wydano świadectwo homologacji typu WE pojazdu - w okresie od dnia 

pierwszej rejestracji za granicą do dnia terminu okresowego badania technicznego, 

ustalonego na podstawie ust. 5, lub 

b)  w którego dowodzie rejestracyjnym lub innym dokumencie wydanym przez właściwy 

organ państwa członkowskiego przedstawionym do rejestracji, zawarta jest informacja o 

wykonanym badaniu technicznym i jego terminie ważności 
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-      z wyjątkiem taksówki, pojazdu uprzywilejowanego lub pojazdu odpowiednio 

przystosowanego lub wyposażonego zgodnie z przepisami o przewozie towarów 

niebezpiecznych, pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym podlegającym 

dozorowi technicznemu oraz pojazdu przystosowanego konstrukcyjnie do ruchu 

lewostronnego. 

5. Okresowe badanie techniczne pojazdu przeprowadza się corocznie, z zastrzeżeniem ust. 6-

10. 

6. Okresowe badanie techniczne samochodu osobowego, samochodu ciężarowego o 

dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, motocykla lub przyczepy o 

dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t przeprowadza się przed upływem 

3 lat od dnia pierwszej rejestracji, następnie przed upływem 5 lat od dnia pierwszej 

rejestracji i nie później niż 2 lata od dnia przeprowadzenia poprzedniego badania 

technicznego, a następnie przed upływem kolejnego roku od dnia przeprowadzenia 

badania. Nie dotyczy to pojazdu przewożącego towary niebezpieczne, taksówki, pojazdu 

samochodowego konstrukcyjnie przeznaczonego do przewozu osób w liczbie od 5 do 9, 

wykorzystywanego do zarobkowego transportu drogowego osób, pojazdu marki "SAM", 

pojazdu zasilanego gazem, pojazdu uprzywilejowanego oraz pojazdu używanego do nauki 

jazdy lub egzaminu państwowego, które podlegają corocznym badaniom technicznym. 

7. Okresowe badanie techniczne ciągnika rolniczego, przyczepy rolniczej oraz motoroweru 

przeprowadza się przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, a następnie przed 

upływem każdych kolejnych 2 lat od dnia przeprowadzenia badania. 

8. Przepisy ust. 6 i 7 dotyczą również pojazdów, o których mowa w ust. 6 i 7, 

zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą. W tym przypadku za dzień pierwszej 

rejestracji, o której mowa w ust. 6 i 7, przyjmuje się dzień pierwszej rejestracji za granicą. 

9. Okresowe badanie techniczne autobusu przeprowadza się przed upływem roku od dnia 

pierwszej rejestracji i następnie co 6 miesięcy. 

10. Przyczepa lekka i pojazd zabytkowy nie podlegają okresowym badaniom technicznym. W 

przypadku pojazdu zabytkowego, wykorzystywanego do zarobkowego transportu 

drogowego podlega on corocznym badaniom technicznym. 

11. Niezależnie od badań, o których mowa w ust. 3-5, dodatkowemu badaniu technicznemu 

podlega pojazd: 

1)   skierowany przez organ kontroli ruchu drogowego: 
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a)  w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza 

wymagania ochrony środowiska, 

b)  który uczestniczył w wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze 

elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy, z zastrzeżeniem pkt 5, lub 

noszący ślady uszkodzeń albo którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów 

nośnych konstrukcji pojazdu, mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu 

drogowego; 

2)   skierowany przez starostę albo na wniosek posiadacza pojazdu: 

a)  w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji, 

b)  jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w 

wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska; 

3)   w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących 

zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym, z zastrzeżeniem art. 66 ust. 4 pkt 5 i 6, z 

wyłączeniem montażu instalacji do zasilania gazem; 

4)   który ma być używany jako taksówka, pojazd uprzywilejowany, pojazd do nauki jazdy, 

pojazd do przeprowadzania egzaminu państwowego lub pojazd odpowiednio 

przystosowany lub wyposażony zgodnie z przepisami o przewozie drogowym towarów 

niebezpiecznych; 

[5)   w którym została dokonana naprawa wynikająca ze zdarzenia powodującego 

odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia 

określonego w grupach 3 i 10 działu II załącznika do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o 

działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, z późn. zm.) w zakresie 

elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego mających wpływ na 

bezpieczeństwo ruchu drogowego;] 

<5) w którym została dokonana naprawa wynikająca ze zdarzenia powodującego 

odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia, o 

którym mowa w dziale II w grupach 3 i 10 załącznika do ustawy z dnia 11 września 

2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w zakresie elementów 

układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego mających wpływ na 

bezpieczeństwo ruchu drogowego;> 

6)   w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenie 

elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla 

bezpieczeństwa ruchu drogowego; 
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7)   dla którego określono wymagania techniczne w przepisach o podatku od towarów i usług, 

w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w przepisach o podatku 

dochodowym od osób prawnych; 

8)   autobus, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 

km/h, co do zgodności z dodatkowymi warunkami technicznymi; 

9)   dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych 

porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego; 

10)  
(180)

 wyposażony w blokadę alkoholową. 

11a. 
(181)

 Badaniu co do zgodności z warunkami technicznymi podlega pojazd zabytkowy 

przed pierwszą rejestracją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

12. Badanie techniczne pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym podlegającym 

dozorowi technicznemu może być przeprowadzone po przedstawieniu dokumentu 

wydanego przez właściwy organ dozoru technicznego, stwierdzającego sprawność 

urządzenia technicznego. 

12a. 
(182)

 Badanie techniczne pojazdu wyposażonego w blokadę alkoholową przeprowadza się 

po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej, 

wystawionego przez producenta urządzenia lub jego upoważnionego przedstawiciela, 

ważnego przez okres 12 miesięcy od dnia wystawienia. 

13. W razie powstania trudności w ustaleniu parametrów pojazdu, badanie techniczne może 

być przeprowadzone po przedstawieniu opinii rzeczoznawcy samochodowego, o którym 

mowa w art. 79a. 

14. Termin ważności badania technicznego pojazdu, o którym mowa w ust. 4 pkt 3 lit. b, 

uznaje się, o ile nie jest dłuższy niż termin ważności badania technicznego ustalany na 

podstawie ust. 5-10. 

15. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób 

przeprowadzenia badań technicznych oraz wzory dokumentów stosowanych przy tych 

badaniach, uwzględniając w szczególności zakres warunków technicznych pojazdów 

podlegających badaniu. 

16. 
(183)

 Minister właściwy do spraw transportu, uwzględniając konieczność zapewnienia 

bezpiecznego korzystania z pojazdów zabytkowych oraz zakres warunków technicznych 

tych pojazdów podlegających badaniu, określi, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób 

przeprowadzania badań zgodności tych pojazdów z warunkami technicznymi, wzory 

dokumentów związanych z tymi badaniami. 
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USTAWA z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 989, z późn. zm.) 

 

Art. 8. 

Użyte w niniejszej ustawie określenia mają następujące znaczenie: 

1)   podmiot związany - oznacza w stosunku do danego podmiotu jednostkę dominującą, 

zależną lub stowarzyszoną w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613) oraz jednostkę zależną od jednostki 

dominującej w stosunku do tego podmiotu; 

1a)  jednostka dominująca - oznacza jednostkę dominującą w rozumieniu przepisów o 

rachunkowości; 

2)   członek funduszu - oznacza osobę fizyczną, która uzyskała członkostwo w funduszu 

zgodnie z przepisami ustawy; 

3)   wypłata transferowa - oznacza przeniesienie środków znajdujących się na rachunku 

członka z jednego funduszu do innego funduszu lub przeniesienie tych środków 

dokonywane między rachunkami tego samego funduszu, bez względu na stan rachunku; 

3a)  dobrowolny fundusz - oznacza fundusz utworzony i zarządzany przez powszechne 

towarzystwo, prowadzący IKE lub IKZE; 

3b)  składki - oznacza składki wpłacone do otwartego funduszu, składki wpłacone i akcje 

przeniesione do pracowniczego funduszu oraz środki wpłacone do dobrowolnego 

funduszu; 

4)   
(4)

 (uchylony); 

4a)  okresowa emerytura kapitałowa - oznacza emeryturę, o której mowa w ustawie z dnia 21 

listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych; 

4b)  
(5)

 (uchylony); 

5)   otwarty fundusz - oznacza otwarty fundusz emerytalny, który został utworzony i jest 

zarządzany przez powszechne towarzystwo; 

6)   pracowniczy fundusz - oznacza pracowniczy fundusz emerytalny, który został utworzony 

i jest zarządzany przez pracownicze towarzystwo; 

6a)  
(6)

 fundusz emerytalny FUS - oznacza fundusz emerytalny Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych, o którym mowa w art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. 

o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.); 

7)   towarzystwo - oznacza spółkę akcyjną będącą organem funduszu; 



- 94 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

8)   powszechne towarzystwo - oznacza powszechne towarzystwo emerytalne będące 

organem otwartego funduszu lub dobrowolnego funduszu; 

9)   pracownicze towarzystwo - oznacza pracownicze towarzystwo emerytalne będące 

organem pracowniczego funduszu; 

10)  pracodawca zagraniczny - oznacza podmiot, niezależnie od jego formy prawnej, mający 

siedzibę na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego niebędącego państwem członkowskim Unii 

Europejskiej albo Konfederacji Szwajcarskiej, który, w rozumieniu właściwych przepisów 

prawa ubezpieczeń społecznych i prawa pracy tego państwa, jest pracodawcą lub osobą 

prowadzącą działalność na własny rachunek; 

11)  zagraniczny organ nadzoru - oznacza krajowe władze państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, właściwe w zakresie nadzoru nad realizacją programu emerytalnego 

pracodawcy zagranicznego; 

12)  program emerytalny pracodawcy zagranicznego - oznacza zasady gromadzenia 

oszczędności na cele emerytalne, obowiązujące pracodawcę zagranicznego; 

13)  gwarancje - oznacza gwarancje wyników inwestycyjnych oraz danego poziomu 

świadczeń; 

14)  pracownik zagraniczny - oznacza osobę fizyczną zatrudnioną przez pracodawcę 

zagranicznego; 

15)  ryzyka biometryczne - oznacza ryzyka związane ze śmiercią, niepełnosprawnością lub 

długowiecznością; 

[16)  zakład ubezpieczeń na życie - oznacza zakład ubezpieczeń prowadzący działalność, o 

której mowa w dziale I załącznika do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności 

ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950);] 

<16) zakład ubezpieczeń na życie – oznacza zakład ubezpieczeń prowadzący 

działalność w zakresie ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy 

z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 

poz. ...);> 

17)  
(7)

 rynek regulowany w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska - oznacza działający 

w sposób stały w państwach, o których mowa w art. 141 ust. 4, system obrotu 

instrumentami finansowymi dopuszczonymi do tego obrotu, zapewniający inwestorom 

powszechny i równy dostęp do informacji rynkowej w tym samym czasie przy kojarzeniu 

ofert nabycia i zbycia instrumentów finansowych oraz jednakowe warunki nabywania i 
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zbywania tych instrumentów, zorganizowany i podlegający nadzorowi właściwego 

organu, a w przypadku rynku działającego w państwach będących członkami Unii 

Europejskiej - uznany przez to państwo za spełniający te warunki i wskazany Komisji 

Europejskiej jako rynek regulowany. 

Art. 106j. 

 1. Zakład ubezpieczeń na życie, w przypadku zapewnienia ubezpieczenia od ryzyk 

biometrycznych lub gwarancji, ma obowiązek zapewnić: 

1)   kwotę pasywów w wysokości odpowiadającej zobowiązaniom finansowym, które 

wynikają z umowy o przyjmowanie składek; 

2)   rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w odpowiedniej wysokości, w odniesieniu do 

pełnego zakresu programu emerytalnego pracodawcy zagranicznego; 

3)   coroczne ustalenie wartości i poświadczenie przez aktuariusza rezerw techniczno-

ubezpieczeniowych. 

2. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe oblicza się zgodnie z następującymi zasadami: 

1)   kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jest wyliczana na podstawie dostatecznie 

ostrożnej wyceny aktuarialnej, biorąc pod uwagę wszystkie zobowiązania z tytułu 

świadczeń i składek zgodnie z postanowieniami dotyczącymi wypłaty świadczeń w 

przypadku danego pracodawcy zagranicznego; 

2)   rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe muszą być wystarczające zarówno do pokrycia 

wypłat emerytur i innych świadczeń już wypłacanych dla beneficjentów w rozumieniu 

prawa krajowego pracodawcy zagranicznego, którym nadal będą wypłacane, oraz 

odzwierciedlać zobowiązania, jakie wynikają z należnych uprawnień emerytalnych 

uczestników; 

3)   założenia ekonomiczne i aktuarialne przyjęte dla wyceny pasywów są określane w sposób 

ostrożny; 

4)   stosowane techniczne stopy procentowe są ustalane w sposób ostrożny i określone 

zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowego prawa pracodawcy zagranicznego; 

techniczne stopy procentowe są ustalane z uwzględnieniem: przychodu z odpowiednich 

aktywów posiadanych przez instytucję i przyszłych dochodów z inwestycji lub 

przychodów rynkowych z obligacji o wysokiej jakości lub obligacji państwowych; 

5)   tablice biometryczne wykorzystywane w celu ustalania wartości rezerw techniczno-

ubezpieczeniowych uwzględniają główne cechy charakterystyczne grupy uczestników i 

systemów emerytalnych, w szczególności przewidywane zmiany odpowiednich ryzyk; 



- 96 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

6)   metody i podstawy wyliczenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych są stosowane w 

sposób ciągły w kolejnych latach obrotowych, a ewentualny brak ciągłości może być 

uzasadniony zmianami prawnymi, zmianami demograficznymi lub okolicznościami 

gospodarczymi, leżącymi u podstaw założeń przyjętych do wyliczenia tych rezerw. 

3. Zakład ubezpieczeń na życie jest obowiązany posiadać: 

1)   aktywa i pasywa odpowiadające działalności wynikającej z umowy o przyjmowanie 

składek, wyodrębnione, zarządzane i tworzone odrębnie w stosunku do innej działalności 

zakładu, bez możliwości ich przeniesienia; 

[2)   dodatkowe aktywa ponad rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, które służą jako 

zabezpieczenie zobowiązań wynikających z umowy o przyjmowanie składek, w wysokości 

równej marginesowi wypłacalności ustalonemu dla odpowiednich rodzajów ryzyka 

określonych w dziale I załącznika do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności 

ubezpieczeniowej.] 

<2) dodatkowe aktywa ponad rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla celów 

rachunkowości, które służą jako zabezpieczenie zobowiązań wynikających z umowy 

o przyjmowanie składek, w wysokości równej marginesowi wypłacalności 

ustalonemu dla odpowiednich rodzajów ryzyka, o których mowa w dziale I 

załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej;> 

<3) środki własne w wysokości nie niższej niż margines wypłacalności i nie niższej niż 

kapitał gwarancyjny.> 

 <4. Kapitał gwarancyjny, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, jest równy większej z wartości: 

1) jednej trzeciej marginesu wypłacalności; 

2) minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego.> 

<Art. 106ja. 

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowy sposób wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności dla działu I i 

grup ubezpieczeń działu I załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o 

działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz minimalną wysokość kapitału 

gwarancyjnego dla działu I załącznika do tej ustawy, uwzględniając konieczność 

zapewnienia wypłacalności zakładów ubezpieczeń na życie, do których pracowniczy 

fundusz przekazuje składki pracowników zagranicznych. 
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Art. 106jb. 

1. Środki własne zakładu ubezpieczeń na życie stanowią aktywa zakładu ubezpieczeń na 

życie, z wyłączeniem aktywów: 

1) przeznaczonych na pokrycie wszelkich przewidywalnych zobowiązań; 

2) wartości niematerialnych i prawnych; 

3) akcji własnych i udziałów własnych będących w posiadaniu zakładu ubezpieczeń na 

życie; 

4) z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 

2. Z aktywów stanowiących środki własne zakładu ubezpieczeń na życie wyłącza się 

posiadane przez zakład ubezpieczeń na życie w odniesieniu do innych zakładów 

ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, instytucji kredytowych i instytucji finansowych, 

w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 128, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą – Prawo bankowe”, oraz firm 

inwestycyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94, z późn. zm.): 

1) pożyczki podporządkowane spełniające warunki określone w ust. 4 pkt 2; 

2) skumulowane niezapłacone dywidendy z tytułu akcji uprzywilejowanych. 

3. Środki własne zakładu ubezpieczeń na życie powinny w szczególności odpowiadać: 

1) wartości opłaconego kapitału zakładowego; 

2) wartości zobowiązań wobec członków towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, w 

przypadku towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, pod warunkiem że zgodnie ze 

statutem towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych zobowiązania wobec członków 

towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych:  

a) mogą być spłacone członkom towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych wyłącznie 

wtedy, gdy nie spowoduje to naruszenia art. 106j ust. 3 pkt 3, 

b) w przypadku likwidacji towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, mogą być spłacone 

członkom towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych wyłącznie po spłaceniu wszelkich 

innych zobowiązań towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, 

c) z wyłączeniem indywidualnych płatności związanych z wygaśnięciem członkostwa, 

nie mogą być spłacane przed przekazaniem informacji o zamiarze dokonania spłaty, 

w terminie 30 dni przed dniem spłaty, organowi nadzoru, który może zakazać w tym 

terminie dokonywania spłaty; 
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3) kapitałowi zapasowemu i kapitałom rezerwowym oraz kapitałowi z aktualizacji 

wyceny; 

4) niepodzielonemu wynikowi finansowemu z lat ubiegłych po potrąceniu należnych 

dywidend: zysk – wielkość dodatnia, strata – wielkość ujemna; 

5) wynikowi finansowemu netto w okresie sprawozdawczym po potrąceniu należnych 

dywidend: zysk – wielkość dodatnia, strata – wielkość ujemna. 

4. Na wniosek zakładu ubezpieczeń na życie i na podstawie przedstawionych przez niego 

dowodów organ nadzoru może, w drodze decyzji, wyrazić zgodę na zaliczenie do 

środków własnych: 

1) ukrytych rezerw wynikających z niedoszacowania aktywów lub przeszacowania 

pasywów w bilansie dla celów rachunkowości, o ile takie ukryte rezerwy nie mają 

wyjątkowego charakteru; 

2) kapitału pożyczek podporządkowanych spełniających łącznie następujące warunki:  

a) kapitał pożyczek podporządkowanych nie może stanowić więcej niż 25% środków 

własnych, 

b) kapitał pożyczek podporządkowanych jest opłacony w pełnej wysokości, 

c) w umowie pożyczki zawarto warunki, zgodnie z którymi kapitał pożyczek 

podporządkowanych w przypadku upadłości albo likwidacji zakładu ubezpieczeń na 

życie może być spłacony dopiero po zaspokojeniu wszystkich innych wierzycieli 

zakładu ubezpieczeń, 

d) w przypadku pożyczek z określonym okresem spłaty, pierwotny okres spłaty wynosi 

przynajmniej 5 lat, 

e) w przypadku pożyczek, których termin spłaty nie jest ustalony, pożyczki te mogą być 

spłacane wyłącznie z zachowaniem 5-letniego okresu wypowiedzenia, chyba że nie są 

już zaliczane do środków własnych, 

f) w umowie pożyczki nie zawarto warunków przewidujących, że w określonych 

okolicznościach, innych niż likwidacja zakładu ubezpieczeń na życie, zadłużenie 

zostanie spłacone przed uzgodnionym terminem spłaty, 

g) w umowie pożyczki zawarto warunki, zgodnie z którymi umowa pożyczki może być 

zmieniona tylko po otrzymaniu od organu nadzoru oświadczenia o braku zastrzeżeń 

do planowanych zmian; 

3) połowy należnych wpłat na kapitał zakładowy, pod warunkiem że 25% tego kapitału 

zostało opłacone, nie więcej jednak niż równowartość 50% mniejszej spośród 
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wartości marginesu wypłacalności lub środków własnych zakładu ubezpieczeń na 

życie; 

4) w przypadku gdy zakład ubezpieczeń na życie nie stosuje metody Zillmera lub 

stosuje ją, lecz nie uwzględnia przy tym kosztów akwizycji w pełnej wysokości – 

różnicy między wysokością rezerwy w dziale ubezpieczeń na życie obliczoną przez 

zakład ubezpieczeń na życie i wysokością rezerwy w dziale ubezpieczeń na życie 

obliczoną przy zastosowaniu metody Zillmera, z uwzględnieniem kosztów akwizycji 

w pełnej wysokości. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 lit. d, zakład ubezpieczeń na życie 

przedstawia organowi nadzoru, nie późnej niż przed upływem 12 miesięcy przed 

terminem spłaty pożyczki, plan przedstawiający sposób utrzymania lub podniesienia 

środków własnych do wymaganej wartości przed terminem spłaty, chyba że warunki 

zaliczenia pożyczki do środków własnych stopniowo ograniczają wartość pożyczki 

zaliczanej do środków własnych przez okres co najmniej 5 lat przed terminem 

spłaty. Organ nadzoru może zezwolić na przedterminową spłatę pożyczki, na 

wniosek zakładu ubezpieczeń na życie, pod warunkiem że nie spowoduje to 

naruszenia art. 106j ust. 3 pkt 3. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 lit. e, dokonanie przedterminowej spłaty 

może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody organu nadzoru, na wniosek 

zakładu ubezpieczeń na życie, który zawiadamia organ nadzoru o planowanej spłacie 

co najmniej 6 miesięcy przed planowanym terminem spłaty i przedstawia dane o 

wartości środków własnych i dane o wartości środków własnych przed dokonaniem 

płatności i po jej dokonaniu płatności. Organ nadzoru może zezwolić na spłatę 

pożyczek, pod warunkiem że nie spowoduje to naruszenia art. 106j ust. 3 pkt 3. 

7. Wielkość, o której mowa w ust. 4 pkt 4, nie może przekroczyć 3,5% sumy różnicy 

pomiędzy sumami kapitału i wysokości rezerwy w dziale ubezpieczeń na życie dla 

wszystkich umów ubezpieczenia, dla których stosowanie metody Zillmera jest 

dopuszczalne. Różnica zaliczana do środków własnych jest pomniejszana o 

nierozliczone koszty akwizycji, wykazane w bilansie dla celów rachunkowości jako 

aktywa. 

Art. 106jc. 

Środki własne na pokrycie kapitału gwarancyjnego stanowią aktywa, o których mowa w 

art. 106jb, z wyłączeniem aktywów, o których mowa w art. 106jb ust. 4 pkt 3.> 
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<Art. 146a. 

1. Pracowniczy fundusz nie może polegać wyłącznie lub automatycznie na ratingach 

kredytowych sporządzanych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności 

kredytowej lub wykorzystywać ich jako jedynego parametru przy ocenie ryzyka 

związanego z lokowaniem aktywów pracowniczego funduszu. 

2. Przez zewnętrzną instytucję oceny wiarygodności kredytowej, o której mowa w ust. 1, 

rozumie się agencję ratingową zarejestrowaną lub certyfikowaną zgodnie z 

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 

września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych (Dz. Urz. UE L 302 z 17.11.2009, s. 

1, z późn. zm.) lub bank centralny sporządzający ratingi kredytowe wyłączone z 

zakresu stosowania tego rozporządzenia.> 

 

 

USTAWA z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 1077) 

Art. 19. 

1. Pojazdy wojsk obcych, zarejestrowane i dopuszczone do ruchu drogowego na podstawie 

przepisów obowiązujących w państwie, do którego należą, oraz opatrzone wyraźnie 

znakiem wskazującym na państwo rejestracji, są dopuszczone do ruchu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z prawem polskim. 

2. Jeżeli za korzystanie z dróg publicznych są pobierane opłaty, organy wojskowe strony 

wysyłającej mogą wystąpić, za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej, o zwolnienie 

od tych opłat na zasadzie wzajemności. Zwolnienia nie stosuje się w przypadku 

korzystania przez wojska obce z płatnych autostrad. 

3. Jeżeli przepisy wymagają wydania specjalnych zezwoleń na przewóz materiałów 

niebezpiecznych, wnioski o wydanie takich zezwoleń są kierowane do właściwych 

organów za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej. 

4. Do wojsk obcych poruszających się po drogach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) odnoszące się do ruchu pojazdów Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej. 
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[5. Zwalnia się od obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia określonego w art. 4 pkt 1 

ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, 

poz. 62, z późn. zm.)
(1)

 wojska obce, których status jest określony w umowach 

międzynarodowych ratyfikowanych za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie.] 

<5. Zwalnia się od obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia określonego w art. 4 pkt 1 

ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 392, z 2014 r. poz. 827 oraz z 2015 r. poz. 

1273 i …) wojska obce, których status jest określony w umowach międzynarodowych 

ratyfikowanych za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie.> 

 

 

USTAWA z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1422) 

Art. 3a. 

1. Świadczenie usług drogą elektroniczną podlega prawu państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na którego terytorium usługodawca ma 

miejsce zamieszkania lub siedzibę. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do: 

1)   ochrony praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu 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.), 

baz danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 

Nr 128, poz. 1402, z późn. zm.) oraz własności przemysłowej w rozumieniu ustawy z dnia 

30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410); 

2)   (uchylony); 

[3)   wykonywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności ubezpieczeniowej 

przez zagraniczny zakład ubezpieczeń, o którym mowa w art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 22 

maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950 i 1289);] 

<3) wykonywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności ubezpieczeniowej 

przez zagraniczny zakład ubezpieczeń, o którym mowa w art. 204 ust. 1 ustawy z 

dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 

poz. …);> 
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4)   udostępniania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informacji reklamowych przez 

fundusz zagraniczny, o którym mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o 

funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.); 

5)   umów z udziałem konsumentów - w zakresie, w jakim ochronę praw konsumentów 

zapewniają przepisy odrębne; 

6)   warunków dopuszczalności przesyłania niezamówionych informacji handlowych za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. 

3. Przepis ust. 1 nie skutkuje również: 

1)   wyłączeniem swobody stron w zakresie wyboru prawa właściwego dla zobowiązań 

umownych; 

2)   wyłączeniem stosowania przepisów o formie czynności prawnych ustanawiających lub 

przenoszących prawa rzeczowe na nieruchomościach, które obowiązują w państwie, w 

którym znajduje się nieruchomość. 

 

 

USTAWA z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 

czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212) 

 

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 

2015 r. poz. 1206),] 

< b) art. 430–440 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej (Dz. U. poz. …),> 

c)  art. 87-98 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. poz. 238), 

d)  art. 171 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128, 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 
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ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z 

późn. zm.), 

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 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, z późn. zm.), 

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 oraz z 2015 r. poz. 978); 

3)   łapownictwa i płatnej protekcji, określone w: 

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

b)  art. 192b
(1)

 i art. 192c
(2)

 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581), 

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. z 2015 r. poz. 1203), 
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c)  (uchylona) 

d)  art. 58-61 i art. 64 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach 

genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2015 r. poz. 806), 

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. 52 i art. 53 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę 

ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), 

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

statki (Dz. U. z 2015 r. poz. 434 i 881); 

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
(3)

 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 oraz z 2015 r. poz. 28 i 875); 

14)  określone w art. 124-126, art. 127, art. 127a, art. 129, art. 129a, art. 130-132c i art. 132e 

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 oraz 

z 2015 r. poz. 396); 
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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
(4)

, art. 59 § 1-3
(5)

, 

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
(6)

, art. 75 § 1 i 2
(7)

, 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
(8)

, art. 99 § 1 i 

2
(9)

, art. 101 § 1, art. 102 § 1, art. 103 § 1, art. 104 § 1, art. 105 § 1
(10)

, art. 106 § 1
(11)

, art. 

106a § 1
(12)

, art. 106b § 1
(13)

, art. 106c § 1, art. 106d § 1, art. 106i § 1
(14)

 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. 

 

 

USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. 

zm.) 

Art. 474. 

1. Syndyk, nadzorca sądowy oraz zarządca udzielają kuratorowi wszelkich potrzebnych mu 

wiadomości. Kurator ma prawo przeglądać księgi i dokumenty upadłego. Na 

zgromadzeniu wierzycieli kurator ma prawo głosu tylko w sprawach, które mogą mieć 

wpływ na prawa ubezpieczonych. 

2. Kurator ma prawo wnoszenia środków zaskarżenia w imieniu własnym na rzecz osób 

ubezpieczonych, upoważnionych i uprawnionych z umów ubezpieczenia, oraz jest 

uprawniony do zawarcia umowy o przeniesienie portfela ubezpieczeń do innego zakładu z 
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możliwością obniżenia sum ubezpieczenia lub wysokości wypłacanych odszkodowań lub 

świadczeń. W przypadku zatwierdzenia przez Komisję umowy o przeniesienie portfela, 

kurator ogłasza niezwłocznie jej treść trzykrotnie w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim. 

[3. Ubezpieczonym nie przysługuje prawo sprzeciwu co do zawarcia umowy o przeniesienie 

portfela ubezpieczeń.] 

4. Do umowy o przeniesienie portfela ubezpieczeń zawartej przez kuratora stosuje się 

przepisy odrębne o przeniesieniu portfela ubezpieczeń. 

 

Art. 477. 

[1. Z dniem ogłoszenia upadłości aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-

ubezpieczeniowych upadłego zakładu ubezpieczeń tworzą osobną masę upadłości 

przeznaczoną na zaspokojenie roszczeń z tytułu umów ubezpieczenia, umów reasekuracji 

oraz kosztów likwidacji tej masy.] 

<1. Z dniem ogłoszenia upadłości aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-

ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności upadłego zakładu ubezpieczeń tworzą 

osobną masę upadłości przeznaczoną na zaspokojenie roszczeń z tytułu umów 

ubezpieczenia, umów reasekuracji oraz kosztów likwidacji tej masy.> 

2. Likwidację osobnej masy upadłości przeprowadza syndyk z udziałem kuratora. 

3. W razie wyrażenia zgody przez radę wierzycieli lub sędziego-komisarza na sprzedaż z 

wolnej ręki mienia wchodzącego w skład osobnej masy upadłości sprzedaż wymaga 

zgody kuratora. 

Art. 477
1
. 

[ 1. Z dniem ogłoszenia upadłości aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-

ubezpieczeniowych upadłego zakładu reasekuracji tworzą osobną masę upadłości 

przeznaczoną na zaspokojenie roszczeń z tytułu umów reasekuracji oraz kosztów 

likwidacji tej masy.] 

<1. Z dniem ogłoszenia upadłości aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-

ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności upadłego zakładu reasekuracji tworzą 

osobną masę upadłości przeznaczoną na zaspokojenie roszczeń z tytułu umów 

reasekuracji oraz kosztów likwidacji tej masy.> 

2. Likwidację osobnej masy upadłości przeprowadza syndyk. 
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U S T A W A   z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 392, z 2014 r. poz. 827 oraz z 2015 r. poz. 1273) 

 

Art. 2. 

1. Określenia użyte w ustawie oznaczają: 

1)   biuro narodowe - organizację zakładów ubezpieczeń na terytorium danego państwa, które 

prowadzą działalność ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych; 

2)   budynek wchodzący w skład gospodarstwa rolnego - obiekt budowlany o powierzchni 

powyżej 20 m
2
 określony w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.), będący w posiadaniu rolnika; 

3)   centralna ewidencja pojazdów - centralną ewidencję pojazdów określoną w art. 80a-80e 

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 

i 1448); 

4)   gospodarstwo rolne - obszar użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz 

sklasyfikowanych jako użytki rolne gruntów pod zabudowaniami, przekraczający łącznie 

powierzchnię 1,0 ha, jeżeli podlega on w całości lub części opodatkowaniu podatkiem 

rolnym, a także obszar takich użytków i gruntów, niezależnie od jego powierzchni, jeżeli 

jest prowadzona na nim produkcja rolna, stanowiąca dział specjalny w rozumieniu 

przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych; 

5)   komisja do rozpatrywania roszczeń - komisję do rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód 

wyrządzonych przez wojska obce, powołaną przez Ministra Obrony Narodowej na 

podstawie ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to 

terytorium (Dz. U. Nr 93, poz. 1063, z późn. zm.); 

6)   organ nadzoru - Komisję Nadzoru Finansowego, o której mowa w ustawie z dnia 21 lipca 

2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1149, z późn. zm.); 

7)   organ odszkodowawczy - organ odpowiedzialny za zaspokajanie roszczeń 

poszkodowanych z tytułu umów ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 

pkt 1, wynikających ze zdarzeń, które zaistniały na terytorium państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej innego niż miejsce zamieszkania poszkodowanego oraz na terytorium 
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państw trzecich, i powstałych w związku z ruchem pojazdów mechanicznych 

ubezpieczonych i zarejestrowanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej; 

8)   ośrodek informacji - ośrodek gromadzący informacje o umowach obowiązkowego 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz 

informacje o reprezentantach do spraw roszczeń ustanowionych przez zakłady 

ubezpieczeń; 

9)   państwo trzecie - państwo niebędące państwem członkowskim Unii Europejskiej, którego 

biuro narodowe jest Członkiem Systemu Zielonej Karty; 

10)  pojazd mechaniczny: 

a)  pojazd samochodowy, ciągnik rolniczy, motorower i przyczepę określone w przepisach 

ustawy - Prawo o ruchu drogowym, 

b)  pojazd wolnobieżny w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym, z 

wyłączeniem pojazdów wolnobieżnych będących w posiadaniu rolników posiadających 

gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa; 

11)  pojazd historyczny - pojazd mechaniczny, o którym mowa w pkt 10, będący: 

a)  pojazdem zabytkowym w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym, 

b)  pojazdem mającym co najmniej 40 lat, 

c)  pojazdem mającym co najmniej 25 lat i który został uznany przez rzeczoznawcę 

samochodowego za pojazd unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla 

udokumentowania historii motoryzacji; 

[11a)  reprezentant do spraw roszczeń - reprezentant do spraw roszczeń w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 

r. Nr 11, poz. 66, z późn. zm.), ustanowiony w Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczny 

zakład ubezpieczeń z państwa członkowskiego Unii Europejskiej;] 

<11a) reprezentant do spraw roszczeń – reprezentanta do spraw roszczeń w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej (Dz. U. poz. …), ustanowionego w Rzeczypospolitej Polskiej przez 

zagraniczny zakład ubezpieczeń z państwa członkowskiego Unii Europejskiej;> 

12)  rolnik - osobę fizyczną, w której posiadaniu lub współposiadaniu jest gospodarstwo 

rolne; 

13)  trzęsienie ziemi - naturalny, krótki i gwałtowny wstrząs (lub ich serię) gruntu, powstały 

pod powierzchnią ziemi i rozchodzący się w postaci fal sejsmicznych od ośrodka 
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(epicentrum), znajdującego się na powierzchni, gdzie drgania są najsilniejsze; przy 

określaniu siły trzęsienia ziemi używa się skali magnitud (skala Richtera); 

14)  ubezpieczenie graniczne - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy 

pojazdów mechanicznych, którego umowa jest zawierana w przypadku braku ważnej 

Zielonej Karty przez posiadacza pojazdu mechanicznego zarejestrowanego za granicą, z 

wyłączeniem posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w państwach, 

których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego; 

14a)  wprowadzenie pojazdu do ruchu - wprowadzenie pojazdu na drogę rozumianą zgodnie z 

art. 2 pkt 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym; 

15)  Porozumienie Wielostronne - umowa zawarta między biurami narodowymi z państw 

członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) oraz państw stowarzyszonych, określająca wzajemne stosunki między biurami 

narodowymi; 

16)  sygnatariusz Porozumienia Wielostronnego - biuro narodowe, które zawarło umowę 

dotyczącą zaspokajania roszczeń wynikających z międzynarodowego ruchu pojazdów 

mechanicznych, zgodnie z postanowieniami Porozumienia Wielostronnego; 

17)  Zielona Karta - międzynarodowy certyfikat ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

posiadaczy pojazdów mechanicznych, wystawiony w imieniu biura narodowego. 

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o państwach członkowskich Unii Europejskiej należy przez to 

rozumieć także państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 

 

Art. 14. 

1. Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia 

przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. 

2. W przypadku gdyby wyjaśnienie w terminie, o którym mowa w ust. 1, okoliczności 

niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości 

odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od 

dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było 

możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o 

szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości 

odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. W 

terminie, o którym mowa w ust. 1, zakład ubezpieczeń zawiadamia na piśmie 
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uprawnionego o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w 

części, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska 

względem roszczeń uprawnionego, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania. 

3. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w 

zgłoszonym roszczeniu, zakład ubezpieczeń informuje o tym na piśmie osobę występującą 

z roszczeniem w terminie, o którym mowa w ust. 1 albo 2, wskazując na okoliczności 

oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty 

odszkodowania, jak również na przyczyny, dla których odmówił wiarygodności 

okolicznościom dowodowym podniesionym przez osobę zgłaszającą roszczenie. Pismo 

zakładu ubezpieczeń powinno zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na 

drodze sądowej. 

[3a. W przypadku niewypłacenia przez zakład ubezpieczeń odszkodowania w terminie, o 

którym mowa w ust. 1 albo 2, lub niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 3, 

organ nadzoru stosuje wobec zakładu ubezpieczeń środki nadzorcze określone w art. 212 

ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej.] 

<3a. W przypadku niewypłacenia przez zakład ubezpieczeń odszkodowania w terminie, 

o którym mowa w ust. 1 albo 2, lub niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 

3, organ nadzoru stosuje wobec zakładu ubezpieczeń środki nadzorcze określone w 

art. 362 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, zwanej dalej „ustawą o działalności 

ubezpieczeniowej”.> 

4. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 1 albo 2, zakład ubezpieczeń nie ustali ważności 

umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2, osoby 

odpowiedzialnej za szkodę, właściwy do wypłaty odszkodowania jest Ubezpieczeniowy 

Fundusz Gwarancyjny, na zasadach określonych w rozdziale 7. Zakład ubezpieczeń 

przesyła niezwłocznie zgromadzoną dokumentację do Ubezpieczeniowego Funduszu 

Gwarancyjnego, powiadamiając o tym osobę zgłaszającą roszczenie. Przepis art. 109 ust. 

3 stosuje się odpowiednio. 

4a. W przypadku ustalenia przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odpowiedzialności 

zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny dochodzi od tego zakładu 

ubezpieczeń zwrotu wypłaconego odszkodowania i poniesionych kosztów. 

5. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ma obowiązek udostępniać poszkodowanemu lub 

uprawnionemu informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności 
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Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego lub wysokości świadczenia. Osoby te 

mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 

udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i 

potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. 

Informacje i dokumenty Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ma obowiązek 

udostępniać poszkodowanym i uprawnionym, na ich żądanie, w postaci elektronicznej. 

Sposób udostępniania informacji i dokumentów, zapewniania możliwości pisemnego 

potwierdzania udostępnianych informacji, a także zapewniania możliwości sporządzania 

kserokopii dokumentów i potwierdzania ich zgodności z oryginałem nie może wiązać się 

z wykraczającymi ponad uzasadnioną potrzebę utrudnieniami dla tych osób, zaś koszty 

sporządzenia kserokopii oraz udostępniania informacji i dokumentów w postaci 

elektronicznej ponoszone przez te osoby nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie 

zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług. 

6. Przepisy ust. 5 stosuje się odpowiednio do Polskiego Biura Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych w zakresie szkód, o których mowa w art. 123 ustawy. 

 

<Art. 22a. 

1. Zakład ubezpieczeń informuje poszkodowanego lub uprawnionego z umowy 

ubezpieczenia, o której mowa w art. 4 pkt 1 lub 2, o możliwości wyczerpania się 

określonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej, w przypadku gdy łączna 

kwota wypłaconych odszkodowań lub innych świadczeń przekroczy 80% określonej 

w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej. 

2. Przekazując informację, o której mowa w ust. 1, zakład ubezpieczeń informuje 

jednocześnie poszkodowanego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia o 

możliwości wytoczenia powództwa do właściwego sądu o ukształtowanie, na 

podstawie art. 3571 Kodeksu cywilnego, stosunku prawnego wynikającego z umowy 

ubezpieczenia, o której mowa w art. 4 pkt 1 lub 2.> 

 

Art. 27. 

 1. Umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na czas krótszy niż 12 

miesięcy, zwaną dalej "umową ubezpieczenia krótkoterminowego", można zawrzeć, jeżeli 

pojazd mechaniczny jest: 

1)   zarejestrowany na stałe, w przypadkach określonych w ust. 2; 
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2)   zarejestrowany czasowo; 

[3)   zarejestrowany za granicą, jeżeli zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 7a lit. c ustawy o działalności 

ubezpieczeniowej państwem członkowskim umiejscowienia ryzyka jest Rzeczpospolita 

Polska;] 

<3) zarejestrowany za granicą, jeżeli zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 28 lit. c ustawy o 

działalności ubezpieczeniowej państwem członkowskim umiejscowienia ryzyka jest 

Rzeczpospolita Polska;> 

4)   pojazdem wolnobieżnym określonym w art. 2 pkt 10 lit. b; 

5)   pojazdem historycznym. 

2. Umowę ubezpieczenia krótkoterminowego na czas nie krótszy niż 30 dni, w odniesieniu do 

pojazdów mechanicznych zarejestrowanych na stałe, może zawrzeć podmiot prowadzący 

działalność gospodarczą polegającą na pośredniczeniu w kupnie i sprzedaży pojazdów 

mechanicznych lub polegającą na kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych, w 

zakresie pojazdów przeznaczonych do kupna lub sprzedaży. 

3. Umowę ubezpieczenia krótkoterminowego, w odniesieniu do pojazdów mechanicznych 

zarejestrowanych czasowo, zawiera się na czas nie krótszy niż okres tej rejestracji, 

określony w decyzji starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania właściciela 

pojazdu mechanicznego, nie krótszy jednak niż 30 dni. 

4. Umowę ubezpieczenia krótkoterminowego, w odniesieniu do pojazdów wolnobieżnych 

określonych w art. 2 pkt 10 lit. b, można zawrzeć na czas nie krótszy niż 3 miesiące. 

5. Umowę ubezpieczenia krótkoterminowego, w odniesieniu do pojazdów historycznych, 

można zawrzeć na czas nie krótszy niż 30 dni. 

6. Umowę ubezpieczenia granicznego zawiera się przed przekroczeniem przez pojazd 

mechaniczny granicy w przypadku określonym w art. 29 ust. 1 pkt 3 oraz w przypadku 

rozwiązania się tej umowy lub wygaśnięcia okresu ważności Zielonej Karty podczas 

pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na okres co najmniej 30 dni. 

 

Art. 83d. 

1. Jeżeli zdarzenie, z którego wynikła szkoda, zaistniało za granicą, w państwie 

członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie trzecim, a poszkodowanym lub 

uprawnionym do odszkodowania jest osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w 

państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż to, w którym doszło do zdarzenia, 

zakład ubezpieczeń wykonujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność 
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ubezpieczeniową w zakresie działu II grupa 10, określonej w załączniku do ustawy o 

działalności ubezpieczeniowej, z wyjątkiem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

przewoźnika, z którym zawarto umowę ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu 

mechanicznego, którego ruchem wyrządzono szkodę, jest obowiązany do udzielenia 

odpowiedzi z uzasadnieniem na zgłoszone żądanie odszkodowawcze. 

2. Zakład ubezpieczeń lub jego reprezentant do spraw roszczeń są obowiązani do udzielenia 

odpowiedzi z uzasadnieniem na żądanie odszkodowawcze w terminie 3 miesięcy od dnia 

jego zgłoszenia. 

3. Żądanie odszkodowawcze zgłoszone reprezentantowi do spraw roszczeń zakładu 

ubezpieczeń, ustanowionemu w państwie miejsca zamieszkania lub siedziby 

poszkodowanego lub uprawnionego, uważa się za zgłoszone zakładowi ubezpieczeń. 

4. Formę, w jakiej powinna być udzielona odpowiedź, o której mowa w ust. 1, określa prawo 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym poszkodowany lub uprawniony ma 

miejsce zamieszkania lub siedzibę. 

[5. W przypadku niedopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 1 lub 2, organ nadzoru 

stosuje wobec zakładu ubezpieczeń środki nadzorcze określone w art. 212 ust. 1 pkt 1 lub 

2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej.] 

<5. W przypadku niedopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 1 lub 2, organ 

nadzoru stosuje wobec zakładu ubezpieczeń środki nadzorcze określone w art. 362 ust. 1 

pkt 1 lub 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej.> 

 

Art. 97. 

1. Członkiem Funduszu jest zakład ubezpieczeń posiadający zezwolenie na wykonywanie 

działalności ubezpieczeniowej w grupach obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe, o 

których mowa w art. 4 pkt 1 i 2. Zakład ubezpieczeń staje się członkiem Funduszu z 

chwilą zawarcia pierwszej umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 

4 pkt 1 i 2. 

<1a. Członkiem Funduszu, z zastrzeżeniem ust. 1, może stać się zakład ubezpieczeń 

wykonujący działalność w zakresie ubezpieczeń, o których mowa w dziale I lub II 

załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Zakład ubezpieczeń staje się 

członkiem Funduszu z dniem złożenia deklaracji członkowskiej. Zakład ubezpieczeń, 

o którym mowa w zdaniu pierwszym, przestaje być członkiem Funduszu z dniem 

złożenia oświadczenia o wystąpieniu z Funduszu.> 
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2. Członkiem Funduszu jest również zagraniczny zakład ubezpieczeń, działający na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami prawa polskiego, i 

posiadający zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w grupach 

obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2. 

[3. Zakłady ubezpieczeń wykonujące działalność ubezpieczeniową w dziale I (ubezpieczenia 

na życie), zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, stają się 

członkami Funduszu w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2. 

4. Zakłady ubezpieczeń posiadające zezwolenie na wykonywanie działalności 

ubezpieczeniowej w grupach obejmujących ubezpieczenie obowiązkowe, o którym mowa 

w art. 4 pkt 3, niebędące członkami Funduszu zgodnie z ust. 1 i 2, stają się członkami 

Funduszu w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2.] 

<3. Zakłady ubezpieczeń wykonujące działalność w zakresie ubezpieczeń, o których 

mowa w dziale I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, stają się 

członkami Funduszu w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2, z zastrzeżeniem 

ust. 1a. 

4. Zakłady ubezpieczeń posiadające zezwolenie na wykonywanie działalności 

ubezpieczeniowej w grupach obejmujących ubezpieczenie obowiązkowe, o którym 

mowa w art. 4 pkt 3, niebędące członkami Funduszu zgodnie z ust. 1–2, stają się 

członkami Funduszu w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2.> 

5. Zakłady ubezpieczeń posiadające zezwolenie na wykonywanie działalności 

ubezpieczeniowej w grupach obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe, o których mowa 

w art. 4 pkt 4, niebędące członkami Funduszu zgodnie z ust. 1-4, stają się członkami 

Funduszu w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2. 

6. Członkostwo w Funduszu ustaje z upływem roku kalendarzowego, w którym zakład 

ubezpieczeń nie zawarł umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 

pkt 1 i 2. 

7. Wcześniejsze ustanie członkostwa zakładu ubezpieczeń, o którym mowa w ust. 1, 

następuje z dniem: 

1)   cofnięcia przez organ nadzoru zezwolenia na wykonywanie przez zakład ubezpieczeń 

działalności ubezpieczeniowej w grupach obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe, o 

których mowa w art. 4 pkt 1 i 2; 

2)   zarządzenia przez organ nadzoru likwidacji przymusowej zakładu ubezpieczeń; 

3)   podjęcia przez zakład ubezpieczeń uchwały o likwidacji; 
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4)   ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń. 

8. Członkostwo zakładów ubezpieczeń, o których mowa w ust. 3-5, ustaje z dniem 

zakończenia postępowania upadłościowego. Wcześniejsze ustanie członkostwa zakładu 

ubezpieczeń następuje z dniem cofnięcia przez organ nadzoru zezwolenia na 

wykonywanie przez zakład ubezpieczeń działalności ubezpieczeniowej w dziale I 

(ubezpieczenia na życie), zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności 

ubezpieczeniowej, lub cofnięcia przez organ nadzoru zezwolenia na wykonywanie przez 

zakład ubezpieczeń działalności ubezpieczeniowej w grupach obejmujących 

ubezpieczenia obowiązkowe, o których mowa w art. 4 pkt 3 i 4, oraz w przypadkach 

określonych w ust. 7 pkt 2-4. 

Art. 98. 

 1. Do zadań Funduszu należy zaspokajanie roszczeń z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych, o 

których mowa w art. 4 pkt 1 i 2, w granicach określonych na podstawie przepisów 

rozdziałów 2 i 3, za szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

1)   na osobie, gdy szkoda została wyrządzona w okolicznościach uzasadniających 

odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem 

mechanicznym, a nie ustalono ich tożsamości; 

2)   w mieniu, w przypadku szkody, w której równocześnie u któregokolwiek uczestnika 

zdarzenia nastąpiła śmierć, naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, 

trwający dłużej niż 14 dni, a szkoda została wyrządzona w okolicznościach 

uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub 

kierującego pojazdem mechanicznym, a nie ustalono ich tożsamości. Naruszenie 

czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia powinny zostać stwierdzone orzeczeniem 

lekarza, posiadającego specjalizację w dziedzinie medycyny odpowiadającej rodzajowi i 

zakresowi powyższych naruszeń czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia. W 

przypadku szkody w pojeździe mechanicznym świadczenie Funduszu podlega 

zmniejszeniu o kwotę stanowiącą równowartość 300 euro, ustalaną przy zastosowaniu 

kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu 

ustalenia odszkodowania; 

3)   na osobie, w mieniu, w mieniu i na osobie, gdy: 

a)  posiadacz zidentyfikowanego pojazdu mechanicznego, którego ruchem szkodę tę 

wyrządzono, nie był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC posiadaczy 

pojazdów mechanicznych, 
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b)  posiadacz zidentyfikowanego pojazdu mechanicznego, którego ruchem szkodę tę 

wyrządzono, zarejestrowanego za granicą na terytorium państwa, którego biuro narodowe 

jest sygnatariuszem Porozumienia Wielostronnego, nie był ubezpieczony obowiązkowym 

ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, a pojazd mechaniczny był 

pozbawiony znaków rejestracyjnych, bądź znaki te nie były, w momencie zdarzenia, 

przydzielone temu pojazdowi przez właściwe władze, 

c)  rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba 

pracująca w jego gospodarstwie rolnym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną 

w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego szkodę, będącą 

następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub 

uszkodzenia mienia, a rolnik nie był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC 

rolników. 

[1a. Do zadań Funduszu należy także zaspokajanie roszczeń z tytułu obowiązkowego 

ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody, o których mowa w ust. 

1 pkt 3 lit. a, w przypadku wyrządzenia szkody w związku z ruchem pojazdu 

mechanicznego, jeżeli zgodnie z art. 2 pkt 7a lit. c ustawy o działalności ubezpieczeniowej 

państwem członkowskim umiejscowienia ryzyka jest Rzeczpospolita Polska.] 

<1a. Do zadań Funduszu należy także zaspokajanie roszczeń z tytułu obowiązkowego 

ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody, o których mowa 

w ust. 1 pkt 3 lit. a, w przypadku wyrządzenia szkody w związku z ruchem pojazdu 

mechanicznego, jeżeli zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 28 lit. c ustawy o działalności 

ubezpieczeniowej państwem członkowskim umiejscowienia ryzyka jest 

Rzeczpospolita Polska.> 

2. W przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń albo oddalenia wniosku o 

ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń lub umorzenia postępowania upadłościowego, 

jeżeli majątek dłużnika oczywiście nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów 

postępowania upadłościowego albo w przypadku zarządzenia likwidacji przymusowej 

zakładu ubezpieczeń, jeżeli roszczenia osób uprawnionych nie mogą być pokryte z 

aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, do zadań 

Funduszu należy również zaspokajanie roszczeń osób uprawnionych z: 

1)   umów ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1-3, za szkody powstałe 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w granicach określonych na podstawie 

przepisów rozdziałów 2-4; 
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2)   umów ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 4, oraz umów 

ubezpieczenia na życie, w wysokości 50% wierzytelności, do kwoty nie większej niż 

równowartość w złotych 30.000 euro według średniego kursu ogłaszanego przez 

Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu ogłoszenia upadłości, oddalenia wniosku 

o ogłoszenie upadłości lub umorzenia postępowania upadłościowego albo w dniu 

zarządzenia likwidacji przymusowej. 

3. Wypłaty świadczeń, o których mowa w ust. 2 pkt 2, dokonywane są wyłącznie na rzecz 

poszkodowanych lub uprawnionych osób fizycznych. 

4. W przypadku zaspokojenia przez Fundusz roszczeń osób poszkodowanych i uprawnionych 

z tytułu umów ubezpieczenia obowiązkowego, objętych umową o przeniesienie portfela 

zgodnie z art. 474 ust. 2 ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, Fundusz może 

wystąpić do zakładu ubezpieczeń przejmującego portfel upadłego zakładu ubezpieczeń o 

zwrot wypłaconych odszkodowań lub świadczeń do wysokości wynikającej z umowy o 

przeniesienie portfela. 

5. W razie ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń Fundusz jest obowiązany do składania 

sprawozdań z działalności do organu nadzoru na koniec każdego kwartału. 

 

Art. 99. 

[1. Fundusz może udzielać zwrotnej pomocy finansowej zakładowi ubezpieczeń 

przejmującemu portfel ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2, 

jeżeli posiadane środki własne w wysokości co najmniej marginesu wypłacalności oraz 

aktywa na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych nie gwarantują w pełni 

wypłacalności tego zakładu ubezpieczeń. 

2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, ma charakter pożyczki zwrotnej, której wysokość 

nie może przekroczyć wysokości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, wynikających z 

przejmowanego portfela ubezpieczeń, i która może być przeznaczona przez zakład 

ubezpieczeń tylko na zaspokojenie interesów uprawnionych z umów ubezpieczeń 

przejmowanego portfela.] 

<1. Fundusz może udzielać zwrotnej pomocy finansowej zakładowi ubezpieczeń 

przejmującemu portfel ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 

2, jeżeli posiadane dopuszczone środki własne w wysokości co najmniej kapitałowego 

wymogu wypłacalności nie gwarantują w pełni wypłacalności tego zakładu 

ubezpieczeń. 



- 118 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, ma charakter pożyczki zwrotnej, której 

wysokość nie może przekroczyć wysokości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla 

celów wypłacalności, wynikających z przejmowanego portfela ubezpieczeń 

obowiązkowych, i która może być przeznaczona przez zakład ubezpieczeń tylko na 

zaspokojenie interesów uprawnionych z umów ubezpieczenia przejmowanego 

portfela ubezpieczeń obowiązkowych.> 

3. Udzielanie pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, następuje na wniosek zakładu 

ubezpieczeń. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, powinien zawierać: 

1)   sprawozdania finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta; 

2)   pozytywną opinię organu nadzoru co do celowości przejęcia portfela ubezpieczeń. 

5. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, jest udzielana przez Fundusz na warunkach 

korzystniejszych od ogólnie stosowanych. 

6. Warunki udzielanej pomocy finansowej, w szczególności termin oraz wysokość rat i 

odsetek, określa umowa zawierana pomiędzy Funduszem a zakładem ubezpieczeń 

przejmującym portfel ubezpieczeń. 

< Art. 102a. 

1. Do zadań Funduszu należy tworzenie i prowadzenie informatycznej bazy danych w 

zakresie niezbędnym do identyfikacji, weryfikacji i przeciwdziałania naruszeniu 

interesów uczestników rynku ubezpieczeniowego, obejmującej w szczególności 

informacje o wypłaconych odszkodowaniach i świadczeniach z umów ubezpieczenia, 

o których mowa w dziale I lub II załącznika do ustawy o działalności 

ubezpieczeniowej.  

2. Dane, o których mowa w ust. 1, przechowywane są przez Fundusz przez 20 lat od dnia 

dokonania wpisu. 

3. Zakład ubezpieczeń będący członkiem Funduszu przekazuje do Funduszu dane, o 

których mowa w ust. 1, drogą elektroniczną.  

4. Fundusz udostępnia swoim członkom informacje i dane zgromadzone w bazie danych, 

o której mowa w ust. 1.  

5. Fundusz udostępnia Polskiej Izbie Ubezpieczeń, na jej wniosek, zbiorcze dane 

zgromadzone w bazie danych, o której mowa w ust. 1, dla celów opracowywania na 

ich podstawie analiz, raportów i prognoz. 
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6. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, 

po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń w sprawie przydatności tych danych 

dla zakładów ubezpieczeń i rozwoju rynku ubezpieczeń, szczegółowy zakres danych 

gromadzonych w bazie danych, o której mowa w ust. 1, oraz termin ich 

przekazywania do Funduszu.> 

Art. 104. 

1. Fundusz udostępnia zgromadzone dane, o których mowa w art. 102 ust. 2-4 oraz w art. 103: 

1)   poszkodowanemu, uprawnionemu lub innemu podmiotowi, w zakresie dotyczącym 

ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, z wyłączeniem imienia i 

nazwiska oraz adresu posiadacza pojazdu sprawcy lub kierującego tym pojazdem; jeżeli 

poszkodowany, uprawniony lub inny podmiot żąda udostępnienia danych dotyczących 

imienia i nazwiska oraz adresu posiadacza pojazdu sprawcy lub kierującego tym 

pojazdem, w związku z zaistniałą szkodą, powinien wykazać interes prawny w uzyskaniu 

tych danych; 

1a)  posiadaczowi pojazdu mechanicznego, który zawarł umowę ubezpieczenia OC 

posiadaczy pojazdów mechanicznych, w zakresie danych dotyczących zgłoszenia 

roszczeń i wypłaty odszkodowań z tytułu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów 

mechanicznych zawartej przez tego posiadacza, w związku ze zdarzeniami skutkującymi 

odpowiedzialnością tego posiadacza albo ich braku, za okres 5 lat licząc wstecz od dnia, 

w którym posiadacz pojazdu mechanicznego wystąpił o udostępnienie danych; 

2)   Rzecznikowi Praw Obywatelskich; 

3)   organowi nadzoru; 

4)   zakładom ubezpieczeń; 

5)   Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w zakresie dotyczącym 

ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów; 

6)   Rzecznikowi Ubezpieczonych; 

7)   Polskiej Izbie Ubezpieczeń; 

8)   organowi prowadzącemu centralną ewidencję pojazdów drogą teletransmisji danych, w 

zakresie dotyczącym ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów; 

9)   sądowi lub prokuraturze, o ile są niezbędne w toczącym się postępowaniu; 

10)  Policji, o ile są niezbędne w toczącym się postępowaniu lub na potrzeby wykonywania 

czynności operacyjno-rozpoznawczych na zasadach i w trybie określonym w art. 20 
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ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. 

zm.); 

11)  Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, o ile są niezbędne w toczącym się postępowaniu; 

12)  Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, o ile są niezbędne w toczącym się 

postępowaniu. 

[1a. Podmiotom wskazanym w ust. 1 pkt 2, 3 i 5-8 Fundusz udostępnia zgromadzone dane, o 

których mowa w art. 102 ust. 2-4 oraz w art. 103, o ile jest to niezbędne do realizacji ich 

zadań ustawowych.] 

<1a. Podmiotom wskazanym w ust. 1 pkt 2, 3, 5, 6 i 8 Fundusz udostępnia zgromadzone 

dane, o których mowa w art. 102 ust. 2–4 oraz w art. 103, o ile jest to niezbędne do 

realizacji ich zadań ustawowych.> 

1b. Zakładom ubezpieczeń Fundusz udostępnia zgromadzone dane, o których mowa w art. 

102 ust. 2-4 oraz w art. 103, o ile jest to niezbędne: 

1)   do oceny ryzyka ubezpieczeniowego i weryfikacji danych podanych przez 

ubezpieczającego, ubezpieczonego lub osobę, na rzecz której ma być zawarta umowa 

ubezpieczenia, w tym do stosowania taryfy w zależności od długości okresu 

bezszkodowego; 

2)   do ustalenia prawa ubezpieczonego i uprawnionego do świadczenia z zawartej umowy 

ubezpieczenia i wysokości tego świadczenia, jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w 

tym samym czasie jest ubezpieczony od tego samego ryzyka w dwóch lub więcej 

zakładach ubezpieczeń; 

3)   w celu wykonania umowy ubezpieczenia; 

4)   dla innych celów, po modyfikacji, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której 

dane dotyczą. 

1c. Fundusz udostępnia zgromadzone dane dotyczące zdarzeń powodujących 

odpowiedzialność Funduszu lub Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych: 

1)   poszkodowanemu, uprawnionemu lub innemu podmiotowi, w zakresie dotyczącym 

ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, z wyłączeniem imienia i 

nazwiska oraz adresu zamieszkania posiadacza pojazdu sprawcy lub kierującego tym 

pojazdem; jeżeli poszkodowany, uprawniony lub inny podmiot żąda udostępnienia danych 

dotyczących imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania posiadacza pojazdu sprawcy 

lub kierującego tym pojazdem, w związku z zaistniałą szkodą, powinien wykazać interes 

prawny w uzyskaniu tych danych; 
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2)   zakładom ubezpieczeń, o ile jest to niezbędne do celów określonych w ust. 1b. 

2. W przypadku odmowy udostępnienia danych, o których mowa w art. 102 ust. 2 i 3 oraz w 

art. 103, podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z uwagi na uznanie braku interesu 

prawnego w uzyskaniu tych danych, przysługuje odwołanie do Rady Funduszu. 

3. Fundusz korzysta ze zgromadzonych w rejestrze danych do realizacji zadań ustawowych. 

4. Z danych zgromadzonych w rejestrze korzysta organ prowadzący centralną ewidencję 

pojazdów, w zakresie dotyczącym ubezpieczenia określonego w grupie 10 działu II 

załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej. 

5. Dane, o których mowa w art. 102 ust. 2 pkt 9 lit. b-e, dotyczące pojazdów, o których mowa 

w art. 73 ust. 3 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, udostępnia się za pisemną zgodą 

jednostek użytkujących te pojazdy, z zastrzeżeniem ust. 6. Zgodę tę uzyskuje się za 

pośrednictwem organu prowadzącego centralną ewidencję pojazdów. 

6. W przypadku gdy w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia jednostka określona w 

ust. 5 nie wyrazi zgody na udostępnienie danych, o których mowa w art. 102 ust. 2 pkt 9 

lit. b-e, lub nie zajmie stanowiska w tej sprawie, Fundusz występuje o te dane do organu 

prowadzącego centralną ewidencję pojazdów. Organ ten obowiązany jest do 

niezwłocznego przekazania danych do Funduszu, który je udostępnia. 

7. Udostępnianie danych jest bezpłatne i podlega ewidencjonowaniu. 

7a. Podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1a, dane udostępnia się w formie pisemnej, w 

terminie 15 dni od dnia otrzymania przez Fundusz wystąpienia o udostępnienie danych. 

8. Do udostępniania danych przez Fundusz stosuje się przepisy o ochronie danych 

osobowych. 

9. Fundusz udostępnia przez swoją stronę internetową informację o zawarciu umowy 

ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przez posiadacza danego pojazdu 

oraz nazwę zakładu ubezpieczeń, z którym ta umowa została zawarta, bez ujawniania 

danych osobowych posiadacza pojazdu. 

 

Art. 117. 

1. Koszty działalności Funduszu wynikające z realizacji zadań, o których mowa w art. 98 i 

art. 99, są pokrywane z dochodów Funduszu. 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, są uzyskiwane z następujących źródeł: 

1)   wpłat zakładów ubezpieczeń wykonujących działalność w zakresie ubezpieczeń 

obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2; 
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2)   wpłat zakładów ubezpieczeń prowadzących ubezpieczenia w dziale I załącznika do 

ustawy o działalności ubezpieczeniowej w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu 

ubezpieczeń, oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń, umorzenia 

postępowania upadłościowego lub zarządzenia likwidacji przymusowej zakładu 

ubezpieczeń wykonującego działalność ubezpieczeniową w tym zakresie; 

3)   wpłat zakładów ubezpieczeń wykonujących działalność ubezpieczeniową w grupie 

obejmującej ubezpieczenie obowiązkowe, o którym mowa w art. 4 pkt 3 i 4, w przypadku 

ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości 

zakładu ubezpieczeń, umorzenia postępowania upadłościowego lub zarządzenia likwidacji 

przymusowej zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność ubezpieczeniową w tym 

zakresie; 

<3a) wpłat zakładów ubezpieczeń będących członkami Funduszu, wykonujących 

działalność w zakresie ubezpieczeń, o których mowa w dziale I lub II załącznika do 

ustawy o działalności ubezpieczeniowej, z wyjątkiem ubezpieczeń, o których mowa w 

art. 4 pkt 1 i 2;> 

4)   wpływów z tytułu opłat za niespełnienie obowiązku zawarcia umów ubezpieczeń 

obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2; 

5)   wpływów z tytułu roszczeń regresowych; 

6)   zwrotów zakładu ubezpieczeń przejmującego portfel upadłego zakładu ubezpieczeń, o 

których mowa w art. 98 ust. 4; 

7)   wpłat uzyskanych z podziału masy upadłości, o których mowa w art. 111 ust. 5; 

8)   zwrotów świadczeń, o których mowa w art. 114 ust. 4, wypłaconych przez Fundusz z 

umów ubezpieczenia na życie i z umów ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w 

art. 4; 

9)   przychodów z oprocentowania pożyczek, o których mowa w art. 99 ust. 2; 

10)  przychodów z lokat środków Funduszu dokonywanych według zasad określonych w 

ustawie o działalności ubezpieczeniowej dla zakładów ubezpieczeń; 

11)  inne dochody. 

2a. Nadwyżka bilansowa Funduszu w danym roku powiększa fundusz statutowy tworzony w 

celu zapewnienia środków na finansowanie zadań Funduszu. 

2b. Nadwyżka bilansowa Funduszu może zostać przekazana na fundusz statutowy, tworzony 

w celu zapewnienia środków na pokrycie ewentualnych strat bilansowych. 
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3. Zakłady ubezpieczeń posiadające zezwolenie na wykonywanie działalności 

ubezpieczeniowej w grupach obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe, o których mowa 

w art. 4 pkt 1 i 2, jak również zagraniczne zakłady ubezpieczeń, działające na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami prawa polskiego i posiadające 

zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w grupach obejmujących 

ubezpieczenia obowiązkowe, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2, są obowiązane wnieść 

składkę na rzecz Funduszu. 

4. Fundusz przedstawia ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych oraz 

organowi nadzoru analizę stanu finansów Funduszu, na podstawie której jest określany 

procent składki, o której mowa w ust. 3, wnoszonej przez członków Funduszu na jego 

rzecz. 

5. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, na wniosek Funduszu, po zasięgnięciu 

opinii organu nadzoru określa, w drodze rozporządzenia, wysokość procentu składki, o 

której mowa w ust. 3, oraz terminy uiszczania tej składki, uwzględniając w szczególności 

zagwarantowanie płynności finansowej Funduszu oraz możliwości udzielania przez 

Fundusz zwrotnej pomocy finansowej, o której mowa w art. 99 ust. 1. 

6. Wysokość składki wnoszonej przez zakład ubezpieczeń na rzecz Funduszu jest wyliczana 

od składki przypisanej brutto w ubezpieczeniach obowiązkowych, o których mowa w art. 

4 pkt 1 i 2. 

<7. Zakłady ubezpieczeń, z zastrzeżeniem ust. 3, posiadające zezwolenie na 

wykonywanie działalności w zakresie ubezpieczeń, o których mowa w dziale I lub II 

załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, które są członkami Funduszu, 

jak również zagraniczne zakłady ubezpieczeń, działające na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami prawa polskiego i posiadające 

zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie ubezpieczeń, o których mowa w 

dziale I lub II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, które są 

członkami Funduszu, są obowiązane wnieść składkę na rzecz Funduszu. 

8. Wysokość składki, o której mowa w ust. 7, wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na 

rzecz Funduszu, jest wyliczana od składki przypisanej brutto w ubezpieczeniach, o 

których mowa w ust. 2 pkt 3a. 

9. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, na wniosek Funduszu, po 

zasięgnięciu opinii organu nadzoru, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość 
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składki, o której mowa w ust. 7, oraz terminy jej uiszczania, uwzględniając 

zagwarantowanie płynności finansowej Funduszu.> 

 

Art. 124. 

Biuro, wobec zagranicznych biur narodowych oraz wobec organów odszkodowawczych z 

państw członkowskich Unii Europejskiej, odpowiada za wykonanie zobowiązań 

wynikających z wypadków, które miały miejsce na terytorium: 

1)   państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego i 

powstałych w związku z ruchem pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w 

Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem pojazdów mechanicznych, o których mowa w art. 

24; 

2)   państw, których biura narodowe podpisały z Biurem umowy o wzajemnym uznawaniu 

dokumentów ubezpieczeniowych i likwidacji szkód, i powstałych w związku z ruchem 

pojazdów mechanicznych, pod warunkiem istnienia ważnej Zielonej Karty wystawionej 

przez Biuro; 

[3)   państw Unii Europejskiej i powstałych w związku z ruchem pojazdów mechanicznych, 

jeżeli zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 7a lit. c ustawy o działalności ubezpieczeniowej państwem 

członkowskim umiejscowienia ryzyka jest Rzeczpospolita Polska, a posiadacz pojazdu nie 

był ubezpieczony w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów 

mechanicznych.] 

<3) państw Unii Europejskiej i powstałych w związku z ruchem pojazdów 

mechanicznych, jeżeli zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 28 lit. c ustawy o działalności 

ubezpieczeniowej państwem członkowskim umiejscowienia ryzyka jest 

Rzeczpospolita Polska, a posiadacz pojazdu nie był ubezpieczony w zakresie 

obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.> 

 

 

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1450) 

[Art. 4b. 

Obowiązek dostarczenia poszukującemu ochrony ubezpieczeniowej albo klientowi przez 

pośrednika ubezpieczeniowego informacji dotyczących pośrednika ubezpieczeniowego nie ma 

zastosowania w przypadku umowy ubezpieczenia dotyczącej dużych ryzyk w rozumieniu art. 2 
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ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 950, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o działalności ubezpieczeniowej", oraz w 

przypadku pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie reasekuracji.] 

<Art. 4b. 

Obowiązek dostarczenia poszukującemu ochrony ubezpieczeniowej albo klientowi przez 

pośrednika ubezpieczeniowego informacji dotyczących pośrednika ubezpieczeniowego 

nie ma zastosowania w przypadku umowy ubezpieczenia dotyczącej dużych ryzyk w 

rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. …), zwanej dalej „ustawą o działalności 

ubezpieczeniowej”, oraz w przypadku pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie 

reasekuracji.> 

Art. 19. 

 1. Organ nadzoru może przeprowadzić kontrolę działalności zakładu ubezpieczeń w zakresie 

korzystania z usług agentów ubezpieczeniowych. 

2. Organ nadzoru może żądać od zakładu ubezpieczeń wyjaśnień i informacji dotyczących 

agentów ubezpieczeniowych działających na rzecz danego zakładu ubezpieczeń. 

3. Organ nadzoru może wydawać zalecenia mające na celu usunięcie stwierdzonych 

nieprawidłowości i dostosowanie działalności zakładu ubezpieczeń do przepisów prawa. 

4. Organ nadzoru może zakazać, w drodze decyzji, zakładowi ubezpieczeń korzystania z 

usług agenta ubezpieczeniowego w razie naruszenia przez niego przepisów prawa, 

niezachowania staranności lub dobrych obyczajów. W takim przypadku zakład 

ubezpieczeń jest obowiązany do natychmiastowego rozwiązania umowy z agentem 

ubezpieczeniowym oraz cofnięcia mu pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 12 ust. 1. 

[5. W razie odmowy udzielenia wyjaśnień i informacji, o których mowa w ust. 2, 

niewykonywania zaleceń określonych w ust. 3, i zakazu, o którym mowa w ust. 4, organ 

nadzoru może nakładać na zakład ubezpieczeń kary pieniężne, o których mowa w art. 212 

ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej. 

6. Organ nadzoru może nałożyć kary pieniężne określone w art. 212 ust. 1 ustawy o 

działalności ubezpieczeniowej, jeżeli zakład ubezpieczeń nie zgłasza do rejestru agentów 

ubezpieczeniowych przedsiębiorcy, z którym zawarł umowę agencyjną, nie zgłasza zmian 

danych objętych wpisem do rejestru agentów ubezpieczeniowych lub nie zwraca się z 

wnioskiem o wykreślenie z rejestru agentów ubezpieczeniowych przedsiębiorcy, z którym 



- 126 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

rozwiązał umowę agencyjną, w terminach określonych odpowiednio w art. 38, art. 41 ust. 

1 i art. 42 ust. 1. 

6a. W przypadku zakładu ubezpieczeń z siedzibą w państwie członkowskim Unii Europejskiej, 

wykonującego działalność ubezpieczeniową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na 

podstawie przepisów działu II rozdziału 6 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, na 

potrzeby kontroli i nadzoru nad działalnością tego zakładu ubezpieczeń w zakresie 

korzystania z agentów ubezpieczeniowych stosuje się odpowiednio art. 139 oraz art. 205 

ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej.] 

<5. W razie odmowy udzielenia wyjaśnień i informacji, o których mowa w ust. 2, 

niewykonywania zaleceń określonych w ust. 3 lub naruszenia zakazu, o którym 

mowa w ust. 4, organ nadzoru może nakładać na zakład ubezpieczeń kary pieniężne, 

o których mowa w art. 362 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej. 

6. Organ nadzoru może nałożyć kary pieniężne określone w art. 362 ust. 1 pkt 2 ustawy 

o działalności ubezpieczeniowej, jeżeli zakład ubezpieczeń nie zgłasza do rejestru 

agentów ubezpieczeniowych przedsiębiorcy, z którym zawarł umowę agencyjną, nie 

zgłasza zmian danych objętych wpisem do rejestru agentów ubezpieczeniowych lub 

nie zwraca się z wnioskiem o wykreślenie z rejestru agentów ubezpieczeniowych 

przedsiębiorcy, z którym rozwiązał umowę agencyjną, w terminach określonych 

odpowiednio w art. 38, art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 1. 

6a. W przypadku zakładu ubezpieczeń z siedzibą w państwie członkowskim Unii 

Europejskiej, wykonującego działalność ubezpieczeniową na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów rozdziału 8 ustawy o działalności 

ubezpieczeniowej, na potrzeby kontroli i nadzoru nad działalnością tego zakładu 

ubezpieczeń w zakresie korzystania z agentów ubezpieczeniowych stosuje się 

odpowiednio art. 214 oraz art. 333 ust. 4–8 ustawy o działalności ubezpieczeniowej.> 

7. (uchylony). 

Art. 47. 

1. Kto wykonuje: 

[1)   działalność agencyjną, nie będąc do tego upoważnionym,] 

<1) działalność agencyjną z naruszeniem wymogów podejmowania tej działalności 

określonych w ustawie;> 

2)   czynności agenta ubezpieczeniowego, nie będąc do tego upoważnionym, 
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3)   działalność brokerską w zakresie ubezpieczeń lub w zakresie reasekuracji bez 

wymaganego zezwolenia, 

4)   czynności brokerskie, nie będąc do tego upoważnionym 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2. 

2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 pkt 1 i 3, działając 

w imieniu osoby prawnej. 

 

 

USTAWA z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2015 r. poz. 858) 

 

Art. 52. 

1. Gwarantem, o którym mowa w art. 195 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, jest osoba 

wpisana do wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako 

zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych, zwanego dalej 

"wykazem". 

2. Do wykazu wpisuje się osobę, która: 

1)   ma siedzibę we Wspólnocie; 

2)   prowadzi na terytorium kraju działalność: 

a)  bankową albo 

b)  ubezpieczeniową; 

3)   posiada uprawnienie do udzielania gwarancji; 

4)   daje rękojmię prawidłowego wywiązywania się z zobowiązań wobec organów celnych. 

3. Wykaz prowadzi i dokonuje w nim odpowiednich wpisów minister właściwy do spraw 

finansów publicznych. 

4. Wpis do wykazu gwarantów następuje na pisemny wniosek zainteresowanej osoby, 

złożony do ministra właściwego do spraw finansów publicznych, po uzyskaniu od 

Komisji Nadzoru Finansowego informacji: 

1)   potwierdzającej spełnianie przez tę osobę: 

a)  warunków, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, 

b)  wymogów kapitałowych określonych przepisami prawa; 

2)   o toczących się przed Komisją Nadzoru Finansowego postępowaniach wobec tej osoby. 

[5. W przypadku instytucji kredytowej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), oraz zakładu 
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ubezpieczeń, który wykonuje działalność na podstawie przepisów działu II rozdziału 7 

ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950, 

z późn. zm.), Komisja Nadzoru Finansowego przekazuje informację, o której mowa w ust. 

4, niezwłocznie po otrzymaniu informacji od właściwego organu nadzoru państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej.] 

<5. W przypadku instytucji kredytowej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128, z późn. zm.), 

oraz zakładu ubezpieczeń, który wykonuje działalność na podstawie przepisów 

rozdziału 8 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej (Dz. U. poz. …), Komisja Nadzoru Finansowego przekazuje 

informację, o której mowa w ust. 4, niezwłocznie po otrzymaniu informacji od 

właściwego organu nadzoru państwa członkowskiego Unii Europejskiej.> 

6. Wykaz składa się z dwóch części, w których wpisuje się: 

1)   w części I - banki i instytucje kredytowe; 

2)   w części II - zakłady ubezpieczeń. 

7. Wpis do wykazu zawiera nazwę osoby oraz adres jej siedziby. 

8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych wydaje decyzje o wpisie do wykazu, 

odmowie dokonania wpisu oraz skreśleniu z wykazu. Decyzje są przekazywane do 

wiadomości Komisji Nadzoru Finansowego. 

9. Komisja Nadzoru Finansowego jest zobowiązana niezwłocznie powiadamiać ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych o zmianach: 

1)   dotyczących informacji, o których mowa w ust. 4; 

2)   danych, o których mowa w ust. 7. 

10. Z wykazu skreśla się osobę, jeżeli: 

1)   nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 2; 

2)   nie wywiązuje się z zobowiązań wobec organów celnych; 

3)   złożyła wniosek o skreślenie z wykazu; 

4)   uległa likwidacji. 

11. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza w Dzienniku Urzędowym 

Ministra Finansów komunikat o dokonaniu wpisu do wykazu, a także o zmianie wpisu lub 

skreśleniu osoby z wykazu. 
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USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. z 

2012 r. poz. 942 i 1166 oraz z 2013 r. poz. 1036) 

 

Art. 2. 

1. Przepisy ustawy stosuje się, jeżeli ustanawiającym lub przyjmującym zabezpieczenie 

finansowe jest: 

1)   Narodowy Bank Polski; 

2)   bank centralny innego państwa; 

3)   Europejski Bank Centralny, Europejski Bank Inwestycyjny, Bank Rozrachunków 

Międzynarodowych, Międzynarodowy Fundusz Walutowy; 

4)   wielostronne banki rozwoju, o których mowa w części 1 sekcji 4 załącznika VI 

dyrektywy 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. 

w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (Dz. 

Urz. UE L 177 z 30.06.2006, str. 1, z późn. zm.); 

5)   firma inwestycyjna w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.); 

6)   towarzystwo funduszy inwestycyjnych w zakresie zarządzania funduszami 

inwestycyjnymi otwartymi, fundusz inwestycyjny otwarty oraz spółka zarządzająca 

funduszem zagranicznym w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o 

funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 448 i Nr 141, poz. 1178 oraz 

z 2003 r. Nr 124, poz. 1151)
(2)

; 

7)   
(3)

 bank, instytucja kredytowa lub instytucja finansowa w rozumieniu ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.), 

spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa 

Oszczędnościowo-Kredytowa w rozumieniu ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o 

spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 855); 

8)   towarzystwo emerytalne w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji 

i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, z późn. 

zm.); 

9)   partner centralny, agent rozrachunkowy lub izba rozliczeniowa w rozumieniu ustawy 

z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i 

systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi 

systemami (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 743, z późn. zm.); 
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10)  
(4)

 agent rozliczeniowy w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach 

płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175, z późn. zm.); 

[11)  zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 

2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, z późn. zm.);] 

<11) zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji w rozumieniu ustawy z dnia 11 

września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 

…)> 

12)  organ władzy publicznej działający w imieniu Skarbu Państwa; 

13)  zagraniczny organ administracji publicznej państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, którego zadaniem jest w szczególności zarządzanie długiem publicznym, 

lub posiadający zezwolenie na prowadzenie rachunków dla klientów. 

2. Dłużnikiem z wierzytelności finansowej może być inna osoba niż ustanawiający 

zabezpieczenie. 

3. Przepisów ustawy nie stosuje się do: 

1)   umów ustanawiających zabezpieczenie, których stroną jest osoba fizyczna; 

2)   umów ustanawiających zabezpieczenie na wierzytelności kredytowej, której dłużnikiem 

jest konsument z tytułu zawartej umowy o kredyt konsumencki w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 126, poz. 715, Nr 

165, poz. 984 i Nr 201, poz. 1181), z wyjątkiem umów o ustanowienie zabezpieczenia 

finansowego, w których jedną ze stron jest podmiot określony w ust. 1 pkt 1-4. 

 

 

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz 

indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1147 oraz z 

2015 r. poz. 978) 

Art. 2. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   IKE - wyodrębniony zapis w rejestrze uczestników funduszu inwestycyjnego, 

wyodrębniony rachunek papierów wartościowych lub inny rachunek, na którym 

zapisywane są instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi oraz rachunek 

pieniężny służący do obsługi takich rachunków w podmiocie prowadzącym działalność 

maklerską, lub wyodrębniony rachunek w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym, 

wyodrębniony rachunek bankowy w banku, wyodrębniony rachunek IKE w dobrowolnym 
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funduszu emerytalnym, prowadzone na zasadach określonych ustawą, a w zakresie w niej 

nieuregulowanym - na zasadach określonych w przepisach właściwych dla tych 

rachunków i rejestrów; 

1a)  IKZE - wyodrębniony zapis w rejestrze uczestników funduszu inwestycyjnego, 

wyodrębniony rachunek papierów wartościowych lub inny rachunek, na którym 

zapisywane są instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi oraz rachunek 

pieniężny służący do obsługi takich rachunków w podmiocie prowadzącym działalność 

maklerską, lub wyodrębniony rachunek w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym, 

wyodrębniony rachunek bankowy w banku, wyodrębniony rachunek IKZE w 

dobrowolnym funduszu emerytalnym, prowadzone na zasadach określonych ustawą, a w 

zakresie w niej nieuregulowanym - na zasadach określonych w przepisach właściwych dla 

tych rachunków i rejestrów; 

2)   gromadzenie oszczędności - dokonywanie wpłat, wypłat transferowych oraz 

przyjmowanie wypłat transferowych, a także inwestowanie środków znajdujących się na 

IKE lub IKZE; 

3)   oszczędzający - osobę fizyczną, która gromadzi środki na IKE lub IKZE; 

4)   wpłata - wpłatę środków pieniężnych dokonywaną przez oszczędzającego na IKE lub 

IKZE lub przekazanie pożytków z papierów wartościowych zgromadzonych na IKE lub 

IKZE oszczędzającego; 

5)   środki - środki pieniężne, jednostki ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, jednostki 

uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, jednostki rozrachunkowe dobrowolnego funduszu 

emerytalnego, papiery wartościowe oraz niebędące papierami wartościowymi instrumenty 

finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c i d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94 i 586), zapisane na IKE lub 

IKZE; 

6)   fundusz inwestycyjny - fundusz inwestycyjny otwarty lub specjalistyczny fundusz 

inwestycyjny otwarty w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach 

inwestycyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 448 i Nr 141, poz. 1178 oraz z 2003 r. Nr 

124, poz. 1151)
(1)

; 

7)   podmiot prowadzący działalność maklerską - dom maklerski lub bank prowadzący 

działalność maklerską w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi; 
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[8)   zakład ubezpieczeń - zakład ubezpieczeń na życie prowadzący działalność 

ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczeń określonych w dziale I grupa 3 załącznika do 

ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950, 

z późn. zm.);] 

<8) zakład ubezpieczeń – zakład ubezpieczeń prowadzący działalność ubezpieczeniową w 

zakresie ubezpieczeń, o których mowa w dziale I w grupie 3 załącznika do ustawy z 

dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 

poz. …);> 

9)   bank - bank krajowy w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.); 

9a)  dobrowolny fundusz emerytalny - dobrowolny fundusz emerytalny utworzony przez 

powszechne towarzystwo emerytalne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 sierpnia 

1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 989, 

1289 i 1717); 

10)  instytucja finansowa - fundusz inwestycyjny, podmiot prowadzący działalność 

maklerską, zakład ubezpieczeń, bank, dobrowolny fundusz emerytalny, prowadzące IKE 

lub IKZE; 

11)  program emerytalny - pracowniczy program emerytalny w rozumieniu ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 710); 

12)  osoby uprawnione - osoby wskazane przez oszczędzającego w umowie o IKE lub IKZE, 

które otrzymają środki z IKE lub IKZE w przypadku jego śmierci, osoby, o których mowa 

w art. 832 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 

121 i 827), oraz spadkobierców oszczędzającego; 

13)  wypłata - wypłatę jednorazową albo wypłatę w ratach środków zgromadzonych na IKE 

lub IKZE dokonywaną na rzecz: 

a)  oszczędzającego, po spełnieniu warunków określonych w art. 34 ust. 1 pkt 1 lub art. 34a 

ust. 1 pkt 1, albo 

b)  osób uprawnionych, w przypadku śmierci oszczędzającego; 

14)  wypłata transferowa - wypłatę polegającą na: 

a)  przeniesieniu środków zgromadzonych przez oszczędzającego na IKE do innej instytucji 

finansowej prowadzącej IKE, 

b)  przeniesieniu środków zgromadzonych przez oszczędzającego na IKZE do innej instytucji 

finansowej prowadzącej IKZE, 



- 133 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

c)  przeniesieniu środków zgromadzonych na IKE z IKE zmarłego na IKE osoby uprawnionej 

lub do programu emerytalnego, do którego uprawniony przystąpił, 

d)  przeniesieniu środków zgromadzonych na IKZE z IKZE zmarłego na IKZE osoby 

uprawnionej, 

e)  jednoczesnym odkupieniu jednostek uczestnictwa w jednym funduszu inwestycyjnym i 

nabyciu jednostek uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez to 

samo towarzystwo za środki pieniężne uzyskane z odkupienia jednostek uczestnictwa 

(konwersja), pod warunkiem że jednostki odkupywane, jak i nabywane są rejestrowane na 

IKE albo IKZE oszczędzającego, 

f)  przeniesieniu środków zgromadzonych przez oszczędzającego na IKE do programu 

emerytalnego, do którego przystąpił oszczędzający, lub przeniesieniu środków z programu 

emerytalnego na IKE, w przypadkach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

pracowniczych programach emerytalnych; 

15)  zwrot - wycofanie całości środków zgromadzonych na IKE lub IKZE, jeżeli nie zachodzą 

przesłanki wypłaty bądź wypłaty transferowej; 

15a)  częściowy zwrot - wycofanie części środków zgromadzonych na IKE, jeżeli nie 

zachodzą przesłanki do wypłaty bądź wypłaty transferowej; 

16)  organ nadzoru - Komisję Nadzoru Finansowego, o której mowa w ustawie z dnia 21 lipca 

2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1149, z późn. zm.); 

17)  składka podstawowa - składkę wnoszoną przez pracodawcę do programu emerytalnego; 

18)  dane osobowe - pierwsze imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania oraz numer 

PESEL lub numer paszportu bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w 

przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego; 

19)  syndyk - syndyka, nadzorcę sądowego lub zarządcę w rozumieniu ustawy z dnia 28 

lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2012 r. poz. 1112, z późn. 

zm.). 

 

 

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 

2014 r. poz. 710) 

Art. 2. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   program - program zakładowy albo program międzyzakładowy; 
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2)   pracownik - osobę zatrudnioną, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, na 

podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o 

pracę, osobę zatrudnioną na podstawie umowy zawartej w wyniku powołania lub wyboru 

do organu reprezentującego osobę prawną oraz członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej 

lub spółdzielni kółek rolniczych; 

[3)   zakład ubezpieczeń - zakład ubezpieczeń na życie w formie spółki akcyjnej lub 

towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych na życie w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 

r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. 2013 r. poz. 950 i 1289 oraz z 2014 r. poz. 

586);] 

<3) zakład ubezpieczeń – zakład ubezpieczeń prowadzący działalność, o której mowa w 

dziale I załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. …);> 

4)   fundusz inwestycyjny - fundusz inwestycyjny otwarty lub specjalistyczny fundusz 

inwestycyjny otwarty w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach 

inwestycyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 448 i Nr 141, poz. 1178 oraz z 2003 r. Nr 

124, poz. 1151)
(2)

; 

5)   towarzystwo emerytalne - pracownicze towarzystwo emerytalne w rozumieniu ustawy z 

dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. 

2013 r. poz. 989, 1289 i 1717); 

6)   fundusz emerytalny - pracowniczy fundusz emerytalny w rozumieniu ustawy z dnia 28 

sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych; 

7)   instytucja finansowa - zakład ubezpieczeń, fundusz inwestycyjny lub zarządzający 

zagraniczny, który zarządza środkami gromadzonymi w programie na podstawie umowy z 

pracodawcą; 

8)   instytucja finansowa prowadząca IKE - instytucję finansową prowadzącą IKE uczestnika 

w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych 

oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. Nr 116, poz. 1205, z 

późn. zm.); 

9)   zarządzający - instytucję finansową lub fundusz emerytalny; 

10)  konwersja - jednoczesne odkupienie jednostek uczestnictwa w jednym funduszu 

inwestycyjnym i nabycie jednostek uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym 

zarządzanym przez to samo towarzystwo za środki pieniężne uzyskane z odkupienia 

jednostek uczestnictwa, pod warunkiem że jednostki odkupywane i nabywane są 
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rejestrowane jako stanowiące środki uczestnika odpowiednio ze składki podstawowej lub 

dodatkowej; 

11)  uczestnik - pracownika lub inną osobę, która przystąpiła do programu; 

12)  osoba uprawniona - osobę wskazaną przez uczestnika w deklaracji, która otrzyma środki 

z programu w przypadku jego śmierci, osobę, o której mowa w art. 832 § 2 ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), oraz spadkobiercę 

uczestnika; 

13)  środki - środki finansowe gromadzone w celu realizacji programu, inwestowane w 

jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, jednostki ubezpieczeniowego funduszu 

kapitałowego działającego na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej, 

jednostki rozrachunkowe funduszy emerytalnych albo jednostki wyodrębnione przez 

zarządzającego zagranicznego - na rachunku uczestnika prowadzonym przez 

zarządzającego lub środki pieniężne na rachunku uczestnika, prowadzonym na podstawie 

zakładowej umowy emerytalnej przez zarządzającego; 

14)  organ nadzoru - Komisję Nadzoru Finansowego, o której mowa w ustawie z dnia 21 lipca 

2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1149, z późn. zm.); 

15)  wynagrodzenie - podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 

uczestnika w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.), bez stosowania ograniczenia, o 

którym mowa w art. 19 ust. 1 tej ustawy; 

16)  rachunek - zapis w rejestrze uczestników funduszu inwestycyjnego, rachunek, na który są 

wpłacane składki do funduszu emerytalnego, lub rachunek w ubezpieczeniowym 

funduszu kapitałowym prowadzony na zasadach określonych w ustawie, a w zakresie 

nieuregulowanym w ustawie - na zasadach określonych w przepisach właściwych dla tych 

rejestrów i rachunków; 

17)  IKE - indywidualne konto emerytalne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia 

emerytalnego; 

18)  wypłata - dokonaną przez uczestnika lub osobę uprawnioną wypłatę gotówkową lub 

realizację przelewu środków zgromadzonych w ramach programu na wskazany przez 

uczestnika lub tę osobę rachunek bankowy - na warunkach określonych w umowie 

zakładowej, w przypadku spełnienia warunków określonych w ustawie; 
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19)  wypłata transferowa - przekazanie środków na warunkach określonych w ustawie do 

innego programu, na IKE uczestnika albo osoby uprawnionej lub z IKE uczestnika albo 

osoby uprawnionej do programu w przypadkach i na warunkach, o których mowa w 

przepisach o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach 

zabezpieczenia emerytalnego; 

20)  zwrot - wycofanie środków zgromadzonych w ramach programu w przypadku jego 

likwidacji, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty bądź wypłaty transferowej; 

21)  dyspozycja - polecenie dokonania wypłaty albo wypłaty transferowej składane przez 

uczestnika zarządzającemu; 

22)  NIP - numer identyfikacji podatkowej nadany zgodnie z przepisami o zasadach ewidencji 

i identyfikacji podatnikowi płatników; 

23)  zagraniczny organ nadzoru - krajowe władze państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

wyznaczone przez to państwo do wykonywania zadań związanych z nadzorowaniem 

realizacji programu emerytalnego przez pracodawcę mającego siedzibę w innym państwie 

członkowskim Unii Europejskiej; 

24)  zarządzający zagraniczny - podmiot, niezależnie od jego formy prawnej, mający swoją 

siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, podlegający 

nadzorowi organu nadzoru tego państwa, którego przedmiotem działalności jest 

gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie, z przeznaczeniem na wypłatę 

uczestnikom programu emerytalnego po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. 

 

 

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z 

późn. zm.) 

Art. 54a. 

1. Podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 54 ust. 1, przekazuje wraz z 

zawiadomieniem informację o posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcjach lub 

prawach z akcji towarzystwa, o którym mowa w art. 54 ust. 1, jak również o podmiotach 

dominujących tego podmiotu i zawartych przez ten podmiot porozumieniach oraz o 

pozostawaniu przez ten podmiot w stanach faktycznych lub prawnych pozwalających 

innym podmiotom na wykonywanie praw z akcji towarzystwa lub wykonywanie 

uprawnień podmiotu dominującego towarzystwa. 
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2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, wskazuje w zawiadomieniu sposób realizacji zamiaru, 

którego dotyczy zawiadomienie oraz przedkłada dowody wskazujące na istnienie zamiaru 

objętego zawiadomieniem, w szczególności stosowną umowę lub porozumienie, a w 

przypadku gdy zamiar ma zostać zrealizowany na rynku regulowanym - stosowne 

oświadczenie w tym zakresie. 

3. W przypadku gdy podmiot składający zawiadomienie jest: 

[1)   zagranicznym zakładem ubezpieczeń lub zagranicznym zakładem reasekuracji w 

rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 

r. poz. 950 i 1289), instytucją kredytową, zagraniczną firmą inwestycyjną w rozumieniu 

ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub spółką zarządzającą, które uzyskały 

zezwolenie na wykonywanie działalności na terytorium państwa członkowskiego lub 

2)   podmiotem dominującym lub podmiotem pozostającym w podobnym stosunku do zakładu 

ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji w rozumieniu ustawy o działalności 

ubezpieczeniowej, instytucji kredytowej, zagranicznej firmy inwestycyjnej w rozumieniu 

ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub spółki zarządzającej, które uzyskały 

zezwolenie na wykonywanie działalności na terytorium państwa członkowskiego 

- zawiadomienie zawiera odpowiednią informację w tym zakresie, wskazującą w 

szczególności nazwę i siedzibę zagranicznego zakładu ubezpieczeń, zagranicznego 

zakładu reasekuracji, instytucji kredytowej, firmy inwestycyjnej lub spółki zarządzającej, 

o których mowa w pkt 2; jeżeli nie zachodzą okoliczności wymienione w pkt 1 i 2, 

zawiadomienie zawiera stosowne oświadczenie w tym zakresie.] 

<1) zagranicznym zakładem ubezpieczeń lub zagranicznym zakładem reasekuracji w 

rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej (Dz. U. poz. …), instytucją kredytową, zagraniczną firmą 

inwestycyjną w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub spółką 

zarządzającą, które uzyskały zezwolenie na wykonywanie działalności na terytorium 

państwa członkowskiego, lub 

2) podmiotem dominującym lub podmiotem pozostającym w podobnym stosunku do 

zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji w rozumieniu ustawy z dnia 11 

września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, instytucji 

kredytowej, zagranicznej firmy inwestycyjnej w rozumieniu ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi lub spółki zarządzającej, które uzyskały zezwolenie na 

wykonywanie działalności na terytorium państwa członkowskiego > 
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Art. 70. 

1. Towarzystwa, a także domy maklerskie prowadzące działalność wyłącznie w zakresie 

doradztwa inwestycyjnego albo zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden 

lub większa liczba instrumentów finansowych, w liczbie co najmniej 10, mogą utworzyć, 

na zasadach określonych w odrębnych przepisach, izbę gospodarczą o nazwie "Izba 

Zarządzających Funduszami i Aktywami", zwaną dalej "izbą". 

2. Do zadań izby należy w szczególności: 

1)   określanie i kodyfikacja zasad uczciwego obrotu oraz przyjętych w obrocie zwyczajów w 

działalności funduszy inwestycyjnych; 

2)   określanie standardów prezentacji wyników funduszy inwestycyjnych; 

<2a) określanie standardów prezentacji informacji o poszczególnych składnikach 

lokat funduszy inwestycyjnych;> 

3)   określanie standardów reklamy funduszy inwestycyjnych; 

4)   określanie standardów dokumentów informacyjnych funduszy inwestycyjnych; 

5)   sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem standardów określonych przez izbę oraz zasad 

uczciwej konkurencji na rynku funduszy inwestycyjnych; 

6)   reprezentowanie towarzystw, a także domów maklerskich prowadzących działalność 

wyłącznie w zakresie doradztwa inwestycyjnego albo zarządzania portfelami, w skład 

których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych w odpowiednich 

organizacjach międzynarodowych. 

3. Organizację władz izby, tryb ich powoływania, zakres kompetencji oraz zadania izby 

określa statut izby. 

Art. 219. 

 1. Fundusz inwestycyjny otwarty oraz specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty mają 

obowiązek publikowania prospektów informacyjnych oraz kluczowych informacji dla 

inwestorów, a także rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych, w tym 

połączonych sprawozdań funduszy z wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdań 

jednostkowych subfunduszy, na stronach internetowych wskazanych w statucie funduszu. 

2. Fundusz inwestycyjny otwarty oraz specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty 

publikują półroczne sprawozdania finansowe, w tym połączone sprawozdania funduszy z 

wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy w terminie 2 

miesięcy od zakończenia pierwszego półrocza roku obrotowego. 
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3. Publiczny fundusz inwestycyjny zamknięty udostępnia do publicznej wiadomości lub 

wiadomości zainteresowanych inwestorów prospekt emisyjny lub memorandum 

informacyjne w sposób określony przepisami ustawy o ofercie publicznej, jeżeli 

obowiązek ich sporządzenia wynika z przepisów rozdziału 2 tej ustawy. 

4. Fundusz inwestycyjny zamknięty, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym 

zamkniętym, udostępnia na żądanie uczestnika funduszu roczne i półroczne sprawozdania 

finansowe, w tym połączone sprawozdania funduszy z wydzielonymi subfunduszami oraz 

sprawozdania jednostkowe subfunduszy, niezwłocznie po ich zbadaniu lub przeglądzie 

przez biegłego rewidenta. 

<5. Jeżeli statut funduszu tak stanowi, fundusz inwestycyjny otwarty oraz 

specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty okresowo publikują informacje o 

poszczególnych składnikach lokat funduszu w zakresie, formie oraz w terminach 

wskazanych w statucie. Publikacji dokonuje się na stronie internetowej wskazanej w 

statucie funduszu. 

6. Jeżeli statut funduszu tak stanowi, fundusz inwestycyjny zamknięty, który nie jest 

publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, udostępnia pisemnie na żądanie 

uczestnika funduszu, okresowe informacje o poszczególnych składnikach lokat 

funduszu w zakresie, formie oraz w terminach wskazanych w statucie funduszu. 

Informacje mogą być przekazane uczestnikowi przy użyciu trwałego nośnika 

informacji innego niż papier, wskazanego w statucie, jeżeli statut tak stanowi. 

7. Informacje o poszczególnych składnikach lokat funduszu nie mogą zawierać 

informacji reklamowych, powinny być rzetelne oraz nie mogą wprowadzać w błąd. 

Przepisy art. 229 ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio. 

8. Przy publikowaniu lub udostępnianiu informacji o poszczególnych składnikach lokat 

funduszu fundusz inwestycyjny jest obowiązany: 

1) zapewnić dostęp do takich samych informacji o składnikach lokat funduszu 

wszystkim uczestnikom funduszu; 

2) ujawniać informacje o składnikach lokat funduszu w takich samych terminach i w 

taki sam sposób wszystkim uczestnikom funduszu; 

3) prezentować informacje o składnikach lokat funduszu w taki sam sposób przez cały 

okres istnienia funduszu, aby była zapewniona ciągłość prezentacji danych 

uwzględniająca każdy dzień wyceny aktywów funduszu, w szczególności fundusz nie 

może pomijać danych za niektóre dni wyceny; 
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4) ujawniać informacje o składnikach lokat funduszu niezwłocznie po ich ustaleniu; 

5) w razie zmiany statutu funduszu, wpływającej na sposób dokonywania lokat przez 

fundusz lub prezentowania danych o poszczególnych składnikach lokat funduszu 

albo zmiany sposobu prezentacji informacji o składnikach lokat funduszu: 

a) zamieszczać na stronie internetowej lub w informacji dla uczestnika szczegółowe 

informacje o przyczynach dokonania zmian w zakresie prezentacji informacji o 

poszczególnych składnikach lokat funduszu, 

b) zamieszczać na stronie internetowej lub w informacji dla uczestnika różnice w 

zakresie prezentacji informacji o poszczególnych składnikach lokat funduszu wraz 

ze szczegółowym wyjaśnieniem tych różnic, 

c) jeżeli nastąpiła zmiana zakresu informacji o poszczególnych składnikach lokat 

funduszu lub zmiana okresu, za które prezentowane są informacje o poszczególnych 

składnikach lokat funduszu, obok informacji zawierającej dane za okres w nowym 

układzie prezentacyjnym: 

– ujawniać, przez okres 6 miesięcy, dane porównawcze za okres dotychczasowy w 

dotychczasowym układzie prezentacyjnym, 

– ujawniać, przez okres 6 miesięcy, dane porównawcze w nowym układzie 

prezentacyjnym za okres 6 miesięcy poprzedzających dzień prezentacji danych w 

nowym układzie prezentacyjnym.> 

 

 

USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 

584, z późn. zm.) 

Art. 75. 

1. Uzyskania zezwolenia wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie 

określonym w przepisach: 

1)   ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z późn. zm.); 

2)   ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z 

późn. zm.); 

3)   ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 

2015 r. poz. 282); 



- 141 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

4)   ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 

2013 r. poz. 1399, z późn. zm.); 

5)   ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 

oraz z 2015 r. poz. 28); 

6)   (uchylony); 

7)   ustawy 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); 

7a)  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); 

8)   ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 989, z późn. zm.); 

9)   ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U z 2015 r. poz. 128 i 559); 

9a)  ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1450); 

10)  (uchylony); 

11)  ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 197 

oraz z 2015 r. poz. 478); 

12)  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z 

późn. zm.)
(1)

 ; 

13)  ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1069); 

14)  ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139); 

15)  ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie 

zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2015 

r. poz. 277), w zakresie prowadzenia zakładu inżynierii genetycznej; 

16)  (uchylony) 

17)  ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 

271, z późn. zm.); 

18)  ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z 

późn. zm.); 

19)  ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 222); 
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20)  ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393 oraz z 2014 r. 

poz. 768); 

21)  (uchylony) 

[22)  ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 

950, z późn. zm.);] 

<22) ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej (Dz. U. poz. …);> 

23)  ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1450); 

24)  (uchylony) 

25)  ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z 

późn. zm.); 

26)  ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157 

oraz z 2015 r. poz. 73); 

27)  
(2)

 (uchylony); 

28)  (uchylony); 

29)  (uchylony); 

30)  ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 873 i 

1916). 

2. Uzyskania zezwolenia albo dokonania zgłoszenia wymaga wykonywanie działalności 

związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego, określonej w ustawie 

z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512). 

2a. Uzyskania zezwolenia wymaga prowadzenie warsztatu w zakresie określonym w 

przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. Nr 

180, poz. 1494, z późn. zm.). 

3. Uzyskania licencji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie 

określonym w przepisach: 

1)   ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym; 

2)   ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1594, z 

późn. zm.). 

4. Uzyskania zgody wymaga prowadzenie systemu płatności lub systemu rozrachunku 

papierów wartościowych w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 24 sierpnia 

2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku 
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papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. z 2013 poz. 

246 i 1036). 

5. Organy zezwalające, udzielające licencji i udzielające zgody oraz wszelkie warunki 

wykonywania działalności objętej zezwoleniami, licencjami oraz zgodami, a także zasady 

i tryb wydawania decyzji w sprawie zezwoleń, licencji i zgód określają przepisy ustaw, o 

których mowa w ust. 1-4. 

 

 

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.) 

 

Art. 112. 

 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie: 

1)   świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

lub ubiegają się o zawarcie takich umów; 

2)   właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, 

którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o 

zawarcie takich umów; 

3)   członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o 

działalności leczniczej; 

4)   członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego; 

[5)   członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na 

podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 

r. poz. 950, z późn. zm.);] 

<5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową 

na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej (Dz. U. poz. …);> 

6)   właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o 

których mowa w pkt 2; 

7)   właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów 

przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w 

przypadku spółek innych niż określone w pkt 6; 

8)   posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami; 
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9)   członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu. 

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu: 

1)   podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy; 

2)   wykonywać działalności gospodarczej. 

 

Art. 173. 

 1. Minister właściwy do spraw zdrowia może przeprowadzić w każdym czasie kontrolę: 

1)   działalności i stanu majątkowego Funduszu, w celu sprawdzenia, czy działalność 

Funduszu jest zgodna z prawem, statutem Funduszu lub z interesem świadczeniobiorców; 

2)   świadczeniodawców, w zakresie zgodności ich działalności z umową o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej lub z interesem świadczeniobiorców; 

3)   podmiotów, o których mowa w art. 163 ust. 1 pkt 3, w zakresie wywiązywania się z 

umowy zawartej z Funduszem; 

4)   aptek, w zakresie refundacji leków. 

2. Przy przeprowadzaniu kontroli minister właściwy do spraw zdrowia może korzystać z 

usług podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz podmiotów 

uprawnionych do kontroli jakości i kosztów świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych 

przez Fundusz. Przepisy art. 64 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 

3. Minister właściwy do spraw zdrowia w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli określa 

przedmiot i zakres kontroli oraz wskazuje osobę upoważnioną do przeprowadzenia 

kontroli, zwaną dalej "kontrolerem". 

4. Jednostka kontrolowana obowiązana jest do przedkładania kontrolerowi żądanej 

dokumentacji oraz udzielania wszelkich informacji i pomocy niezbędnych w związku z 

prowadzoną kontrolą. 

4a. Kontrolerzy, w zakresie ustalonym w upoważnieniu ministra właściwego do spraw 

zdrowia, mają prawo do: 

1)   wstępu do wszystkich pomieszczeń kontrolowanego podmiotu; 

2)   swobodnego dostępu do: 

a)  oddzielnego pomieszczenia biurowego, przeznaczonego wyłącznie na potrzeby 

wykonywania zadań przez kontrolera, 

b)  środków łączności; 

3)   wglądu do wszelkich dokumentów kontrolowanego podmiotu oraz żądania sporządzenia 

kopii, odpisów i wyciągów z tych dokumentów; 
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4)   wglądu do danych zawartych w systemie informatycznym kontrolowanego podmiotu oraz 

żądania sporządzenia kopii lub wyciągów z tych danych, w tym w formie elektronicznej; 

5)   żądania wyjaśnień ustnych lub pisemnych od osób pozostających w stosunku pracy, 

zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z kontrolowanym 

podmiotem, w tym w formie elektronicznej; 

6)   żądania przekazania niezbędnych danych lub sporządzenia zestawień danych, w tym w 

formie elektronicznej; 

7)   zabezpieczenia dokumentów i innych dowodów. 

5. Kontroler nie może być jednocześnie: 

1)   pracownikiem Funduszu; 

2)   właścicielem świadczeniodawcy, o którym mowa w art. 5 pkt 41 lit. a, który zawarł 

umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; 

3)   świadczeniodawcą, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; 

4)   pracownikiem świadczeniodawcy, o którym mowa w pkt 3; 

5)   osobą współpracującą ze świadczeniodawcą, o którym mowa w pkt 3; 

6)   członkiem organów lub pracownikiem podmiotu tworzącego w rozumieniu przepisów o 

działalności leczniczej; 

[7)   członkiem organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na 

podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej.] 

<7) członkiem organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową 

na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej.> 

6. Kontroler podlega wyłączeniu od udziału w kontroli z mocy ustawy, jeżeli: 

1)   pozostaje z jednostką kontrolowaną w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że 

wynik kontroli może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki; 

2)   kontrola dotyczy jego małżonka lub krewnych i powinowatych do drugiego stopnia; 

3)   kontrola dotyczy osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. 

7. Powody wyłączenia, o których mowa w ust. 6, trwają także po ustaniu uzasadniającego je 

małżeństwa, przysposobienia, opieki i kurateli. 

8. Niezależnie od przyczyn wymienionych w ust. 6 minister właściwy do spraw zdrowia 

wyłącza kontrolera na jego żądanie lub na wniosek jednostki kontrolowanej, jeżeli między 

nim a jednostką kontrolowaną zachodzi stosunek osobisty tego rodzaju, że mógłby 

wywołać wątpliwości co do bezstronności kontrolera. 
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9. Wyłączony kontroler powinien podejmować tylko czynności niecierpiące zwłoki ze 

względu na interes społeczny lub ważny interes jednostki kontrolowanej. 

10. (uchylony) 

 

 

U S T A W A   z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami 

kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi 

wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1406) 

 

Art. 3. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   instytucja kredytowa: 

a)  bank krajowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo 

bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą - Prawo 

bankowe", 

b)  bank zagraniczny w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo bankowe, 

c)  instytucję kredytową w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy - Prawo bankowe, 

d)  (uchylona); 

[2)   zakład ubezpieczeń: 

a)  krajowy zakład ubezpieczeń w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. 

o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950, z późn. zm.), zwanej dalej 

"ustawą o działalności ubezpieczeniowej", 

b)  zagraniczny zakład ubezpieczeń w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 16 ustawy o działalności 

ubezpieczeniowej; 

2a)  zakład reasekuracji: 

a)  krajowy zakład reasekuracji w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 16a ustawy o działalności 

ubezpieczeniowej, 

b)  zagraniczny zakład reasekuracji w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 16b ustawy o działalności 

ubezpieczeniowej;] 

<2) zakład ubezpieczeń: 

a) krajowy zakład ubezpieczeń w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 

września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. …), 
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b) zagraniczny zakład ubezpieczeń w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 55 ustawy z dnia 11 

września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej; 

2a) zakład reasekuracji: 

a) krajowy zakład reasekuracji w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 11 

września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, 

b) zagraniczny zakład reasekuracji w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 56 ustawy z dnia 11 

września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, 

c) spółka celowa w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o 

działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;> 

3)   firma inwestycyjna: 

a)  dom maklerski w rozumieniu art. 95 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94 i 586), posiadający zezwolenie 

Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 tej ustawy, 

b)  zagraniczną osobę prawną, o której mowa w art. 115 ust. 1 ustawy, o której mowa w lit. a, 

c)  zagraniczną firmę inwestycyjną w rozumieniu art. 3 pkt 32 ustawy, o której mowa w lit. a, 

z wyłączeniem zagranicznych instytucji kredytowych, o których mowa w art. 3 pkt 31 tej 

ustawy, 

d)  towarowy dom maklerski, który uzyskał zezwolenie, o którym mowa w art. 38 ust. 3 

ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 197), 

e)  zagraniczną osobę prawną prowadzącą działalność maklerską w formie oddziału, o której 

mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, która 

uzyskała zezwolenie, o którym mowa w art. 38 ust. 3 tej ustawy, 

f)  podmioty mające siedzibę na terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim 

Unii Europejskiej, które prowadzą działalność inwestycyjną lub działalność maklerską w 

tym państwie i które podlegają regułom ostrożnościowym co najmniej tak restrykcyjnym, 

jak podmioty prowadzące taką działalność w państwie członkowskim Unii Europejskiej, 

g)  towarzystwo funduszy inwestycyjnych utworzone na podstawie ustawy z dnia 27 maja 

2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157), zwanej dalej "ustawą o 

funduszach inwestycyjnych", 

h)  spółkę zarządzającą, o której mowa w art. 2 pkt 10 ustawy o funduszach inwestycyjnych, 

lub inny podmiot z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii 

Europejskiej, który, w przypadku gdyby jego siedziba znajdowała się w państwie 

członkowskim Unii Europejskiej, byłby obowiązany uzyskać zezwolenie właściwego 
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organu na prowadzenie wykonywanej działalności zgodnie z przepisami dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie 

koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się 

do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) 

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

i)  zarządzającego alternatywnym funduszem inwestycyjnym, o którym mowa w art. 4 ust. 1 

lit. b dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w 

sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 

2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010 

(Dz. Urz. UE L 174 z 01.07.2011, str. 1, z późn. zm.), który uzyskał zezwolenie, o którym 

mowa w art. 6 ust. 1 tej dyrektywy, lub inny podmiot z siedzibą w państwie niebędącym 

państwem członkowskim, który, w przypadku gdyby jego siedziba znajdowała się w 

państwie członkowskim, byłby obowiązany uzyskać zezwolenie na prowadzenie 

wykonywanej działalności zgodnie z przepisami tej dyrektywy; 

4)   podmiot regulowany - instytucję kredytową, zakład ubezpieczeń, zakład reasekuracji lub 

firmę inwestycyjną; 

5)   dominujący podmiot nieregulowany - podmiot dominujący, niebędący podmiotem 

regulowanym, który wraz z podmiotami zależnymi, z których co najmniej jeden jest 

podmiotem regulowanym mającym siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej, 

tworzy konglomerat finansowy; 

6)   regulacje sektorowe - przepisy określające warunki wykonywania działalności przez 

podmioty regulowane; 

7)   grupa - grupę podmiotów składającą się z podmiotu dominującego, podmiotów od niego 

zależnych i podmiotów powiązanych z nimi poprzez znaczący udział kapitałowy, a także 

grupę podmiotów powiązanych ze sobą umową o zarządzanie, o której mowa w art. 7 § 1 

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

1030 oraz z 2014 r. poz. 265 i 1161), lub inną umową o podobnym charakterze, jak 

również w ten sposób, że dany podmiot ma wpływ na kierowanie polityką finansową i 

operacyjną innego podmiotu; 

8)   sektor bankowy - sektor, który tworzą instytucje kredytowe, instytucje finansowe w 

rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo bankowe lub przedsiębiorstwa 

pomocniczych usług bankowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy; 
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[9)   sektor ubezpieczeniowy - sektor, który tworzą zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji 

lub dominujący podmiot ubezpieczeniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 13a ustawy o 

działalności ubezpieczeniowej;] 

<9) sektor ubezpieczeniowy – sektor, który tworzą zakłady ubezpieczeń, zakłady 

reasekuracji lub dominujący podmiot ubezpieczeniowy w rozumieniu art. 3 ust. 1 

pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej;> 

10)  sektor usług inwestycyjnych - sektor, który tworzą firmy inwestycyjne, o których mowa 

w pkt 3 lit. a-f; 

11)  sektor finansowy - sektor, który tworzy co najmniej jeden podmiot z sektora bankowego, 

sektora ubezpieczeniowego lub sektora usług inwestycyjnych, zwanych dalej "sektorami", 

lub co najmniej jeden z podmiotów, o których mowa w pkt 3 lit. g-i; 

12)  podmiot dominujący - podmiot, który sprawuje nad innym podmiotem kontrolę w 

rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-d ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.), lub podmiot, który w ocenie krajowego organu 

nadzoru sprawuje w inny sposób kontrolę nad innym podmiotem; 

13)  podmiot zależny - podmiot, wobec którego inny podmiot jest podmiotem dominującym; 

14)  znaczący udział kapitałowy - udział oznaczający posiadanie przez podmiot bezpośrednio 

lub pośrednio co najmniej 20% kapitału innego podmiotu lub prawa do wykonywania co 

najmniej 20% głosów w organie stanowiącym, a także innych praw do kapitału podmiotu 

ustanawiających z nim trwałe związki umożliwiające uzyskiwanie korzyści przez podmiot 

dysponujący tymi prawami; 

15)  bliskie powiązania - powiązania przez: 

a)  znaczący udział kapitałowy w innym podmiocie lub 

b)  pozostawanie z innym podmiotem w stosunku dominacji lub zależności, lub 

c)  posiadanie jako akcjonariusz, wspólnik lub udziałowiec innego podmiotu uprawnienia do 

wykonywania większości praw głosu na podstawie umowy o zarządzanie, o której mowa 

w art. 7 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, lub innej 

umowy o podobnym charakterze zawartej z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub 

udziałowcami tego podmiotu; 

16)  państwa członkowskie - państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz państwa 

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

Obszarze Gospodarczym; 
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17)  krajowy organ nadzoru - Komisja Nadzoru Finansowego; 

18)  zagraniczne organy nadzoru - organy nadzoru z innych niż Rzeczpospolita Polska państw 

członkowskich, uprawnione do sprawowania nadzoru nad podmiotami regulowanymi; 

19)  koordynator - krajowy organ nadzoru sprawujący nadzór uzupełniający; 

20)  koordynator zagraniczny - zagraniczny organ nadzoru sprawujący nadzór uzupełniający; 

21)  zainteresowane organy nadzoru: 

a)  krajowy organ nadzoru lub zagraniczne organy nadzoru, sprawujące nadzór 

skonsolidowany lub dodatkowy nad podmiotami wchodzącymi w skład konglomeratu 

finansowego, w rozumieniu regulacji sektorowych, 

b)  koordynatora lub koordynatora zagranicznego, 

c)  inne organy nadzoru wskazane przez organy, o których mowa w lit. a i b; 

22)  transakcja wewnątrzgrupowa - transakcję, na podstawie której należący do konglomeratu 

finansowego podmiot regulowany lub podmiot, wobec którego podmiot wchodzący w 

skład konglomeratu finansowego pełni funkcję organu zarządzającego, bezpośrednio lub 

pośrednio zobowiązuje się wobec innego podmiotu z tej samej grupy lub innego podmiotu 

blisko powiązanego z podmiotem z tej grupy do określonego zachowania lub do 

spełnienia określonego świadczenia; 

23)  znacząca koncentracja ryzyka - możliwość poniesienia przez podmiot regulowany 

wchodzący w skład konglomeratu finansowego straty, która jest wystarczająco istotna, by 

zagrozić wypłacalności lub sytuacji finansowej podmiotów regulowanych w tym 

konglomeracie finansowym. 

Art. 6. 

1. Grupa prowadzi działalność głównie w sektorze finansowym, jeśli udział sumy bilansowej 

podmiotów sektora finansowego w grupie w odniesieniu do sumy bilansowej całej grupy 

przekracza 40%. 

2. Działalność grupy w poszczególnych sektorach jest znacząca, jeżeli średnia arytmetyczna 

ze wskaźnika struktury tego sektora i wskaźnika wypłacalności tego sektora wynosi 

więcej niż 10%. Obliczając średnią, sektor bankowy i sektor usług inwestycyjnych 

uwzględnia się łącznie. 

3. Działalność grupy w poszczególnych sektorach jest również znacząca, jeżeli suma 

bilansowa najmniej istotnego sektora w grupie przekracza równowartość 6 mld euro. 
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4. Wskaźnik struktury sektora w grupie jest liczony jako iloraz sumy bilansowej wszystkich 

podmiotów w grupie należących do danego sektora oraz sumy bilansowej wszystkich 

podmiotów w grupie należących do sektora finansowego. 

[5. Wskaźnik wypłacalności sektora w grupie jest liczony jako iloraz sumy wymogów 

kapitałowych w sektorze bankowym i inwestycyjnym lub marginesu wypłacalności w 

sektorze ubezpieczeniowym wszystkich podmiotów w grupie należących do danego sektora 

oraz sumy wymogów kapitałowych w sektorze bankowym i inwestycyjnym lub marginesu 

wypłacalności w sektorze ubezpieczeniowym wszystkich podmiotów należących do sektora 

finansowego.] 

<5. Wskaźnik wypłacalności sektora w grupie jest liczony jako iloraz sumy wymogów 

kapitałowych w sektorze bankowym i inwestycyjnym lub kapitałowego wymogu 

wypłacalności w sektorze ubezpieczeniowym wszystkich podmiotów w grupie 

należących do danego sektora oraz sumy wymogów kapitałowych w sektorze 

bankowym i inwestycyjnym lub kapitałowego wymogu wypłacalności w sektorze 

ubezpieczeniowym wszystkich podmiotów należących do sektora finansowego.> 

6. Najmniej istotnym sektorem w konglomeracie finansowym jest sektor o najniższej średniej, 

o której mowa w ust. 2, a najistotniejszym sektorem w konglomeracie finansowym jest 

sektor o najwyższej średniej. 

6a. Podmiot wymieniony w art. 3 pkt 3 lit. g-i zalicza się do tego sektora, do którego należy 

on w ramach grupy. Jeżeli podmiot ten nie należy wyłącznie do jednego sektora w ramach 

grupy, zalicza się go do najmniej istotnego sektora w konglomeracie finansowym. 

7. Równowartość w złotych sumy, o której mowa w ust. 3, oblicza się według średniego kursu 

euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu bilansowym, na 

który sporządzane jest sprawozdanie finansowe. 

 

Art. 42. 

1. Wchodzące w skład konglomeratu finansowego podmioty regulowane podlegające 

nadzorowi sprawowanemu przez krajowy organ nadzoru są obowiązane wdrożyć 

odpowiednie systemy zarządzania ryzykiem oraz systemy kontroli wewnętrznej. 

[2. Podmiot wiodący przekazuje koordynatorowi na piśmie, w terminie 90 dni od dnia 

kończącego rok obrotowy, szczegółowe informacje o strukturze prawnej, strukturze 

zarządzania i strukturze organizacyjnej podmiotów regulowanych wchodzących w skład 

konglomeratu finansowego, w tym o podmiotach zależnych niebędących podmiotami 
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regulowanymi oraz istotnych oddziałach instytucji kredytowych, o których mowa w art. 

141f ust. 12, 13 i 17 ustawy - Prawo bankowe, i domów maklerskich, o których mowa w 

art. 98a ust. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.] 

<2. Podmiot wiodący przekazuje koordynatorowi na piśmie, w terminie 90 dni od dnia 

kończącego rok obrotowy, szczegółowe informacje o strukturze prawnej, strukturze 

zarządzania i strukturze organizacyjnej podmiotów regulowanych wchodzących w 

skład konglomeratu finansowego, w tym o podmiotach zależnych niebędących 

podmiotami regulowanymi oraz istotnych oddziałach instytucji kredytowych, o 

których mowa w art. 141f ust. 12, 13 i 17 ustawy – Prawo bankowe, istotnych 

oddziałach domów maklerskich, o których mowa w art. 98a ust. 12a ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz istotnych oddziałach 

zakładów ubezpieczeń i istotnych oddziałach zakładów reasekuracji, o których mowa 

w art. 354 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 

października 2014 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 

2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej 

i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz. Urz. UE L 12 z 17.01.2015, s. 1).> 

3. Podmiot wiodący, w terminie 90 dni od dnia kończącego rok obrotowy, udostępnia na 

swojej stronie internetowej opis struktury prawnej, struktury zarządzania i struktury 

organizacyjnej podmiotów regulowanych wchodzących w skład konglomeratu 

finansowego w pełnej formie lub przez zamieszczenie odnośników do informacji 

równoważnych. 

 

 

USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 577 i 892) 

Art. 7. 

 1. Dopłaty stanowią część należnych zakładom ubezpieczeń składek z tytułu zawartych 

umów ubezpieczenia. 

2. Dopłaty są wypłacane zakładowi ubezpieczeń za dany kwartał, w terminie do 30. dnia 

miesiąca następującego po tym kwartale, na podstawie wniosku złożonego przez zakład 

ubezpieczeń, w terminie do 20. dnia tego miesiąca. 

[2a. 
(4)

 W przypadku zawarcia przez zakłady ubezpieczeń porozumienia koasekuracyjnego, na 

podstawie którego zakłady ubezpieczeń zamierzają zawierać umowy ubezpieczenia na 
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zasadach koasekuracji w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o 

działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950, z późn. zm.), zwanego dalej 

"porozumieniem koasekuracyjnym", dopłaty są wypłacane zakładowi ubezpieczeń 

wskazanemu w tym porozumieniu do reprezentowania pozostałych zakładów ubezpieczeń, 

zwanemu dalej "wiodącym zakładem ubezpieczeń".] 

<2a. W przypadku zawarcia przez zakłady ubezpieczeń porozumienia 

koasekuracyjnego, na podstawie którego zakłady ubezpieczeń zamierzają zawierać 

umowy ubezpieczenia na zasadach koasekuracji w rozumieniu art. 3 ust. 1 

pkt 16 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej (Dz. U. poz. …), zwanego dalej „porozumieniem koasekuracyjnym”, 

dopłaty są wypłacane zakładowi ubezpieczeń wskazanemu w tym porozumieniu do 

reprezentowania pozostałych zakładów ubezpieczeń, zwanemu dalej „wiodącym 

zakładem ubezpieczeń”.> 

3. Wniosek zakładu ubezpieczeń zawiera informacje o: 

1)   wysokości składek z tytułu ubezpieczenia, z podziałem na składki z tytułu ubezpieczenia 

upraw i składki z tytułu ubezpieczenia zwierząt: 

a)  należnych zakładowi ubezpieczeń, 

b)  wpłaconych przez producentów rolnych; 

2)   wysokości dopłat, z podziałem na dopłaty do składek z tytułu zawarcia umów 

ubezpieczenia upraw i na dopłaty do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia 

zwierząt; 

3)   liczbie zawartych umów ubezpieczenia; 

4)   wartości ubezpieczenia upraw oraz wartości ubezpieczenia zwierząt. 

3a. 
(5)

 W przypadku określonym w ust. 2a wniosek, o którym mowa w ust. 3, w imieniu 

zakładów ubezpieczeń, które zawarły porozumienie koasekuracyjne, składa wiodący 

zakład ubezpieczeń. Ponadto wniosek zawiera informacje o podziale wysokości dopłat 

między poszczególne zakłady ubezpieczeń, z podziałem na dopłaty do składek z tytułu 

zawarcia umów ubezpieczenia upraw i na dopłaty do składek z tytułu zawarcia umów 

ubezpieczenia zwierząt. 

4. Za ostatni kwartał roku dopłaty są wypłacane zakładowi ubezpieczeń w terminie do dnia 31 

grudnia, na podstawie wniosku złożonego przez zakład ubezpieczeń w terminie do dnia 15 

grudnia. 

 



- 154 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

U S T A W A   z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i 

obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 651 i 742) 

Art. 22. 

1. Osoba przeprowadzająca kontrolę nie może być jednocześnie: 

1)   pracownikiem Narodowego Funduszu Zdrowia, świadczeniodawcy, o którym mowa w 

pkt 3, gminy uzdrowiskowej lub zakładu lecznictwa uzdrowiskowego; 

2)   właścicielem zakładu lecznictwa uzdrowiskowego; 

3)   świadczeniodawcą, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 

rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w art. 16 ust. 1; 

4)   osobą współpracującą z zakładem lecznictwa uzdrowiskowego lub świadczeniodawcą, o 

którym mowa w pkt 3; 

[5)   członkiem organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na 

podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 

r. Nr 11, poz. 66, z późn. zm.
4)

).] 

<5) członkiem organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową 

na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej (Dz. U. poz. …).> 

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, podlega wyłączeniu od udziału w kontroli z mocy ustawy, 

jeżeli: 

1)   pozostaje z zakładem lecznictwa uzdrowiskowego lub gminą uzdrowiskową w takim 

stosunku prawnym lub faktycznym, że wynik kontroli może mieć wpływ na jej prawa lub 

obowiązki; 

2)   kontrola dotyczy jej małżonka, krewnych lub powinowatych do drugiego stopnia; 

3)   kontrola dotyczy osoby związanej z nią z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. 

3. Powody wyłączenia, o których mowa w ust. 2, trwają także po ustaniu uzasadniającego je 

małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli. 

4. Niezależnie od przyczyn wymienionych w ust. 2, minister właściwy do spraw zdrowia 

wyłącza osobę przeprowadzającą kontrolę na jej żądanie lub na wniosek zakładu 

lecznictwa uzdrowiskowego lub organu gminy uzdrowiskowej, jeżeli między tą osobą a 

zakładem lecznictwa uzdrowiskowego zachodzi stosunek osobisty tego rodzaju, że 

mógłby wywołać wątpliwości co do jej bezstronności. 
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5. Wyłączona osoba przeprowadzająca kontrolę podejmuje wyłącznie czynności niecierpiące 

zwłoki ze względu na interes społeczny lub ważny interes zakładu lecznictwa 

uzdrowiskowego. 

6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się do osób przeprowadzających kontrolę w imieniu Ministra 

Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 

 

 

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 94, z późn. zm.) 

Art. 3. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   papierach wartościowych - rozumie się przez to: 

a)  akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks 

spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, 

kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne 

papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom 

wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych 

przepisów prawa polskiego lub obcego, 

b)  inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące 

uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w lit. a, lub 

wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne); 

2)   alternatywnym systemie obrotu - rozumie się przez to organizowany przez firmę 

inwestycyjną lub podmiot prowadzący rynek regulowany, poza rynkiem regulowanym, 

wielostronny system kojarzący oferty kupna i sprzedaży instrumentów finansowych w 

taki sposób, że do zawarcia transakcji dochodzi w ramach tego systemu, zgodnie z 

określonymi zasadami; nie stanowi alternatywnego systemu obrotu rynek organizowany 

przez Narodowy Bank Polski, jak również organy publiczne, którym powierzono 

zarządzanie długiem publicznym lub które uczestniczą w takim zarządzaniu, w tym 

lokując środki pochodzące z tego długu; 

3)   tytułach uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania - rozumie się przez to 

wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego papiery 

wartościowe lub niebędące papierami wartościowymi instrumenty finansowe 
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reprezentujące prawa majątkowe przysługujące uczestnikom instytucji wspólnego 

inwestowania, w tym w szczególności jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych; 

4)   ustawie o ofercie publicznej - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. poz. 1382); 

4a)  
(2)

 rozporządzeniu 236/2012 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej 

sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego (Dz. Urz. UE 

L 86 z 24.03.2012, str. 1); 

4b)  
(3)

 rozporządzeniu 648/2012 - rozumie się przez to rozporządzenie 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 27.07.2012, str. 1, z późn. 

zm.); 

4c)  
(4)

 rozporządzeniu 1031/2010 - rozumie się przez to rozporządzenie Komisji (UE) nr 

1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu, kwestii 

administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji 

gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie 

(Dz. Urz. UE L 302 z 18.11.2010, str. 1, z późn. zm.); 

5)   ofercie publicznej - rozumie się przez to ofertę publiczną w rozumieniu ustawy o ofercie 

publicznej obejmującą papiery wartościowe, do których stosuje się przepisy tej ustawy; 

6)   obrocie pierwotnym - rozumie się przez to obrót pierwotny w rozumieniu przepisów 

ustawy o ofercie publicznej; 

7)   obrocie wtórnym - rozumie się przez to: 

a)  dokonywanie oferty publicznej przez podmiot inny niż emitent lub subemitent usługowy, 

lub nabywanie papierów wartościowych od tego podmiotu, albo 

b)  proponowanie w dowolnej formie i w dowolny sposób, przez podmiot inny niż wystawca, 

nabycia instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi lub nabywanie 

ich od tego innego podmiotu, jeżeli propozycja skierowana jest do co najmniej 150 osób 

lub do nieoznaczonego adresata; 

8)   pierwszej ofercie publicznej - rozumie się przez to pierwszą ofertę publiczną w 

rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej; 
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9)   obrocie zorganizowanym - rozumie się przez to obrót papierami wartościowymi lub 

innymi instrumentami finansowymi dokonywany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu; 

10)   giełdzie - rozumie się przez to giełdę papierów wartościowych lub innych instrumentów 

finansowych; 

10a)  
(5)

 platformie aukcyjnej - rozumie się przez to platformę aukcyjną, która na podstawie 

przepisów niniejszej ustawy oraz rozporządzenia 1031/2010 jest upoważniona do 

pełnienia funkcji, o których mowa w art. 31 ust. 1 tego rozporządzenia; 

11)  emitencie - rozumie się przez to emitenta w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej; 

12)  wystawcy - rozumie się przez to podmiot wystawiający we własnym imieniu instrumenty 

finansowe niebędące papierami wartościowymi i uprawniony lub zobowiązany z tych 

instrumentów finansowych; 

13)  sprzedającym - rozumie się przez to sprzedającego w rozumieniu ustawy o ofercie 

publicznej; 

14)  subemisji inwestycyjnej - rozumie się przez to umowę o subemisję inwestycyjną w 

rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej; 

15)  subemisji usługowej - rozumie się przez to umowę o subemisję usługową w rozumieniu 

przepisów ustawy o ofercie publicznej; 

16)  podmiocie dominującym - rozumie się przez to jednostkę dominującą w rozumieniu art. 3 

ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 

330 i 613); 

17)  podmiocie zależnym - rozumie się przez to jednostkę zależną w rozumieniu art. 3 ust. 1 

pkt 39 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; 

18)  grupie kapitałowej - rozumie się przez to grupę kapitałową w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 

44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; 

19)  ogólnej liczbie głosów - rozumie się przez to ogólną liczbę głosów w rozumieniu ustawy 

o ofercie publicznej albo sumę głosów przypadających na wszystkie udziały w spółce z 

ograniczoną odpowiedzialnością; 

20)  Krajowym Depozycie - rozumie się przez to Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 

S.A.; 

21)  depozycie papierów wartościowych - rozumie się przez to prowadzony przez Krajowy 

Depozyt lub spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu 

zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1, system rejestracji zdematerializowanych 
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papierów wartościowych, obejmujący rachunki papierów wartościowych, rachunki 

zbiorcze i konta depozytowe prowadzone przez podmioty upoważnione do tego 

przepisami ustawy; 

22)  państwie członkowskim - rozumie się przez to państwo, które jest członkiem Unii 

Europejskiej lub stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

23)  innym państwie członkowskim - rozumie się przez to państwo członkowskie niebędące 

Rzecząpospolitą Polską; 

24)  państwach należących do OECD - rozumie się przez to państwa należące do Organizacji 

Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, z wyłączeniem państw członkowskich; 

25)  państwach należących do WTO - rozumie się przez to państwa należące do Światowej 

Organizacji Handlu, z wyłączeniem państw członkowskich; 

25a)  państwie równoważnym - rozumie się przez to państwo równoważne w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276, z późn. zm.); 

26)  spółce publicznej - rozumie się przez to spółkę publiczną w rozumieniu ustawy o ofercie 

publicznej; 

27)  rynku pieniężnym - rozumie się przez to system obrotu instrumentami finansowymi 

opiewającymi wyłącznie na wierzytelności pieniężne, o terminie realizacji praw, liczonym 

od dnia ich wystawienia albo nabycia w obrocie pierwotnym, nie dłuższym niż rok; 

28)  instrumentach rynku pieniężnego - rozumie się przez to papiery wartościowe lub 

niebędące papierami wartościowymi instrumenty finansowe, wyemitowane lub 

wystawione na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego, które mogą 

być przedmiotem obrotu na rynku pieniężnym; 

28a)  instrumentach pochodnych - rozumie się przez to opcje, kontrakty terminowe, swapy, 

umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub 

pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, walut, stóp procentowych, 

rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów, zmian 

klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych 

oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, praw, zobowiązań, indeksów 

lub wskaźników (instrumentów bazowych) oraz instrumenty pochodne dotyczące 

przenoszenia ryzyka kredytowego; 

28b)  kapitale własnym - rozumie się przez to sumę wartości kapitału zakładowego, kapitału 

zapasowego, kapitału z aktualizacji wyceny, pozostałych kapitałów rezerwowych, 
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niepodzielonego zysku z lat ubiegłych i zysku netto z bieżącej działalności, pomniejszoną 

o sumę wartości należnych wpłat na kapitał zakładowy, akcji własnych, niepokrytej straty 

z lat ubiegłych, straty netto z bieżącej działalności i odpisów z zysku netto w ciągu roku 

obrotowego; 

29)  prawie do akcji - rozumie się przez to papier wartościowy, z którego wynika uprawnienie 

do otrzymania, niemających formy dokumentu, akcji nowej emisji spółki publicznej, 

powstające z chwilą dokonania przydziału tych akcji i wygasające z chwilą 

zarejestrowania akcji w depozycie papierów wartościowych albo z dniem 

uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego odmawiającego wpisu 

podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców; 

30)  kwicie depozytowym - rozumie się przez to papier wartościowy wyemitowany przez 

instytucję finansową z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego lub innego 

państwa należącego do OECD: 

a)  poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z papierami wartościowymi 

dopuszczonymi do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

albo papierami wartościowymi wyemitowanymi poza tym terytorium, albo 

b)  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z papierami wartościowymi 

wyemitowanymi poza tym terytorium 

- w którym inkorporowane jest prawo do zamiany tego papieru wartościowego na określone 

papiery wartościowe we wskazanej w warunkach emisji proporcji, przejście na właściciela 

tego papieru wartościowego praw majątkowych stanowiących pożytki z papierów 

wartościowych lub ich równowartości oraz, w przypadku akcji - możliwość wydania 

przez właściciela tego papieru wartościowego jego emitentowi wiążącej dyspozycji co do 

sposobu głosowania na walnym zgromadzeniu; 

30a)  
(6)

 dwudniowych kontraktach na rynku kasowym - rozumie się przez to dwudniowe 

kontrakty na rynku kasowym, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia 

1031/2010; 

30b)  
(7)

 pięciodniowych kontraktach terminowych typu future - rozumie się przez to 

pięciodniowe kontrakty terminowe typu future, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 

rozporządzenia 1031/2010; 

31)  zagranicznej instytucji kredytowej - rozumie się przez to instytucję kredytową, o której 

mowa w art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 

2012 r. poz. 1376, z późn. zm.), prowadzącą na podstawie zezwolenia właściwego organu 
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nadzoru na terytorium innego państwa członkowskiego działalność maklerską, lub 

prowadzący na podstawie zezwolenia właściwego organu nadzoru na terytorium innego 

państwa członkowskiego rachunki, na których rejestrowane są papiery wartościowe 

dopuszczone do obrotu na zagranicznym rynku regulowanym; 

32)  zagranicznej firmie inwestycyjnej - rozumie się przez to osobę prawną lub jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej z siedzibą na terytorium innego 

państwa członkowskiego, a w przypadku gdy przepisy danego państwa nie wymagają 

ustanowienia siedziby - z centralą na terytorium innego państwa członkowskiego, albo 

osobę fizyczną z miejscem zamieszkania na terytorium innego państwa członkowskiego, 

prowadzącą na podstawie zezwolenia właściwego organu nadzoru działalność maklerską 

na terytorium innego państwa członkowskiego, jak również zagraniczną instytucję 

kredytową; 

33)  firmie inwestycyjnej - rozumie się przez to dom maklerski, bank prowadzący działalność 

maklerską, zagraniczną firmę inwestycyjną prowadzącą działalność maklerską na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczną osobę prawną z siedzibą na 

terytorium państwa należącego do OECD lub WTO, prowadzącą na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską; 

34)  ustawie o nadzorze - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad 

rynkiem kapitałowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1537, z późn. zm.); 

35)  Komisji - rozumie się przez to Komisję Nadzoru Finansowego, o której mowa w ustawie 

z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1149, z 

późn. zm.); 

36)  banku powierniczym - rozumie się przez to bank krajowy posiadający zezwolenie 

Komisji na prowadzenie rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych; 

37)  podmiocie nadzorowanym - rozumie się przez to podmiot nadzorowany w rozumieniu 

ustawy o nadzorze; 

38)  banku zagranicznym - rozumie się przez to bank mający siedzibę poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem zagranicznej instytucji kredytowej; 

[39)  zakładzie ubezpieczeń - rozumie się przez to krajowy zakład ubezpieczeń, o którym 

mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 950 i 1289), zagraniczny zakład ubezpieczeń, o którym mowa w art. 

2 ust. 1 pkt 16 tej ustawy, prowadzący działalność na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, krajowy zakład reasekuracji, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16a tej ustawy, 
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oraz zagraniczny zakład reasekuracji, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16b tej ustawy, 

prowadzący działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;] 

<39) zakładzie ubezpieczeń – rozumie się przez to krajowy zakład ubezpieczeń, o 

którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. …), zagraniczny zakład 

ubezpieczeń, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 55 tej ustawy, prowadzący 

działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, krajowy zakład reasekuracji, o 

którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 19 tej ustawy, oraz zagraniczny zakład reasekuracji, 

o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 56 tej ustawy, prowadzący działalność na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;> 

39a)  spółce zarządzającej - rozumie się przez to podmiot lub spółkę, o której mowa w art. 2 

pkt 10 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 

1546, z późn. zm.); 

39b)  kliencie profesjonalnym - rozumie się przez to podmiot, na którego rzecz jest lub ma 

być świadczona co najmniej jedna z usług, o których mowa w art. 69 ust. 2 lub 4, który 

posiada doświadczenie i wiedzę pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji 

inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami, 

który jest: 

a)  bankiem, 

b)  firmą inwestycyjną, 

c)  zakładem ubezpieczeń, 

d)  funduszem inwestycyjnym lub towarzystwem funduszy inwestycyjnych w rozumieniu 

ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, 

e)  funduszem emerytalnym lub towarzystwem emerytalnym w rozumieniu ustawy z dnia 28 

sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 989, 1289 i 1717), 

f)  towarowym domem maklerskim, 

g)  podmiotem, o którym mowa w art. 70 ust. 1 pkt 13, 

h)  inną niż wskazane w lit. a-g instytucją finansową, 

i)  inwestorem instytucjonalnym innym niż wskazany w lit. a-h prowadzącym regulowaną 

działalność na rynku finansowym, 

j)  podmiotem prowadzącym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działalność 

równoważną do działalności prowadzonej przez podmioty wskazane w lit. a-i, 
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k)  przedsiębiorcą spełniającym co najmniej dwa z poniższych wymogów, przy czym 

równowartość kwot wskazanych w euro jest obliczana przy zastosowaniu średniego kursu 

euro ustalanego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia przez danego 

przedsiębiorcę sprawozdania finansowego: 

–  suma bilansowa tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej 20.000.000 euro, 

–  osiągnięta przez tego przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosi co najmniej 

40.000.000 euro, 

–  kapitał własny lub fundusz własny tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej 2.000.000 euro, 

l)  jednostką administracji rządowej lub samorządowej, organem publicznym, który zarządza 

długiem publicznym, bankiem centralnym, Bankiem Światowym, Międzynarodowym 

Funduszem Walutowym, Europejskim Bankiem Centralnym, Europejskim Bankiem 

Inwestycyjnym lub inną organizacją międzynarodową pełniącą podobne funkcje, 

m)  innym inwestorem instytucjonalnym, którego głównym przedmiotem działalności jest 

inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym podmioty zajmujące się sekurytyzacją 

aktywów lub zawieraniem innego rodzaju transakcji finansowych, 

n)  podmiotem innym niż wskazane w lit. a-m, który na swój wniosek został przez firmę 

inwestycyjną uznany za klienta profesjonalnego na podstawie art. 3a ust. 1; 

39c)  kliencie detalicznym - rozumie się przez to podmiot niebędący klientem 

profesjonalnym, na którego rzecz jest lub ma być świadczona co najmniej jedna z usług, o 

których mowa w art. 69 ust. 2 lub 4; 

40)  umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - rozumie się przez to umowę, o 

której mowa w art. 822 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 

16, poz. 93, z późn. zm.); 

41)  Przewodniczącym Komisji - rozumie się przez to Przewodniczącego Komisji, o której 

mowa w ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym; 

42)  ustawie o ostateczności rozrachunku - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 sierpnia 

2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku 

papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 246 i 1036); 

43)  systemie rozrachunku - rozumie się przez to system, o którym mowa w art. 1 pkt 2 

ustawy o ostateczności rozrachunku; 

44)  zleceniu rozrachunku - rozumie się przez to zlecenie, o którym mowa w art. 1 pkt 12 lit. 

b ustawy o ostateczności rozrachunku; 
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45)  przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ust. 1 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 

672, z późn. zm.); 

46)  przedsiębiorcy zagranicznym - rozumie się przez to przedsiębiorcę zagranicznego w 

rozumieniu art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej; 

47)  
(8)

 krótkiej sprzedaży - rozumie się przez to krótką sprzedaż w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. 

b rozporządzenia 236/2012; 

48)  towarze - rozumie się przez to towar, o którym mowa w art. 2 pkt 1 rozporządzenia 

1287/2006; 

49)  
(9)

 CCP - rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 1 rozporządzenia 

648/2012, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Art. 132. 

1. W rozumieniu przepisów niniejszego działu: 

1)   za inwestora uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, na rzecz której dom maklerski świadczy jedną z 

usług w zakresie czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 i ust. 4 pkt 1, z wyłączeniem: 

a)  Skarbu Państwa, 

b)  Narodowego Banku Polskiego, banków z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz banków zagranicznych, 

c)  firm inwestycyjnych, 

d)  spółek prowadzących rynek regulowany, 

e)  Krajowego Depozytu oraz spółki, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie 

czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6 lub ust. 2, 

[f)  podmiotów działających na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności 

ubezpieczeniowej,] 

< f) podmiotów działających na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o 

działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,> 

g)  podmiotów działających na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 

inwestycyjnych, 

h)  podmiotów działających na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i 

funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, 
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i)  spółek prowadzących giełdy towarowe, spółek prowadzących giełdowe izby 

rozrachunkowe, towarowych domów maklerskich, zagranicznych osób prawnych 

prowadzących działalność maklerską w zakresie obrotu towarami giełdowymi, 

działających na podstawie ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, 

j)  spółek prowadzących izbę rozliczeniową lub izbę rozrachunkową, 

k)  gmin, związków gmin, powiatów, związków powiatów i województw, 

l)  państw i ich jednostek terytorialnych posiadających osobowość prawną, 

m)  podmiotów wchodzących w skład tej samej co dom maklerski grupy kapitałowej, 

ma)  podmiotów, o których mowa w art. 8a ust. 2, 

n)  osób, które w dniu zaistnienia jednej z okoliczności, o której mowa w art. 133 ust. 2, lub w 

okresie 6 miesięcy poprzedzających zaistnienie jednej z takich okoliczności, posiadały 5% 

lub więcej ogólnej liczby głosów lub kapitału zakładowego domu maklerskiego, oraz 

osób, które w tym czasie były podmiotami dominującymi lub zależnymi wobec domu 

maklerskiego, 

o)  członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej domu maklerskiego oraz osób 

pełniących w domu maklerskim funkcje dyrektorów i zastępców dyrektorów 

departamentów, jak również dyrektorów i zastępców dyrektorów oddziałów domu 

maklerskiego, w przypadku gdy osoby te pełniły swoje funkcje w dniu zaistnienia jednej z 

okoliczności, o której mowa w art. 133 ust. 2, bądź w okresie bieżącego lub poprzedniego 

roku obrotowego, 

p)  osób odpowiedzialnych za badanie sprawozdań finansowych domu maklerskiego, osób 

zajmujących stanowisko głównego księgowego w domu maklerskim oraz osób 

odpowiedzialnych za sporządzanie i prowadzenie dokumentacji księgowej domu 

maklerskiego, w przypadku gdy osoby te pełniły swoje funkcje w dniu zaistnienia jednej z 

okoliczności, o której mowa w art. 133 ust. 2, bądź w okresie bieżącego lub poprzedniego 

roku obrotowego, 

r)  członków zarządu i rady nadzorczej, osób posiadających 5% lub więcej ogólnej liczby 

głosów lub kapitału zakładowego podmiotu dominującego lub zależnego w stosunku do 

domu maklerskiego, 

s)  małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwa oraz powinowatych do pierwszego stopnia 

osób, o których mowa w lit. n-r, 

t)  inwestorów, w stosunku do których ustalono w postępowaniu zakończonym 

prawomocnym orzeczeniem sądu, że wskutek niewywiązywania się ze swoich 
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zobowiązań wobec domu maklerskiego przyczynili się do zaistnienia jednej z 

okoliczności, o której mowa w art. 133 ust. 2; 

2)   za środki pieniężne inwestorów uważa się środki pieniężne zapisane na rachunkach 

pieniężnych oraz inne środki pieniężne należne inwestorom od domu maklerskiego z 

tytułu świadczonych na ich rzecz usług w zakresie czynności, o których mowa w art. 69 

ust. 2 i ust. 4 pkt 1, z wyłączeniem należności przedawnionych; 

3)   za dom maklerski uważa się dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską albo 

bank powierniczy; 

4)   przez zarząd domu maklerskiego rozumie się również komplementariuszy domu 

maklerskiego, o którym mowa w art. 95 ust. 1 pkt 2 i 4, albo osoby uprawnione do 

reprezentowania domu maklerskiego, o którym mowa w art. 95 ust. 1 pkt 5 i 6; 

5)   przez osoby posiadające udział w kapitale zakładowym domu maklerskiego rozumie się 

również odpowiednio wspólników wnoszących wkład do domu maklerskiego, o którym 

mowa w art. 95 ust. 1 pkt 4-6. 

2. Przepisy niniejszego działu stosuje się odpowiednio do oddziałów zagranicznych osób 

prawnych, o których mowa w art. 115 ust. 1, o ile nie są uczestnikami systemu 

rekompensat obowiązującego w państwie ich siedziby lub system rekompensat w 

państwie siedziby nie zapewnia odszkodowań w wysokości określonej w ustawie. 

3. W przypadku banków powierniczych system rekompensat obejmuje papiery wartościowe i 

inne instrumenty finansowe będące przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym 

zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez te banki. 

 

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; 
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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 

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;] 

<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 
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zakresie określonym w art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;> 

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, 

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 
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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 funduszy 

inwestycyjnych, Komisja uznała przekazanie takiej informacji za uzasadnione, 

b)  
(77)

 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, 

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, 

c)  
(78)

 monitorującemu aukcję - w przypadku, o którym mowa w art. 53 ust. 3 i 4 

rozporządzenia 1031/2010; 

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; 

18)  
(79)

 przez spółki prowadzące rynek regulowany monitorującemu aukcję - w zakresie 

wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 53 ust. 3 i 4 rozporządzenia 1031/2010. 

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

związku z wykonywaniem ustawowo określonych zadań w zakresie nadzoru. 

 

 

USTAWA 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 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1260) 

 

Art. 24. 

 [1. W przypadku gdy prospekt emisyjny podstawowy, zaktualizowany zgodnie z art. 51, nie 

zawiera informacji o szczegółowych warunkach poszczególnych ofert, emitent lub 

sprzedający przekazuje do Komisji i do organu nadzoru państwa przyjmującego emitenta 

informację o szczegółowych warunkach każdej oferty oraz udostępnia ją do publicznej 

wiadomości w sposób przewidziany dla prospektu emisyjnego, w terminie umożliwiającym 

inwestorom zapoznanie się z jego treścią, nie później jednak niż przed rozpoczęciem 

subskrypcji lub sprzedaży papierów wartościowych nim objętych, z uwzględnieniem art. 

22, art. 26 i art. 33 rozporządzenia 809/2004. Do informacji o szczegółowych warunkach 

oferty przekazywanych w tym trybie nie stosuje się wymogów wynikających z art. 51.] 

<1. W przypadku gdy prospekt emisyjny podstawowy, zaktualizowany zgodnie z art. 51, 

nie zawiera informacji o szczegółowych warunkach poszczególnych ofert, emitent 

lub sprzedający:  

1) przekazuje Komisji informację o szczegółowych warunkach oferty; Komisja 

przekazuje tę informację do organów nadzoru państw przyjmujących emitenta oraz 

do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych;  

2) udostępnia informację o szczegółowych warunkach oferty do publicznej wiadomości 

w sposób przewidziany dla prospektu emisyjnego, w terminie umożliwiającym 

inwestorom zapoznanie się z jej treścią, nie później jednak niż przed rozpoczęciem 

subskrypcji lub sprzedaży papierów wartościowych objętych prospektem emisyjnym 

podstawowym, z uwzględnieniem art. 22, art. 26 i art. 33 rozporządzenia 809/2004.> 

<1a. Do informacji o szczegółowych warunkach oferty przekazywanych w trybie, o 

którym mowa w ust. 1, nie stosuje się wymogów wynikających z art. 51.> 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, prospekt emisyjny podstawowy powinien spełniać 

przynajmniej warunek, o którym mowa w art. 54 ust. 1 pkt 1. 
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3. Nie później niż w dniu roboczym, poprzedzającym dzień udostępnienia szczegółowych 

warunków poszczególnych ofert do publicznej wiadomości, emitent lub sprzedający 

przekazuje do Komisji informację o formie i terminie ich udostępnienia. 

 

 

USTAWA z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 

614, z późn. zm.) 

Art. 1. 

1. Ustawa określa organizację, zakres i cel sprawowania nadzoru nad rynkiem finansowym. 

2. Nadzór nad rynkiem finansowym obejmuje: 

1)   nadzór bankowy, sprawowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), zwanej dalej "ustawą - Prawo 

bankowe", ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 

2013 r. poz. 908 i 1036) oraz ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków 

spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2014 r. poz. 109); 

2)   nadzór emerytalny, sprawowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o 

organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 989, z późn. 

zm.), ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 710), ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach 

emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2014 

r. poz. 1147), ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym 

oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz. U. z 2013 r. poz. 290 i 1717) oraz ustawy z dnia 21 

listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1097); 

[3)   nadzór ubezpieczeniowy, sprawowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 

r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950, z późn. zm.), zwanej dalej 

"ustawą o działalności ubezpieczeniowej", ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie 

ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1450), ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze 

ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych oraz ustawy z dnia 7 

lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 577);] 

<3) nadzór ubezpieczeniowy, sprawowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 

września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. …), 

zwanej dalej „ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej”, ustawy z 
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dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1450 

oraz …), ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym 

oraz ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich (Dz. U. z 2015 r. poz. 577, 892 i …);> 

4)   nadzór nad rynkiem kapitałowym, sprawowany zgodnie z przepisami ustawy 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), 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), ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o 

funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157 oraz z 2015 r. poz. 73), zwanej 

dalej "ustawą o funduszach inwestycyjnych", ustawy z dnia 26 października 2000 r. o 

giełdach towarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 197 oraz z 2015 r. poz. 478) oraz 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); 

5)   nadzór nad instytucjami płatniczymi, biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza 

elektronicznego, oddziałami zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego 

sprawowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach 

płatniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 873 i 1916); 

5a)  nadzór nad agencjami ratingowymi w zakresie przewidzianym przepisami 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. 

w sprawie agencji ratingowych (Dz. Urz. WE L 302 z 17.11.2009, str. 1); 

5b)  (uchylony) 

6)   nadzór uzupełniający, sprawowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 

r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, 

zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu 

finansowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1406); 

7)   nadzór nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi i Krajową 

Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową, sprawowany zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1450). 

Art. 6. 

1. W sprawach cywilnych wynikających ze stosunków związanych z uczestnictwem w 

obrocie na rynku finansowym albo dotyczących podmiotów wykonujących działalność na 
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tym rynku Przewodniczącemu Komisji przysługują uprawnienia prokuratora wynikające z 

przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 

2014 r. poz. 101, z późn. zm.). 

2. W sprawach o przestępstwa: 

[1)   określone w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 

emerytalnych, ustawie - Prawo bankowe, ustawie z dnia 26 października 2000 r. o 

giełdach towarowych, ustawie o działalności ubezpieczeniowej, ustawie z dnia 22 maja 

2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

pracowniczych programach emerytalnych, ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia 

emerytalnego, ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, ustawie z 

dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ustawie z dnia 29 lipca 2005 

r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ustawie z dnia 21 

listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych oraz ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o 

usługach płatniczych,] 

<1)  określone w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu 

funduszy emerytalnych, ustawie - Prawo bankowe, ustawie z dnia 26 października 

2000 r. o giełdach towarowych, ustawie o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej, ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, 

ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, 

ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz 

indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, ustawie z dnia 27 maja 2004 

r. o funduszach inwestycyjnych, ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi, ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych, ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o 

emeryturach kapitałowych oraz ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach 

płatniczych,> 

2)   dotyczące czynów skierowanych przeciwko interesom uczestników rynku, pozostających 

w związku z działalnością podmiotów wykonujących działalność na tym rynku 

- Przewodniczącemu Komisji, na jego wniosek, przysługują uprawnienia pokrzywdzonego w 

postępowaniu karnym. 

http://10.1.2.26/lex/content.rpc?reqId=1441192277680_1739107888&nro=18192137&wersja=0&class=CONTENT&loc=4&dataOceny=2015-09-02&tknDATA=13%2C35%2C59%2C6%2C9%2C1440595594&fullTextQuery.query=Nadz%C3%B3r+nad+rynkiem+finansowym&baseHref=http%3A%2F%2F10.1.2.26%2Flex%2Findex.rpc&print=1&printHighlight=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1241618&full=1
http://10.1.2.26/lex/content.rpc?reqId=1441192277680_1739107888&nro=18192137&wersja=0&class=CONTENT&loc=4&dataOceny=2015-09-02&tknDATA=13%2C35%2C59%2C6%2C9%2C1440595594&fullTextQuery.query=Nadz%C3%B3r+nad+rynkiem+finansowym&baseHref=http%3A%2F%2F10.1.2.26%2Flex%2Findex.rpc&print=1&printHighlight=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1383459&full=1
http://10.1.2.26/lex/content.rpc?reqId=1441192277680_1739107888&nro=18192137&wersja=0&class=CONTENT&loc=4&dataOceny=2015-09-02&tknDATA=13%2C35%2C59%2C6%2C9%2C1440595594&fullTextQuery.query=Nadz%C3%B3r+nad+rynkiem+finansowym&baseHref=http%3A%2F%2F10.1.2.26%2Flex%2Findex.rpc&print=1&printHighlight=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1291364&full=1
http://10.1.2.26/lex/content.rpc?reqId=1441192277680_1739107888&nro=18192137&wersja=0&class=CONTENT&loc=4&dataOceny=2015-09-02&tknDATA=13%2C35%2C59%2C6%2C9%2C1440595594&fullTextQuery.query=Nadz%C3%B3r+nad+rynkiem+finansowym&baseHref=http%3A%2F%2F10.1.2.26%2Flex%2Findex.rpc&print=1&printHighlight=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1240731&full=1
http://10.1.2.26/lex/content.rpc?reqId=1441192277680_1739107888&nro=18192137&wersja=0&class=CONTENT&loc=4&dataOceny=2015-09-02&tknDATA=13%2C35%2C59%2C6%2C9%2C1440595594&fullTextQuery.query=Nadz%C3%B3r+nad+rynkiem+finansowym&baseHref=http%3A%2F%2F10.1.2.26%2Flex%2Findex.rpc&print=1&printHighlight=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1356593&full=1
http://10.1.2.26/lex/content.rpc?reqId=1441192277680_1739107888&nro=18192137&wersja=0&class=CONTENT&loc=4&dataOceny=2015-09-02&tknDATA=13%2C35%2C59%2C6%2C9%2C1440595594&fullTextQuery.query=Nadz%C3%B3r+nad+rynkiem+finansowym&baseHref=http%3A%2F%2F10.1.2.26%2Flex%2Findex.rpc&print=1&printHighlight=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1322366&full=1
http://10.1.2.26/lex/content.rpc?reqId=1441192277680_1739107888&nro=18192137&wersja=0&class=CONTENT&loc=4&dataOceny=2015-09-02&tknDATA=13%2C35%2C59%2C6%2C9%2C1440595594&fullTextQuery.query=Nadz%C3%B3r+nad+rynkiem+finansowym&baseHref=http%3A%2F%2F10.1.2.26%2Flex%2Findex.rpc&print=1&printHighlight=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1343242&full=1
http://10.1.2.26/lex/content.rpc?reqId=1441192277680_1739107888&nro=18192137&wersja=0&class=CONTENT&loc=4&dataOceny=2015-09-02&tknDATA=13%2C35%2C59%2C6%2C9%2C1440595594&fullTextQuery.query=Nadz%C3%B3r+nad+rynkiem+finansowym&baseHref=http%3A%2F%2F10.1.2.26%2Flex%2Findex.rpc&print=1&printHighlight=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1287575&full=1
http://10.1.2.26/lex/content.rpc?reqId=1441192277680_1739107888&nro=18192137&wersja=0&class=CONTENT&loc=4&dataOceny=2015-09-02&tknDATA=13%2C35%2C59%2C6%2C9%2C1440595594&fullTextQuery.query=Nadz%C3%B3r+nad+rynkiem+finansowym&baseHref=http%3A%2F%2F10.1.2.26%2Flex%2Findex.rpc&print=1&printHighlight=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1283706&full=1
http://10.1.2.26/lex/content.rpc?reqId=1441192277680_1739107888&nro=18192137&wersja=0&class=CONTENT&loc=4&dataOceny=2015-09-02&tknDATA=13%2C35%2C59%2C6%2C9%2C1440595594&fullTextQuery.query=Nadz%C3%B3r+nad+rynkiem+finansowym&baseHref=http%3A%2F%2F10.1.2.26%2Flex%2Findex.rpc&print=1&printHighlight=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1264281&full=1
http://10.1.2.26/lex/content.rpc?reqId=1441192277680_1739107888&nro=18192137&wersja=0&class=CONTENT&loc=4&dataOceny=2015-09-02&tknDATA=13%2C35%2C59%2C6%2C9%2C1440595594&fullTextQuery.query=Nadz%C3%B3r+nad+rynkiem+finansowym&baseHref=http%3A%2F%2F10.1.2.26%2Flex%2Findex.rpc&print=1&printHighlight=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1341591&full=1
http://10.1.2.26/lex/content.rpc?reqId=1441192277680_1739107888&nro=18192137&wersja=0&class=CONTENT&loc=4&dataOceny=2015-09-02&tknDATA=13%2C35%2C59%2C6%2C9%2C1440595594&fullTextQuery.query=Nadz%C3%B3r+nad+rynkiem+finansowym&baseHref=http%3A%2F%2F10.1.2.26%2Flex%2Findex.rpc&print=1&printHighlight=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1329541&full=1
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Art. 6b. 

[1. Komisja podaje do publicznej wiadomości informację o złożeniu zawiadomienia o 

podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 215 i art. 216 ustawy z dnia 28 

sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, art. 171 ust. 1-3 

ustawy - Prawo bankowe, art. 56a i art. 57 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o 

giełdach towarowych, art. 225 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, art. 47 i art. 48 

ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, art. 50 ust. 1 i 2 ustawy 

z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, art. 40 ustawy z 

dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych 

kontach zabezpieczenia emerytalnego, art. 287 i art. 290-296 ustawy o funduszach 

inwestycyjnych, art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi, art. 99 i art. 99a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych lub art. 150 i art. 151 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 

r. o usługach płatniczych.] 

<1. Komisja podaje do publicznej wiadomości informację o złożeniu zawiadomienia o 

podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 215 i art. 216 ustawy z dnia 

28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, art. 171 

ust. 1–3 ustawy – Prawo bankowe, art. 56a i art. 57 ustawy z dnia 26 października 

2000 r. o giełdach towarowych, art. 430 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej, art. 47 i art. 48 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie 

ubezpieczeniowym, art. 50 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

pracowniczych programach emerytalnych, art. 40 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach 

zabezpieczenia emerytalnego, art. 287 i art. 290–296 ustawy o funduszach 

inwestycyjnych, art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi, art. 99 i art. 99a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych lub art. 150 i art. 151 ustawy z dnia 19 sierpnia 

2011 r. o usługach płatniczych.> 

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, nie może zawierać danych osobowych. Do publicznej 

wiadomości podaje się firmę (nazwę) podmiotu, w związku z działalnością którego 

złożone zostało zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, a w przypadku 
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gdy podmiot ten prowadzi działalność pod innym oznaczeniem, do publicznej wiadomości 

podaje się także to oznaczenie. 

3. Zakazu, o którym mowa w ust. 2, nie narusza podanie do publicznej wiadomości firmy 

(nazwy), pod którą prowadzi działalność osoba fizyczna. 

4. Informacje, o których mowa w ust. 1, podawane są poprzez zamieszczenie na 

wyodrębnionej stronie internetowej Komisji pod nazwą "Lista ostrzeżeń publicznych 

Komisji Nadzoru Finansowego". 

5. Na podstawie zawiadomienia przekazanego Komisji przez prokuratora, informacje, o 

których mowa w ust. 1, uzupełnia się każdorazowo o wzmiankę o prawomocnej odmowie 

wszczęcia postępowania przygotowawczego albo o prawomocnym umorzeniu 

postępowania przygotowawczego, a w przypadku wniesienia aktu oskarżenia o wzmiankę 

o prawomocnym orzeczeniu sądu. 

6. W przypadku gdy w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa określonego w ust. 

1, postępowanie przygotowawcze prowadzone jest z urzędu lub na podstawie 

zawiadomienia podmiotu innego niż Komisja, prokurator zawiadamia o tym Komisję, 

wskazując w zawiadomieniu firmę (nazwę) lub inne oznaczenie prowadzonej przez dany 

podmiot działalności, w związku z którą prowadzone jest postępowanie. Przepisy ust. 2-5 

stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że na liście, o której mowa w ust. 4, zamieszcza 

się informację jedynie w przypadku gdy Przewodniczący Komisji skorzystał z uprawnień 

przysługujących mu na podstawie art. 6 ust. 2. 

 

Art. 12. 

 1. Komisja może upoważnić Przewodniczącego Komisji, Zastępców Przewodniczącego oraz 

pracowników Urzędu Komisji do podejmowania działań w zakresie właściwości Komisji, 

w tym do wydawania postanowień i decyzji administracyjnych. 

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie może dotyczyć określonych w przepisach 

odrębnych rozstrzygnięć co do istoty sprawy w zakresie: 

1)   rynku bankowego w sprawach: 

a)  wydawania i uchylania zezwolenia na utworzenie banku, 

b)  wydawania zezwolenia na utworzenie za granicą banku przez bank krajowy, 

c)  wydawania zezwolenia na utworzenie oddziału banku krajowego za granicą, 

d)  wydawania i uchylania zezwolenia na utworzenie oddziału banku zagranicznego, 

e)  wydawania decyzji, o których mowa w art. 25h ustawy - Prawo bankowe, 
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f)  (uchylona) 

g)  (uchylona) 

h)  (uchylona) 

i)  wydawania zakazu, o którym mowa w art. 25l ust. 1 i 2 oraz art. 25n ust. 1 ustawy - Prawo 

bankowe, 

ia)  wydawania nakazu, o którym mowa w art. 25l ust. 5 oraz art. 25n ust. 4 ustawy - Prawo 

bankowe, 

j)  wydawania zgody na powołanie dwóch członków zarządu banku w formie spółki akcyjnej, 

w tym prezesa, 

k)  wydawania zgody na powołanie dwóch członków zarządu banku państwowego, w tym 

prezesa, 

l)  wydawania zgody na powołanie prezesa zarządu banku spółdzielczego, 

m)  wydawania zgody na powołanie dyrektora i jednego z zastępców dyrektora oddziału 

banku zagranicznego, 

n)  wydawania zezwolenia, o którym mowa w art. 124 ustawy - Prawo bankowe, 

o)  wydawania zezwolenia, o którym mowa w art. 124a ustawy - Prawo bankowe, na nabycie 

przedsiębiorstwa bankowego przez bank, 

p)  wystąpienia z wnioskiem o odwołanie prezesa, wiceprezesa lub innego członka zarządu 

banku, albo zawieszenie w czynnościach członka zarządu banku, 

q)  wyrażania zgody, o której mowa w art. 128 ust. 9 ustawy - Prawo bankowe, na 

przekroczenie limitu wielkości wkładów niepieniężnych funduszy własnych banku, 

r)  wystąpienia do zarządu banku z żądaniem zwołania nadzwyczajnego walnego 

zgromadzenia akcjonariuszy, 

s)  ograniczenia działalności banku, 

t)  uchylenia zezwolenia na utworzenie banku i podjęcia decyzji o likwidacji banku, 

u)  przejęcia banku przez inny bank lub połączenia banków, 

v)  likwidacji banku, 

w)  wystąpienia do Rady Ministrów o likwidację banku w przypadku banku państwowego, 

x)  zawieszenia działalności banku i wnioskowania o jego upadłość, 

y)  ustanowienia zarządu komisarycznego w banku, 

z)  wydawania opinii o wniosku ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w sprawie: 

–  utworzenia banku państwowego, 
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–  przekształcenia banku państwowego w spółkę akcyjną z udziałem Skarbu Państwa oraz 

zakresu przeznaczenia majątku banku państwowego na pokrycie kapitału akcyjnego w 

spółce akcyjnej lub zbyciu tego majątku tworzonej spółce akcyjnej z udziałem Skarbu 

Państwa, 

za)  wyłączenia części działalności lub całej działalności banku państwowego, na jego 

wniosek, na podstawie art. 128b ustawy - Prawo bankowe, z obowiązku spełniania 

niektórych wymogów i norm, o których mowa w tej ustawie, 

zb)  zastosowania środków, o których mowa w art. 141a ust. 2-3 ustawy - Prawo bankowe, 

zc)  nakładania kary finansowej, o której mowa w art. 138 ust. 3 pkt 3a ustawy - Prawo 

bankowe, 

zd)  nakładania kary pieniężnej, o której mowa w art. 141 ustawy - Prawo bankowe; 

2)   rynku emerytalnego w sprawach: 

a)  wydawania zezwolenia na utworzenie funduszu emerytalnego i towarzystwa 

emerytalnego, 

b)  cofania zezwolenia na utworzenie towarzystwa emerytalnego, 

c)  wydawania zezwolenia na przejęcie zarządzania funduszem emerytalnym oraz połączenie 

towarzystw emerytalnych, 

d)  wydawania zezwolenia na nabycie lub objęcie akcji towarzystwa emerytalnego, 

e)  wydawania zezwolenia na zmianę statutu funduszu emerytalnego oraz zmianę statutu 

towarzystwa emerytalnego, 

f)  likwidacji pracowniczego funduszu emerytalnego, 

g)  nadawania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, 

h)  nakładania kar pieniężnych na towarzystwo emerytalne lub członków jego zarządu, 

depozytariusza lub osobę trzecią, której fundusz lub towarzystwo powierzyło 

wykonywanie niektórych czynności lub występowania o zwołanie posiedzenia walnego 

zgromadzenia, rady nadzorczej lub zarządu towarzystwa emerytalnego, 

i)  wydawania zgody na powołanie osób na członków zarządu towarzystwa emerytalnego; 

3)   rynku ubezpieczeniowego w sprawach: 

a)  wydawania i cofania zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej, 

b)  wydawania zgody na powołanie osób na członków zarządu, 

c)  połączenia i podziału zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, 

d)  przeniesienia portfela ubezpieczeń i portfela reasekuracji, 
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[e)  wydawania decyzji, o których mowa w art. 35h, 35l, 35m oraz art. 35o ustawy o 

działalności ubezpieczeniowej,] 

<e) wydawania decyzji, o których mowa w art. 90, art. 94, art. 95, art. 96 oraz art. 98 

ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,> 

f)  likwidacji przymusowej zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji, 

g)  ustanowienia zarządu komisarycznego zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji, 

h)  występowania z wnioskiem o ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń i zakładu 

reasekuracji, 

i)  nadawania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, 

j)  nakładania kar pieniężnych na zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji lub członków 

zarządu tych zakładów lub prokurentów oraz zawieszania członków zarządu, 

występowania z wnioskiem o odwołanie członka zarządu lub odwołanie udzielonej 

prokury lub występowania o zwołanie posiedzenia walnego zgromadzenia; 

4)   rynku kapitałowego w sprawach: 

a)  wykluczenia papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, 

b)  zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu, 

c)  skreślenia maklera papierów wartościowych, maklera giełd towarowych lub doradcy 

inwestycyjnego z listy albo zawieszenia jego uprawnień do wykonywania zawodu, 

d)  udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, 

e)  cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej lub ograniczenia zakresu jej 

wykonywania, 

f)  odmowy wpisu do rejestru agentów firmy inwestycyjnej, 

g)  skreślenia agenta firmy inwestycyjnej z rejestru, o którym mowa w lit. f, 

h)  wydawania decyzji, o których mowa w art. 54h, 54l, 54m oraz art. 56 ustawy o funduszach 

inwestycyjnych, 

i)  wyrażenia zgody na nabycie akcji spółki prowadzącej giełdę, 

j)  wyrażenia zgody na nabycie akcji spółki prowadzącej rynek pozagiełdowy, 

k)  poinformowania zagranicznej firmy inwestycyjnej o warunkach prowadzenia działalności 

maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

l)  udzielenia zezwolenia na wykonywanie działalności towarzystwa funduszy 

inwestycyjnych, 

m)  cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych, 
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n)  cofnięcia zezwolenia podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o funduszach 

inwestycyjnych, 

o)  zakazania ogłaszania informacji reklamowych i nakazania ogłaszania odpowiednich 

sprostowań na podstawie art. 229 ust. 5 ustawy o funduszach inwestycyjnych, 

p)  zmiany depozytariusza funduszu inwestycyjnego, 

q)  nakazania odstąpienia od umowy z podmiotami, o których mowa w art. 226 ust. 1 pkt 4 

lub 5 ustawy o funduszach inwestycyjnych, 

r)  nakazania towarzystwu zmiany osób, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 4, 6 i 15 ustawy 

o funduszach inwestycyjnych, 

s)  cofnięcia zezwolenia podmiotowi, o którym mowa w art. 192 ust. 1 ustawy o funduszach 

inwestycyjnych, 

t)  zakazania zbywania tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusz zagraniczny, 

u)  zakazania wykonywania działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez spółkę 

zarządzającą lub jej oddział w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych, 

zakazania zawierania przez taką spółkę jakichkolwiek transakcji na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

v)  (uchylona) 

w)  wydawania decyzji, o których mowa w art. 106h, 106l, 106m oraz art. 108 ustawy o 

obrocie instrumentami finansowymi, 

x)  nakazania funduszowi inwestycyjnemu zmiany statutu, 

y)  nakładania kar pieniężnych, 

z)  wydawania decyzji, o których mowa w art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

nadzorze nad rynkiem kapitałowym, 

za)  udzielenia zezwolenia na świadczenie usług rozliczeniowych jako CCP na podstawie art. 

14 rozporządzenia 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 

27.07.2012, str. 1, z późn. zm.), a także cofnięcia zezwolenia na świadczenie usług 

rozliczeniowych jako CCP na podstawie art. 20 tego rozporządzenia; 

5)   nadzoru nad instytucjami płatniczymi, instytucjami pieniądza elektronicznego i 

oddziałami zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego w sprawach: 
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a)  wydawania zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji 

płatniczej, krajowej instytucji pieniądza elektronicznego lub oddziału zagranicznej 

instytucji pieniądza elektronicznego, 

b)  wydawania nakazów, o których mowa w art. 68, art. 102 ust. 1 pkt 4, art. 132g oraz art. 

132z ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, 

c)  cofania zezwoleń na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej, 

krajowej instytucji pieniądza elektronicznego lub oddziału zagranicznej instytucji 

pieniądza elektronicznego, 

d)  ograniczania zakresu działalności krajowej instytucji płatniczej, krajowej instytucji 

pieniądza elektronicznego, oddziału zagranicznej instytucji pieniądza elektronicznego lub 

jednostek organizacyjnych tych podmiotów, 

e)  nakładania kar pieniężnych, o których mowa w art. 73b ust. 2, art. 105 ust. 1 pkt 4 i 5, art. 

106 ust. 2 i art. 132za ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o 

usługach płatniczych, 

f)  wydawania decyzji, o których mowa w art. 132e ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o 

usługach płatniczych, 

g)  zakazu, o którym mowa w art. 132e ust. 3 i 4 oraz art. 132f ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 

2011 r. o usługach płatniczych, 

h)  wydawania nakazu, o którym mowa w art. 132e ust. 6 oraz art. 132f ust. 4 ustawy z dnia 

19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych; 

6)   nadzoru nad biurami usług płatniczych w sprawach: 

a)  odmowy wpisu biura usług płatniczych do rejestru oraz zakazu wykonywania działalności 

objętej wpisem do rejestru, 

b)  nakładania kar pieniężnych w przypadkach, o których mowa w art. 129 ust. 5-7 ustawy z 

dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. 

2a. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie może dotyczyć także określonych w 

przepisach o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych rozstrzygnięć co do 

istoty sprawy w zakresie: 

1)   wydawania zgody na powoływanie trzech członków zarządu Krajowej Spółdzielczej Kasy 

Oszczędnościowo-Kredytowej, w tym prezesa; 

2)   zatwierdzenia prezesa lub członka zarządu Krajowej Spółdzielczej Kasy 

Oszczędnościowo-Kredytowej; 

3)   wydawania zgody na powołanie prezesa zarządu kasy; 
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4)   zatwierdzania prezesa zarządu kasy; 

5)   podwyższenia limitu rezerwy płynnej; 

6)   ustanowienia i odwołania kuratora; 

7)   wydawania decyzji o ustanowieniu zarządcy komisarycznego; 

8)   zmiany statutu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej; 

9)   zatwierdzenia statutu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. 

3. Osoby, o których mowa w ust. 1, mogą udzielać, w zakresie określonym przez Komisję, 

dalszych pełnomocnictw pracownikom Urzędu Komisji. 

 

 

U S T A W A    z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 i 

1358) 

 

ZAŁĄCZNIK 
(1)

  

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ 

ZWOLNIENIA 

  

Część Przedmiot opłaty skarbowej Stawka Zwolnienia 

1 2 3 4 

I. Dokonanie czynności urzędowej     

 
ust. 1- 34 pominięto 

 
  

  
35. Zmiana wpisu do rejestru agentów 

ubezpieczeniowych: 
  

zmiana wpisu do rejestru agentów 

ubezpieczeniowych obejmująca: 

  

1) jeżeli zmiana nastąpi na wniosek 

zakładu ubezpieczeń w związku z 

zawarciem umowy agencyjnej z 

agentem ubezpieczeniowym, który 

został wpisany do rejestru na 

uprzedni wniosek innego zakładu 

ubezpieczeń 

2) pozostałe zmiany 

110 zł 

      

55 zł 

1) imiona i nazwisko, numer PESEL 

lub, gdy ten nie został nadany, 

numer paszportu, dowodu 

osobistego lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość, 

adres zamieszkania, numer w 

ewidencji działalności 

gospodarczej albo numer w 
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rejestrze przedsiębiorców, firmę 

przedsiębiorcy, pod którą 

wykonywana jest działalność 

gospodarcza, siedzibę i adres - w 

przypadku agenta 

ubezpieczeniowego będącego 

osobą fizyczną 

      

2) nazwę podmiotu lub firmę, 

siedzibę i adres, numer w 

rejestrze przedsiębiorców - w 

przypadku agenta 

ubezpieczeniowego będącego 

osobą prawną lub jednostką 

organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej 

      

3) imiona i nazwisko, numer PESEL 

lub, gdy ten nie został nadany, 

numer paszportu, dowodu 

osobistego lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość, 

adres zamieszkania - w 

przypadku osób fizycznych, przy 

pomocy których agent 

ubezpieczeniowy wykonuje 

czynności agencyjne 

      

[4) numer polisy potwierdzającej 

zawarcie umowy obowiązkowego 

ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej, datę obowiązywania tej 

umowy ubezpieczenia oraz nazwę 

zakładu ubezpieczeń, z którym 

zawarto tę umowę - w przypadku 
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agenta ubezpieczeniowego 

działającego na rzecz więcej niż 

jednego zakładu ubezpieczeń w 

zakresie tego samego działu 

ubezpieczeń, zgodnie z 

załącznikiem do ustawy o 

działalności ubezpieczeniowej] 

<4) numer polisy potwierdzającej 

zawarcie umowy 

obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej, 

datę obowiązywania tej umowy 

ubezpieczenia oraz nazwę 

zakładu ubezpieczeń, z którym 

zawarto tę umowę – 

w przypadku agenta 

ubezpieczeniowego działającego 

na rzecz więcej niż jednego 

zakładu ubezpieczeń w zakresie 

tego samego działu ubezpieczeń, 

zgodnie z załącznikiem do 

ustawy z dnia 11 września 2015 

r. o działalności 

ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 

…)> 

ust. 36-53 pominięto 

Części II- IV pominięto   
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USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. 

zm.) 

Art. 69. 

1. 
(60)

 Gwarant powinien zobowiązać się na piśmie do zapłacenia, solidarnie z podatnikiem, 

jego następcami prawnymi oraz osobą, której udzielił gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej, złożonej przez tę osobę jako zabezpieczenie akcyzowe zamiast 

podmiotu obowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub łącznie z nim, 

bezwarunkowo i nieodwołalnie, na każde wezwanie właściwego naczelnika urzędu 

celnego, zabezpieczonej kwoty zobowiązania podatkowego, zabezpieczonej kwoty opłaty 

paliwowej, albo obu tych kwot, wraz z odsetkami za zwłokę, jeżeli ich zapłacenie stanie 

się wymagalne. 

2. 
(61)

 Gwarant odpowiada całym swoim majątkiem, solidarnie z podatnikiem, jego 

następcami prawnymi oraz osobą, której udzielił gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej, złożonej przez tę osobę jako zabezpieczenie akcyzowe zamiast 

podmiotu obowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub łącznie z nim, za 

zobowiązanie podatkowe objęte gwarancją do czasu jego wygaśnięcia oraz za opłatę 

paliwową objętą gwarancją do czasu wygaśnięcia obowiązku jej zapłaty, wraz z 

odsetkami za zwłokę - do wysokości kwoty gwarancji. 

3. [Gwarantem może być jedynie osoba prawna mająca siedzibę na terytorium Unii 

Europejskiej lub terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia 

Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, oddział 

banku zagranicznego oraz główny oddział zakładu ubezpieczeń, które prowadzą na 

terytorium kraju działalność bankową lub ubezpieczeniową, w rozumieniu przepisów, 

odpowiednio, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe lub ustawy z dnia 22 

maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950 i 1289), oraz:] 

 <Gwarantem może być jedynie osoba prawna mająca siedzibę na terytorium Unii 

Europejskiej lub terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia 

Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 

oddział banku zagranicznego oraz główny oddział zakładu ubezpieczeń, które 

prowadzą na terytorium kraju działalność bankową lub ubezpieczeniową, w 

rozumieniu przepisów, odpowiednio, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo 

bankowe lub ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej (Dz. U. poz. …), oraz:> 
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1)   posiadają na podstawie tych przepisów uprawnienie do udzielania gwarancji bankowych 

lub ubezpieczeniowych na całym terytorium kraju; 

2)   zawiadomią, w formie pisemnej, ministra właściwego do spraw finansów publicznych o 

zamiarze udzielania gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, składanych jako 

zabezpieczenie akcyzowe. 

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych po uzgodnieniu z Przewodniczącym 

Komisji Nadzoru Finansowego ogłasza, w drodze obwieszczenia, wykaz gwarantów, o 

których mowa w ust. 3. 

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze 

rozporządzenia, wzory treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych składanych jako 

zabezpieczenie akcyzowe, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji 

przez gwaranta zobowiązania, o którym mowa w ust. 1. 

 

 

USTAWA z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom 

finansowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 158) 

Art. 2. 

Instytucją finansową w rozumieniu ustawy jest: 

1)   bank krajowy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.); 

2)   spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa 

Oszczędnościowo-Kredytowa, o których mowa w ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o 

spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1450); 

3)   fundusz inwestycyjny w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 

inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157); 

4)   dom maklerski, o którym mowa w art. 95 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94); 

[5)   krajowy zakład ubezpieczeń, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 22 maja 

2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950 i 1289);] 

<5) krajowy zakład ubezpieczeń, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 

września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. …);> 

6)   fundusz emerytalny, o którym mowa w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i 

funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 989, 1289 i 1717). 
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USTAWA z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach 

uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 

2015 r. poz. 1011) 

Art. 2. 

 Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   biegłym rewidencie grupy - rozumie się przez to biegłego rewidenta przeprowadzającego 

w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych badanie 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego; 

2)   czynnościach rewizji finansowej - rozumie się przez to badanie, przeglądy sprawozdań 

finansowych lub inne usługi poświadczające, o których mowa w odrębnych przepisach 

lub standardach rewizji finansowej; 

3)   jednostce powiązanej - rozumie się przez to jednostkę powiązaną w rozumieniu art. 3 ust. 

1 pkt 43 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z 

późn. zm.); 

4)   jednostkach zainteresowania publicznego - rozumie się przez to: 

a)  mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitentów papierów 

wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym państwa Unii 

Europejskiej, z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego, 

b)  banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych i oddziały banków zagranicznych - w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128, 

559 i 978), 

c)  spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe - w rozumieniu ustawy z dnia 5 listopada 

2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 

1450 oraz z 2015 r. poz. 978), 

[d)  zakłady ubezpieczeń i główne oddziały zakładów ubezpieczeń oraz zakłady reasekuracji - 

w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 

2013 r. poz. 950, z późn. zm.),] 

< d) zakłady ubezpieczeń i główne oddziały zakładów ubezpieczeń oraz zakłady 

reasekuracji – w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. …),> 

e)  krajowe instytucje pieniądza elektronicznego, oddziały unijnych instytucji pieniądza 

elektronicznego i oddziały zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego - w 
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rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 873 i 1916), 

f)  otwarte fundusze emerytalne oraz powszechne towarzystwa emerytalne - w rozumieniu 

ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 989, z późn. zm.), 

g)  fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte oraz 

fundusze inwestycyjne zamknięte, których publiczne certyfikaty inwestycyjne nie zostały 

dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym - w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 

2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157 oraz z 2015 r. poz. 73 i 

978), 

h)  podmioty prowadzące działalność maklerską z wyłączeniem podmiotów prowadzących 

działalność wyłącznie w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub 

zbycia instrumentów finansowych lub w zakresie doradztwa inwestycyjnego - w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 

2014 r. poz. 94, z późn. zm.); 

5)   kluczowym biegłym rewidencie - rozumie się przez to biegłego rewidenta 

odpowiedzialnego za wykonywanie czynności rewizji finansowej w imieniu podmiotu 

uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, podpisującego opinię lub raport, o 

których mowa w art. 65 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; 

6)   opłatach z tytułu nadzoru - rozumie się przez to opłaty na częściowe finansowanie 

funkcjonowania systemu nadzoru publicznego, w tym w szczególności kosztów 

przygotowania regulacji prawnych, prowadzenia ewidencji biegłych rewidentów i 

podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, przeprowadzania 

kontroli, prowadzenia postępowania dyscyplinarnego oraz kosztów obsługi 

administracyjnej; 

7)   państwie trzecim - rozumie się przez to państwo inne niż wymienione w pkt 8; 

8)   państwie Unii Europejskiej - rozumie się przez to państwo członkowskie Unii 

Europejskiej, państwo członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu 

(EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

9)   sieci - rozumie się przez to strukturę mającą na celu współpracę, do której należy biegły 

rewident lub podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych oraz której 

wyraźnym celem jest wspólny podział zysków i strat lub która posiada wspólnego 

właściciela, kontrolę bądź zarząd, wspólną politykę i procedury kontroli jakości, wspólną 
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strategię gospodarczą, korzysta ze wspólnej nazwy lub znaczącej części zasobów 

zawodowych; 

10)  standardach rewizji finansowej - rozumie się przez to Międzynarodowe Standardy 

Rewizji Finansowej, ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. 

 

Art. 86. 

1. W jednostkach zainteresowania publicznego działa komitet audytu, którego członkowie są 

powoływani przez radę nadzorczą lub komisję rewizyjną spośród swoich członków. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do: 

1)   otwartych funduszy emerytalnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz 

funduszy inwestycyjnych; 

2)   oddziałów instytucji kredytowych i oddziałów banków zagranicznych, o których mowa w 

art. 2 pkt 4 lit. b; 

3)   głównych oddziałów zakładów ubezpieczeń, o których mowa w art. 2 pkt 4 lit. d; 

4)   banków spółdzielczych, o których mowa w ustawie z dnia 7 grudnia 2000 r. o 

funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 109); 

5)   jednostek zainteresowania publicznego, w których nie powołano rady nadzorczej lub 

komisji rewizyjnej; 

6)   spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, o których mowa w art. 2 pkt 4 lit. c. 

3. W jednostkach zainteresowania publicznego, w których rada nadzorcza składa się z nie 

więcej niż 5 członków, zadania komitetu audytu mogą zostać powierzone radzie 

nadzorczej. 

4. W skład komitetu audytu wchodzi co najmniej 3 członków, w tym przynajmniej jeden 

członek powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie 

rachunkowości lub rewizji finansowej. 

5. W zakresie spełniania warunków niezależności członka komitetu audytu stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 56 ust. 3 pkt 1, 3 i 5. 

6. [W odniesieniu do członka komitetu audytu towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, o którym 

mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej nie stosuje się 

kryterium niezależności określonego w art. 56 ust. 3 pkt 1.] <W odniesieniu do członka 

komitetu audytu towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, o którym mowa w ustawie z 

dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, nie 
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stosuje się kryterium niezależności określonego w art. 56 ust. 3 pkt 1.> Pozostałe 

kryteria niezależności może określać statut jednostki zainteresowania publicznego. 

7. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności: 

1)   monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej; 

2)   monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz 

zarządzania ryzykiem; 

3)   monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej; 

4)   monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 

48 ust. 2. 

8. Komitet audytu rekomenduje radzie nadzorczej lub innemu organowi nadzorującemu 

podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności 

rewizji finansowej jednostki. 

9. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych pisemnie informuje komitet 

audytu o istotnych kwestiach dotyczących czynności rewizji finansowej, w tym w 

szczególności o znaczących nieprawidłowościach systemu kontroli wewnętrznej jednostki 

w odniesieniu do procesu sprawozdawczości finansowej. 

 

 

USTAWA z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych (Dz. U. 

Nr 40, poz. 226, z późn. zm.) 

Art. 2. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

[1)   instytucja finansowa - bank krajowy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.), oraz 

krajowy zakład ubezpieczeń, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 22 maja 

2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66) w stosunku do 

których spełnione są odpowiednio przesłanki art. 142 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. - Prawo bankowe albo art. 187 ust. 1-3 i 8 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o 

działalności ubezpieczeniowej; 

2)   postępowanie naprawcze - postępowanie naprawcze, o którym mowa w art. 142-146 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, albo postępowanie naprawcze, o 
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którym mowa w art. 187-189 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności 

ubezpieczeniowej; 

3)   program naprawczy - program postępowania naprawczego, o którym mowa w art. 142 

ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, albo plan przywrócenia 

prawidłowych stosunków finansowych, program naprawczy oraz krótkoterminowy plan 

wypłacalności, o których mowa w art. 187 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności 

ubezpieczeniowej;] 

<1) instytucja finansowa – bank krajowy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128, z późn. zm.), 

oraz krajowy zakład ubezpieczeń, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 18 ustawy z 

dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 

poz. …), w stosunku do których spełnione są odpowiednio przesłanki określone w 

art. 142 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe albo art. 312 i art. 

313 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej;  

2) postępowanie naprawcze – postępowanie naprawcze, o którym mowa w art. 142–146 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, albo postępowanie naprawcze, o 

którym mowa w art. 311–316 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej; 

3) program naprawczy – program postępowania naprawczego, o którym mowa w art. 

142 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, albo plan naprawczy 

oraz krótkoterminowy plan finansowy, o których mowa w art. 312 ust. 2 i art. 313 

ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej.> 

4)   fundusze własne - fundusze własne w rozumieniu art. 127 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r. - Prawo bankowe albo kapitał własny zakładów ubezpieczeń, o którym mowa w ustawie 

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, 

poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316). 

 

Art. 4. 

1. 
(4)

 Warunkiem udzielenia gwarancji Skarbu Państwa lub Bankowego Funduszu 

Gwarancyjnego jest akceptacja programu naprawczego przez Komisję Nadzoru 

Finansowego. 
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[2. Emisja obligacji lub bankowych papierów wartościowych przez instytucję finansową może 

być objęta gwarancją, o ile spełnia warunki zobowiązania podporządkowanego albo 

pożyczki podporządkowanej określonych w art. 127 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe oraz art. 148 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. 

o działalności ubezpieczeniowej.] 

<2. Emisja obligacji lub bankowych papierów wartościowych przez instytucję finansową 

może być objęta gwarancją, o ile spełnia warunki zobowiązania podporządkowanego 

albo pożyczki podporządkowanej określonych w art. 127 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe oraz art. 241 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 

września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.> 

3. Wykonanie umowy gwarancji następuje, gdy wyemitowane przez instytucję finansową 

akcje, obligacje lub bankowe papiery wartościowe w całości lub w części nie znajdą 

nabywców między dotychczasowymi akcjonariuszami bądź udziałowcami lub 

podmiotami trzecimi. 

4. Wysokość gwarancji nie może być wyższa niż kwota zwiększenia funduszy własnych 

określona w programie naprawczym. 

 

Art. 6. 

1. 
(5)

 Gwarancji może udzielić, w imieniu Skarbu Państwa, minister właściwy do spraw 

instytucji finansowych, na wniosek instytucji finansowej. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności: 

1)   nazwę podmiotu; 

2)   przedmiot gwarancji; 

3)   wysokość wnioskowanej kwoty gwarancji; 

4)   informacje o aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu, w tym ostatnie 

sprawozdanie finansowe. 

2a. 
(6)

 W przypadku podjęcia decyzji o udzieleniu gwarancji zwiększenia funduszy własnych 

minister właściwy do spraw instytucji finansowych, uwzględniając konieczność 

zapewnienia stabilności krajowego systemu finansowego, o którym mowa art. 2 pkt 1 

ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o Komitecie Stabilności Finansowej (Dz. U. Nr 209, 

poz. 1317 oraz z 2013 r. poz. 1012), oraz zasadność wykorzystania budżetowych i 

pozabudżetowych źródeł finansowania, może zwrócić się z wnioskiem do Bankowego 

Funduszu Gwarancyjnego o udzielenie we własnym imieniu gwarancji ze środków 
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funduszu stabilizacyjnego, o którym mowa w art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 

1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711, z późn. 

zm.), w zakresie całości lub części kwoty objętej wnioskiem banku krajowego. 

3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych udziela w drodze umowy gwarancji, po 

zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego i Prezesa Narodowego Banku 

Polskiego, a w przypadku banków - również Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, 

określając jej warunki oraz wysokość. 

4. Warunkiem zawarcia umowy gwarancji pomiędzy ministrem właściwym do spraw 

instytucji finansowych oraz instytucją finansową jest uzyskanie zgody walnego 

zgromadzenia tej instytucji na związanie umową. 

[5. Wystąpienie o opinię Komisji Nadzoru Finansowego, o której mowa w ust. 3, stanowi 

wypełnienie warunków, o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Prawo bankowe albo art. 35 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności 

ubezpieczeniowej.] 

<5. Wystąpienie o opinię Komisji Nadzoru Finansowego, o której mowa w ust. 3, 

stanowi wypełnienie warunków, o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. – Prawo bankowe albo art. 82 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o 

działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.> 

6. Umowa, o której mowa w ust. 3, w szczególności: 

1)   zapewnia ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych odpowiedni wpływ na 

politykę finansową instytucji finansowej, w tym udział wyznaczonych przez niego 

przedstawicieli w organach instytucji finansowej; 

2)   określa sposób obliczenia ceny obejmowanych akcji, warunki emisji obligacji instytucji 

finansowej lub bankowych papierów wartościowych, w tym termin ich zapadalności, cenę 

emisyjną i oprocentowanie; 

3)   określa wysokość udzielonej gwarancji; 

4)   wskazuje cele wykorzystania środków pochodzących z emisji akcji, obligacji instytucji 

finansowej lub bankowych papierów wartościowych; 

5)   określa ograniczenia w zakresie wypłaty dywidendy bądź nadwyżki bilansowej; 

6)   określa ograniczenia w zakresie polityki płacowej wobec członków organów instytucji 

finansowej oraz kadry kierowniczej, z zastrzeżeniem ust. 7; 

7)   wskazuje obowiązek niezwłocznego dostosowania przepisów statutu i regulacji 

wewnętrznych instytucji finansowej, w celu uwzględnienia emisji akcji, obligacji 
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instytucji finansowej lub bankowych papierów wartościowych oraz postanowień umowy 

gwarancji; 

8)   określa sposób rozliczenia straty instytucji finansowej za okresy ubiegłe. 

7. Miesięczne wynagrodzenie członka organu instytucji finansowej, nie może przekraczać 

dwunastokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 

nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego, a wszelkie dodatkowe składniki wynagrodzenia nie 

mogą przekraczać w skali roku trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia danego 

członka organu instytucji finansowej. 

8. Minimalna wysokość oprocentowania obligacji, o których mowa w ust. 6 pkt 2, nie może w 

stosunku rocznym być niższa niż dwukrotność wysokości stopy kredytu lombardowego 

Narodowego Banku Polskiego. 

9. Odmowa udzielenia gwarancji nie stanowi podstawy roszczeń instytucji finansowej ani 

osób trzecich wobec Skarbu Państwa. 

 

Art. 14. 

1. W przypadku wystąpienia okoliczności grożących utratą wypłacalności instytucji 

finansowej Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw instytucji 

finansowych, kierując się koniecznością zapewnienia stabilności krajowego systemu 

finansowego, może, w drodze decyzji, po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku 

Polskiego i Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, a w przypadku banków - 

również Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, dokonać, w imieniu Skarbu Państwa, 

przejęcia takiej instytucji. Przejęcie instytucji finansowej następuje przez przymusowy 

wykup akcji od dotychczasowych akcjonariuszy przez Skarb Państwa. 

2. Prezes Narodowego Banku Polskiego, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, a w 

przypadku banków - również Bankowy Fundusz Gwarancyjny przekazują opinię w 

terminie dwóch dni od dnia doręczenia wniosku o wydanie opinii. 

2a. 
(7)

 (uchylony). 

2b. 
(8)

 (uchylony). 

3. Akcjonariusze, których akcje podlegają przymusowemu wykupowi, powinni, w terminie 

dwóch tygodni od daty wydania decyzji, złożyć w spółce dokumenty akcji lub dowody ich 

złożenia do rozporządzenia spółki. Jeżeli akcjonariusz nie złożył dokumentu akcji w 

terminie, zarząd unieważniają w trybie art. 358 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - 
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Kodeks spółek handlowych, a nabywcy wydaje nowy dokument akcji pod tym samym 

numerem emisyjnym. 

4. Po uiszczeniu ceny wykupu, obejmującej również akcje, o których mowa w ust. 3, zarząd 

powinien niezwłocznie przenieść wykupione akcje na Skarb Państwa. Do dnia uiszczenia 

całej sumy wykupu akcjonariusze zachowują wszystkie uprawnienia z akcji. 

5. Do decyzji o przejęciu instytucji finansowej przepisów art. 10, art. 127 § 3 i art. 130 § 2 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 

2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) nie stosuje się. 

6. Decyzja o przejęciu instytucji finansowej jest natychmiast wykonalna. 

[7. Wystąpienie o opinię Komisji Nadzoru Finansowego stanowi wypełnienie warunków, o 

których mowa w art. 25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe oraz art. 35 

ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, oraz stanowi dokonanie 

zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ust. 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. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439).] 

<7. Wystąpienie o opinię Komisji Nadzoru Finansowego stanowi wypełnienie warunków, 

o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe oraz 

art. 82 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej, oraz stanowi dokonanie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 

ust. 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. z 2013 r. poz. 1382 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1260).> 

8. Do ustalenia ceny przymusowego wykupu akcji stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 

dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji w zakresie ustalenia ceny akcji w 

ramach prywatyzacji pośredniej. 

9. Prawa z akcji instytucji finansowych, których akcje zostały nabyte w trybie ust. 1, 

wykonuje minister właściwy do spraw instytucji finansowych. 

10. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych zbywa akcje instytucji finansowej po 

ustaniu okoliczności, o których mowa w ust. 1, jednak nie później niż w terminie trzech 

lat od dnia objęcia ostatniej akcji, w ramach trybu publicznego, o którym mowa w art. 33 

ust. 1 pkt 1-4 i 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji. W 

ostatnim roku przed upływem zastrzeżonego terminu dopuszczalne jest jego przedłużenie 

przez Radę Ministrów o kolejny rok; przedłużenie można jednokrotnie ponowić. 
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11. W przypadku przejęcia instytucji finansowej na podstawie art. 9 ust. 2 zbycie akcji, o 

którym mowa w ust. 10, następuje nie później niż w terminie trzech lat od dnia objęcia 

ostatniej akcji. Przepis ust. 10 zdanie drugie stosuje się. 

12. Rada Ministrów może wyrazić zgodę na inny niż przewidziany w ust. 10 tryb zbywania 

akcji. 

 

 

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 

i 905) 

Art. 55. 

1. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może uzyskiwać środki finansowe: 

1)   z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej; 

2)   z wydzielonej działalności innej niż wymieniona w pkt 1, jeżeli statut przewiduje 

prowadzenie takiej działalności; 

2a)  z odsetek od lokat; 

3)   z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia 

zagranicznego; 

4)   na cele i na zasadach określonych w przepisach art. 114-117; 

5)   na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami; 

6)   na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, o którym mowa w art. 59 ust. 2. 

[2. Umowy dotyczące odpłatnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 

mogą być również zawierane przez zakład ubezpieczeń działający na podstawie ustawy z 

dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950, z późn. 

zm.).] 

<2. Umowy dotyczące odpłatnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ust. 1 

pkt 1, mogą być również zawierane przez zakład ubezpieczeń działający na 

podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej (Dz. U. poz. …).> 
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USTAWA z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1585) 

Art. 19. 

1. Bank jest obowiązany ustalić zasady zarządzania ryzykiem długowieczności. 

[2. Jeżeli suma wierzytelności banku z tytułu zawartych umów odwróconego kredytu 

hipotecznego przekracza 5% odpowiednio funduszy własnych lub funduszy oddziału, do 

czynności szacowania ryzyka długowieczności bank powołuje aktuariusza, o którym mowa 

w art. 158 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 

r. poz. 950, z późn. zm.).] 

<2. Jeżeli suma wierzytelności banku z tytułu zawartych umów odwróconego kredytu 

hipotecznego przekracza 5% odpowiednio funduszy własnych lub funduszy oddziału, 

do czynności szacowania ryzyka długowieczności bank powołuje aktuariusza, o 

którym mowa w art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. …).> 

 

 

USTAWA z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978 i 

1259) 

Art. 455. 

[1. Do dnia utworzenia Rejestru obwieszczeń, o których mowa w ustawie, dokonuje się w 

Monitorze Sądowym i Gospodarczym.] 

<1. Do dnia utworzenia Rejestru obwieszczeń, o których mowa w ustawie, dokonuje się 

w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W postępowaniu upadłościowym wobec 

osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej obwieszczenia nie 

podlegają opłatom.> 

2. Postanowienia, zarządzenia i dokumenty, które zamieszcza się w Rejestrze do dnia 

utworzenia Rejestru wykłada się w sekretariacie sądu, o czym należy uczynić wzmiankę 

na sentencji postanowienia z zaznaczeniem daty wyłożenia. Jeżeli ustawa przewiduje, że 

termin biegnie od dnia zamieszczenia postanowienia, zarządzenia lub dokumentu w 

Rejestrze do dnia utworzenia Rejestru termin ten biegnie od dnia wyłożenia w 

sekretariacie sądu. 
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3. Jeżeli ustawa przewiduje, że pisma lub dokumenty składa się albo można złożyć w postaci 

elektronicznej do dnia utworzenia Rejestru pisma lub dokumenty składa się w postaci 

papierowej. 

 

 

USTAWA z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1260) 

 

Art. 2. 

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 , z późn. 

zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1)   w art. 10a w ust. 4 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

"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)   w art. 105 w ust. 1 w pkt 2 w lit. w średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. x w 

brzmieniu: 

"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 , z późn. zm.);"; 

3)   w art. 131a: 

[a)  po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 
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"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.";] 

<a) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu: 

„1b. 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.”,> 

b)  ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"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.". 

Art. 6. 

W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 94 , z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1)   w art. 150 w ust. 1 w pkt 14 lit. d otrzymuje brzmienie: 

"d)  w przypadkach określonych w art. 20 i art. 23 ustawy o nadzorze, "; 

2)   art. 162 i art. 163 otrzymują brzmienie: 

"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 

4500 euro.] 

<1. Udzielenie zezwolenia, pozwolenia lub zgody przewidzianych niniejszą ustawą, 

rozporządzeniem 575/213 – w zakresie zezwoleń, pozwoleń lub zgód udzielanych 

domom maklerskim, lub rozporządzeniem 648/2012 podlega opłacie w wysokości nie 

większej niż równowartość w złotych 4500 euro.> 

[2. Udzielenie domowi maklerskiemu zezwolenia, pozwolenia lub zgody przewidzianych w 

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 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 
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2013 r., str. 1, z późn. zm.) podlega opłacie w wysokości nie większej niż równowartość w 

złotych 4500 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 4500 euro. 

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

większej niż równowartość w złotych 4500 euro. 

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

nie większej niż równowartość w złotych 4500 euro. 

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

większej niż równowartość w złotych 4500 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 4500 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 w formie 

oddziału działalność maklerską na terytorium państwa, w którym firma ta ma swoją 

siedzibę, nie ponoszą tego rodzaju opłaty. 
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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 6250 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 6250 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 6250 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 6250 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 otrzymanych 

od jednostek zależnych i stowarzyszonych, w wysokości nie większej niż 5,5% tej 

średniej, jednak nie mniej niż równowartość w złotych 6250 euro. 

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

giełdowej izby rozrachunkowej, pobiera się roczną opłatę ustalaną na podstawie średniej 
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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 6250 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 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. 
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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". 

 

 

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku 

finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. poz. 1348) 

 

Art. 2. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1) klient podmiotu rynku finansowego: 

a) będącego osobą fizyczną ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego lub 

uprawnionego z umowy ubezpieczenia, 

b) osobę fizyczną dochodzącą roszczeń na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 

r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i 

Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 392, z 2014 r. 

poz. 827 oraz z 2015 r. poz. 1273) od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego lub 

Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, 

c) członka funduszu emerytalnego lub osobę uprawnioną w rozumieniu ustawy z dnia 28 

sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 989, z późn. zm.2)), uczestnika pracowniczego programu emerytalnego lub osobę 

uprawnioną w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych 

programach emerytalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 710), oszczędzającego lub osobę 

uprawnioną w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach 

emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2014 

r. poz. 1147 oraz z 2015 r. poz. 978), osobę otrzymującą emeryturę kapitałową w 

rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. z 2014 

r. poz. 1097), 

d) będącego osobą fizyczną klienta banku, członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, klienta instytucji płatniczej, klienta biura usług płatniczych, klienta instytucji 
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pieniądza elektronicznego, klienta oddziału zagranicznej instytucji pieniądza 

elektronicznego, klienta instytucji kredytowej, klienta instytucji finansowej, uczestnika 

funduszu inwestycyjnego, klienta firmy inwestycyjnej i klienta instytucji pożyczkowej; 

2) reklamacja – wystąpienie skierowane do podmiotu rynku finansowego przez jego klienta, 

w którym klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez podmiot rynku 

finansowego; 

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób 

zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o 

podatku dochodowym od osób prawnych, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo 

bankowe, ustawę z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym, ustawę z dnia 22 maja 

2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze 

ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych, ustawę z dnia 28 

lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. 

o obrocie instrumentami finansowymi, ustawę z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad 

rynkiem finansowym oraz ustawę z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu 

nieuczciwym praktykom rynkowym. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 

1289 i 1717 oraz z 2015 r. poz. 238, 1132 i 1259. Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1348  

3) podmiot rynku finansowego: 

a) instytucję płatniczą, biuro usług płatniczych, instytucję pieniądza elektronicznego i 

oddział zagranicznej instytucji pieniądza elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 

19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 873 i 1916), 

b) bank krajowy, bank zagraniczny, oddział banku zagranicznego, oddział instytucji 

kredytowej i instytucję finansową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128, z późn. zm.3)), 

c) towarzystwo funduszy inwestycyjnych i fundusz inwestycyjny w rozumieniu ustawy z 

dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. 

zm.), 

d) spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową w rozumieniu ustawy z dnia 5 listopada 

2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 

1450, z późn. zm.5)), 

e) firmę inwestycyjną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94, z późn. zm.6)), 
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[f) krajowy zakład ubezpieczeń, zagraniczny zakład ubezpieczeń, główny oddział 

zagranicznego zakładu ubezpieczeń i oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń w 

rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 

2015 r. poz. 1206 i 1273),] 

< f) krajowy zakład ubezpieczeń, zagraniczny zakład ubezpieczeń, główny oddział i 

oddział w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. …),> 

g) fundusz emerytalny i towarzystwo emerytalne w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 

1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, 

h) instytucję pożyczkową – podmiot będący kredytodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 12 

maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 1497, 1585 i 1662), 

i) Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Polskie Biuro Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych; 

4) trwały nośnik informacji – trwały nośnik informacji w rozumieniu ustawy z dnia 19 

sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. 


