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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

Materiał cz. II 

 

 

 

USTAWA  z dnia 24 marca 1920 r. O NABYWANIU NIERUCHOMOŚCI PRZEZ 

CUDZOZIEMCÓW (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380 oraz z 2015 r. poz. 1433)  

 

Art. 7. 

1. Przepisów ustawy nie stosuje się do przekształcenia spółki handlowej w rozumieniu 

przepisów tytułu IV działu III ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek 

handlowych. 

2. Przepisów ustawy nie stosuje się do nabycia nieruchomości w drodze dziedziczenia lub 

zapisu windykacyjnego przez osoby uprawnione do dziedziczenia ustawowego. Jeżeli 

prawo ojczyste spadkodawcy nie przewiduje dziedziczenia ustawowego, w tym zakresie 

stosuje się prawo polskie. 

3. Jeżeli cudzoziemiec, który nabył wchodzącą w skład spadku nieruchomość na podstawie 

testamentu, nie uzyska zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych na 

podstawie wniosku złożonego w ciągu dwóch lat od dnia otwarcia spadku, prawo 

własności nieruchomości lub prawo użytkowania wieczystego nabywają osoby, które 

byłyby powołane do spadku z ustawy. 

3a. Jeżeli cudzoziemiec, który nabył nieruchomość na podstawie zapisu windykacyjnego, nie 

uzyska zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie wniosku 

złożonego w ciągu dwóch lat od dnia otwarcia spadku, prawo własności nieruchomości lub 

prawo użytkowania wieczystego wchodzi do spadku. Stosuje się wtedy przepisy ust. 2 i 3, 

z tym że termin, o którym mowa w ust. 3, biegnie od chwili, gdy cudzoziemiec dowiedział 

się o wejściu do spadku prawa własności nieruchomości lub prawa użytkowania 

wieczystego. 

4. Przepisy ust. 2-3a stosuje się odpowiednio do udziałów lub akcji spółki handlowej będącej 

właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

[5. Przepisów ustawy nie stosuje się do funduszu inwestycyjnego zamkniętego oraz 

specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego stosującego zasady i ograniczenia 

inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157).] 

<5. Przepisów ustawy nie stosuje się do funduszu inwestycyjnego zamkniętego oraz 

specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego stosującego zasady i 

ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i 

zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z 

późn. zm.).> 
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USTAWA  z dnia 28 lipca 1983 r. O PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN (Dz. U. z 

2016 r. poz. 205)  

 

Art. 8. 

1. Wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych przyjmuje się w wysokości określonej przez 

nabywcę, jeżeli odpowiada ona wartości rynkowej tych rzeczy i praw, a wartość praw do 

wkładów oszczędnościowych - w wysokości tych wkładów. 

[1a. Wartość jednostek uczestnictwa przyjmuje się w wysokości ustalonej przez fundusz 

inwestycyjny, zgodnie z przepisami ustawy o funduszach inwestycyjnych.] 

<1a. Wartość jednostek uczestnictwa przyjmuje się w wysokości ustalonej przez fundusz 

inwestycyjny zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 

inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 

2014 r. poz. 157, z późn. zm.).> 

2. (uchylony) 

3. Wartość rynkową rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie przeciętnych cen 

stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich 

miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego 

samego rodzaju, z dnia powstania obowiązku podatkowego. 

4. Jeżeli nabywca nie określił wartości nabytych rzeczy lub praw majątkowych albo wartość 

określona przez niego nie odpowiada, według oceny naczelnika urzędu skarbowego 

wartości rynkowej, organ ten wezwie nabywcę do jej określenia, podwyższenia lub 

obniżenia, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, podając 

jednocześnie wartość według własnej, wstępnej oceny. Jeżeli nabywca, pomimo 

wezwania, nie określił wartości lub podał wartość nieodpowiadającą wartości rynkowej, 

naczelnik urzędu skarbowego dokona jej określenia z uwzględnieniem opinii biegłego lub 

przedłożonej przez nabywcę wyceny rzeczoznawcy. Jeżeli organ podatkowy powoła 

biegłego, a wartość określona z uwzględnieniem jego opinii różni się o więcej niż 33% od 

wartości podanej przez nabywcę, koszty opinii biegłego ponosi nabywca. 

5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio, jeżeli kilku nabywców podało różne wartości tej 

samej rzeczy lub prawa majątkowego. 

6. – 9. (uchylony) 

 

 

 

 

USTAWA  z dnia 12 października 1990 r. O STRAŻY GRANICZNEJ (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1402, z późn. zm.)  

 

Art. 10c. 

1. Jeżeli jest to konieczne dla skutecznego zapobieżenia przestępstwom określonym w art. 9e 

ust. 1 lub ich wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, Straż Graniczna 

może korzystać z informacji dotyczących umów ubezpieczenia, a w szczególności z 

przetwarzanych przez zakłady ubezpieczeń danych podmiotów, w tym osób, które zawarły 

umowę ubezpieczenia, a także przetwarzanych przez banki informacji stanowiących 
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tajemnicę bankową oraz informacji dotyczących umów o rachunek papierów 

wartościowych, umów o rachunek pieniężny, umów ubezpieczenia lub innych umów 

dotyczących obrotu instrumentami finansowymi, a w szczególności z przetwarzanych 

przez uprawnione podmioty danych osób, które zawarły takie umowy. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do: 

1)   spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; 

2)   podmiotów wykonujących działalność na podstawie ustawy z dnia 26 października 

2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 197); 

3)   podmiotów wykonujących działalność ubezpieczeniową; 

[4)   funduszy inwestycyjnych;] 

<4) funduszy inwestycyjnych oraz alternatywnych spółek inwestycyjnych;> 

5)  podmiotów wykonujących działalność w zakresie obrotu papierami wartościowymi i 

innymi instrumentami finansowymi na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94 i 586). 

3. Informacje i dane, o których mowa w ust. 1, oraz informacje związane z przekazywaniem 

tych informacji i danych podlegają ochronie przewidzianej w przepisach o ochronie 

informacji niejawnych i mogą być udostępniane jedynie funkcjonariuszom prowadzącym 

czynności w danej sprawie i ich przełożonym, uprawnionym do sprawowania nadzoru nad 

prowadzonymi przez nich w tej sprawie czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi. Akta 

zawierające te informacje i dane udostępnia się ponadto wyłącznie sądom i prokuratorom, 

jeżeli następuje to w celu ścigania karnego. 

4. Informacje i dane, o których mowa w ust. 1, udostępnia się na podstawie postanowienia 

wydanego na pisemny wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej albo 

komendanta oddziału Straży Granicznej przez sąd okręgowy właściwy miejscowo ze 

względu na siedzibę organu Straży Granicznej składającego wniosek. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, powinien zawierać: 

1)   numer sprawy i jej kryptonim, jeżeli został jej nadany; 

2)   opis przestępstwa z podaniem jego kwalifikacji prawnej; 

3)   okoliczności uzasadniające potrzebę udostępnienia informacji i danych; 

4)   wskazanie podmiotu, którego informacje i dane dotyczą; 

5)   podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji i danych; 

6)   rodzaj i zakres informacji i danych. 

6. Po rozpatrzeniu wniosku sąd, w drodze postanowienia, wyraża zgodę na udostępnienie 

informacji i danych wskazanego podmiotu, określając ich rodzaj, zakres oraz podmiot 

obowiązany do ich udostępnienia, albo odmawia udzielenia zgody na udostępnienie 

informacji i danych. Przepis art. 9e ust. 12 stosuje się odpowiednio. 

7. Na postanowienie sądu, o którym mowa w ust. 6, przysługuje zażalenie organowi Straży 

Granicznej wnioskującemu o wydanie postanowienia. Do zażalenia stosuje się 

odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego. 

8. W przypadku wyrażenia przez sąd zgody na udostępnienie informacji, uprawniony przez 

sąd organ Straży Granicznej pisemnie informuje podmiot obowiązany do udostępnienia 

informacji i danych o rodzaju i zakresie informacji i danych, które mają być udostępnione, 

podmiocie, którego informacje i dane dotyczą, oraz o osobie funkcjonariusza 

upoważnionego do ich odbioru. Do pisemnej informacji dołącza się postanowienie sądu. 
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9. W terminie do 120 dni od dnia przekazania informacji i danych, o których mowa w ust. 1, 

Straż Graniczna, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11, informuje podmiot, o którym mowa w ust. 5 

pkt 4, o postanowieniu sądu wyrażającym zgodę na udostępnienie informacji i danych. 

10. Sąd, który wydał postanowienie o udostępnieniu informacji i danych, na wniosek 

Komendanta Głównego Straży Granicznej, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody 

Prokuratora Generalnego, może odroczyć, w drodze postanowienia, na czas oznaczony, z 

możliwością dalszego przedłużania, obowiązek, o którym mowa w ust. 9, jeżeli zostanie 

uprawdopodobnione, że poinformowanie podmiotu, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, może 

zaszkodzić wynikom podjętych czynności operacyjno-rozpoznawczych. Przepis art. 9e ust. 

12 stosuje się odpowiednio. 

11. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 9 lub 10, zostało wszczęte postępowanie 

przygotowawcze, podmiot wskazany w ust. 5 pkt 4 jest powiadamiany o postanowieniu 

sądu o udostępnieniu informacji i danych przez prokuratora lub, na jego polecenie, przez 

Straż Graniczną przed zamknięciem postępowania przygotowawczego albo niezwłocznie 

po jego umorzeniu. 

12. Jeżeli informacje i dane, o których mowa w ust. 1, nie dostarczyły podstaw do wszczęcia 

postępowania przygotowawczego, organ wnioskujący o wydanie postanowienia pisemnie 

zawiadamia o tym podmiot, który informacje i dane przekazał. 

13. Materiały zgromadzone w trybie, o którym mowa w ust. 1-10, niezawierające informacji 

potwierdzających zaistnienie przestępstwa podlegają niezwłocznemu, protokolarnemu, 

komisyjnemu zniszczeniu. Zniszczenie materiałów zarządza organ Straży Granicznej, 

który wnioskował o udostępnienie informacji i danych. 

14. Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone naruszeniem przepisów 

ust. 3 na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB 

FIZYCZNYCH (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)  

 

Art. 17. 

1. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się: 

1)   odsetki od pożyczek; 

2)   odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w 

innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z zastrzeżeniem 

art. 14 ust. 2 pkt 5; 

3)   odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych; 

4)   dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie 

uzyskane z tego udziału, w tym również: 

a)  dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy 

emerytalnych na rachunkach ilościowych, 

b)  oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu 

ogólnego) w spółdzielniach, 
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c)  podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki, 

d)  wartość dokonanych na rzecz wspólników spółek, nieodpłatnych lub częściowo 

odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-

2b;", 

5)   przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 1c; 

6)  przychody z: 

a)  odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, 

b)  realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 

3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi; 

7)   przychody z odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa 

poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu członka 

funduszu; 

8)   przychody członków pracowniczych funduszy emerytalnych z tytułu przeniesienia 

akcji złożonych na rachunkach ilościowych do aktywów tych funduszy; 

9)    nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych 

w zamian za wkład niepieniężny; 

9a)  u wspólnika, określoną w umowie spółki, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c i d, 

wartość wkładu niepieniężnego wniesionego w postaci rzeczy lub praw, w zamian za 

który wspólnikowi nie są wydawane udziały (akcje), o których mowa w pkt 9; 

10)  przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z 

realizacji praw z nich wynikających. 

1a. Przychód określony w ust. 1 pkt 9 powstaje w dniu: 

1)   zarejestrowania spółki, spółdzielni albo 

2)   wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo 

3)  wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym 

podwyższeniem kapitału zakładowego, albo 

4)  podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków spółdzielni, albo 

5)   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.  

1aa. Przychód określony w ust. 1 pkt 9a powstaje w dniu przeniesienia na spółkę, o której 

mowa w art. 5a pkt 28 lit. c i d, własności przedmiotu wkładu niepieniężnego. 

1ab. Przychód określony w ust. 1 pkt 6: 

1)   z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych powstaje w 

momencie przeniesienia na nabywcę własności udziałów (akcji) oraz papierów 

wartościowych; 

2)   z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych powstaje w momencie 

realizacji tych praw. 
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1b. Za datę powstania przychodu z tytułu realizacji praw wynikających z pochodnych 

instrumentów finansowych uważa się moment realizacji tych praw. 

[1c. Nie ustala się przychodu 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 na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o 

funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.).] 

<1c. Nie ustala się przychodu 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 na podstawie ustawy z dnia 27 

maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.).> 

2. Przy ustalaniu wartości przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. c, pkt 6, 7 i 9-10, 

stosuje się odpowiednio przepisy art. 19. 

3. - 4. (uchylony). 

 

Art. 23. 

(ust. 1. -3d pominięto) 

[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.] 

<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 i zarządzaniu 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.> 

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. 

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 
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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. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB 

PRAWNYCH (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.)  

 

Art. 6. 

1. Zwalnia się od podatku: 

1)   Skarb Państwa; 

2)   Narodowy Bank Polski; 

3)   jednostki budżetowe; 

4)   państwowe fundusze celowe, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.); 

4a)  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 

4b)  wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej; 

5)   przedsiębiorstwa międzynarodowe i inne jednostki gospodarcze utworzone przez 

organ administracji państwowej wspólnie z innymi państwami na podstawie 

porozumienia lub umowy, chyba że porozumienia te lub umowy stanowią inaczej; 

6)   jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach 

ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego; 

7)   Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; 

8)   (uchylony); 

9)   Agencję Rynku Rolnego; 

[10)  fundusze inwestycyjne działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 

2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157);] 

<10) fundusze inwestycyjne działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 

maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.), zwanej 

dalej „ustawą o funduszach inwestycyjnych”;> 

  10a)  instytucje wspólnego inwestowania posiadające siedzibę w innym niż 

Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym 

państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które spełniają 

łącznie następujące warunki: 

a)  podlegają w państwie, w którym mają siedzibę, opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich 

osiągania, 

b)  wyłącznym przedmiotem ich działalności jest zbiorowe lokowanie środków 

pieniężnych, zebranych w drodze publicznego lub niepublicznego proponowania 
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nabycia ich tytułów uczestnictwa, w papiery wartościowe, instrumenty rynku 

pieniężnego i inne prawa majątkowe, 

c)  prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów 

nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, albo 

prowadzenie przez nie działalności wymaga zawiadomienia właściwych 

organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, w 

przypadku gdy: 

–  prowadzą swoją działalność w formie instytucji wspólnego inwestowania typu 

zamkniętego oraz 

–  zgodnie z dokumentami założycielskimi ich tytuły uczestnictwa nie są oferowane 

w drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, 

ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu oraz mogą być nabywane 

także przez osoby fizyczne wyłącznie gdy osoby te dokonają jednorazowego 

nabycia tytułów uczestnictwa o wartości nie mniejszej niż 40.000 euro, 

d)  ich działalność podlega bezpośredniemu nadzorowi właściwych organów nadzoru 

nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, 

e)  posiadają depozytariusza przechowującego aktywa tej instytucji, 

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

zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w 

którym podmioty te mają siedzibę; 

11)  fundusze emerytalne utworzone na podstawie przepisów o organizacji i 

funkcjonowaniu funduszy emerytalnych; 

11a)  podatników posiadających siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie 

członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego prowadzących program emerytalny, w zakresie dochodów 

związanych z gromadzeniem oszczędności na cele emerytalne, którzy spełniają 

łącznie następujące warunki: 

a)  podlegają w państwie, w którym mają siedzibę, opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich 

osiągania, 

b)  prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych władz państwa, 

w którym mają siedzibę, 

c)  ich działalność podlega nadzorowi właściwych władz państwa, w którym mają 

siedzibę, 

d)  posiadają depozytariusza prowadzącego rejestr aktywów tych podatników, 

e)  przedmiotem ich działalności jest wyłącznie gromadzenie środków pieniężnych i 

ich lokowanie, z przeznaczeniem na wypłatę uczestnikom programu 

emerytalnego po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego; 

12)  Zakład Ubezpieczeń Społecznych, o którym mowa w ustawie z dnia 13 października 

1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. 

zm.); 

12a)  Fundusz Rezerwy Demograficznej, o którym mowa w ustawie z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych; 

13)  Agencję Nieruchomości Rolnych; 

14)  (uchylony); 
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15)  Agencję Rezerw Materiałowych. 

16)  Narodowy Fundusz Zdrowia, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

2. (uchylony). 

3. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 10a i 11a, stosuje się pod warunkiem istnienia 

podstawy prawnej, wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub 

innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, 

do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego 

państwa, w którym podatnik ma siedzibę. 

 

Art. 12. 

(ust. 1-3m   pominięto) 

4. Do przychodów nie zalicza się: 

(pkt. 1-19 pominięto) 

[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;] 

<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 

przepisami ustawy o funduszach inwestycyjnych;> 

21) zwróconych wspólnikom dopłat wniesionych do spółki zgodnie z odrębnymi 

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

22)  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. 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. 
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4d. 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). 

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

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

podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego 

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. Wartość świadczeń w naturze, w tym nieodpłatnych świadczeń, ustala się: 
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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. - 8. (uchylone). 

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.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 

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. 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. 16. 

(ust. 1. – 7d pominięto) 

[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.] 
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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 

przepisami ustawy 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 o funduszach 

inwestycyjnych.> 

7g. 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. 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. – 1c pominięto) 

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 

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.] 
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<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 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 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 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: 

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. 
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USTAWA z dnia 29 września 1994 r. O RACHUNKOWOŚCI (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z 

późn. zm.)  

 

Art. 2. 

1. Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej "ustawą", stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 

3, do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej: 

1)   spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz 

spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem 

Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego; 

2)  osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych 

oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów 

i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej 

równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro; 

[3)   jednostek organizacyjnych działających na podstawie Prawa bankowego, przepisów o 

obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów 

o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach 

oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 

emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów,] 

<3) jednostek organizacyjnych działających na podstawie Prawa bankowego, 

przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach 

inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, 

przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o 

spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji 

i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość 

przychodów;> 

4)   gmin, powiatów, województw i ich związków, a także: 

a)  państwowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostek budżetowych, 

b)  gminnych, powiatowych i wojewódzkich zakładów budżetowych, 

c)  (uchylona); 

5)   jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek, o 

których mowa w pkt 1 i 2; 

6)   oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu 

przepisów o swobodzie działalności gospodarczej; 

7)   jednostek niewymienionych w pkt 1-6, jeżeli otrzymują one na realizację zadań 

zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego lub funduszów celowych - od początku roku obrotowego, w którym 

dotacje lub subwencje zostały im przyznane. 

2. Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki 

partnerskie mogą stosować zasady rachunkowości określone ustawą również od początku 

następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów 

i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie 

polskiej 1.200.000 euro. W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpoczęciem 
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roku obrotowego są obowiązani do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego, właściwego 

w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym. 

2a. Do spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, których przychody netto ze 

sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy 

wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro i które nie stosują 

zasad rachunkowości określonych ustawą na podstawie ust. 2, stosuje się art. 70a. 

<2b. Przepisy ustawy stosuje się również, bez względu na wielkość przychodów, do 

alternatywnych spółek inwestycyjnych w rozumieniu przepisów o funduszach 

inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w tym 

uprawnionych do posługiwania się nazwą „EuVECA” albo „EuSEF”.> 

3. Jednostki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi 

Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 

Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń 

Komisji Europejskiej, zwanymi dalej "MSR", stosują przepisy ustawy oraz przepisy 

wykonawcze wydane na jej podstawie, w zakresie nieuregulowanym przez MSR. 

4. Kościelne osoby prawne nieprowadzące działalności gospodarczej prowadzą rachunkowość 

zgodnie z przepisami wewnętrznymi tych osób. 

5. Jednostki, o których mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. 

zm.), mogą prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów na zasadach i 

warunkach określonych w tej ustawie. 

 

Art. 3. 

(ust. 1. – 1d pominięto) 

1e. Przepisów ust. 1a i 1c nie stosuje się do: 

1)   jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3; 

[2)   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;] 

<2) 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, lub wpis do rejestru zarządzających ASI na podstawie przepisów o 

funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi;> 

<2a) alternatywnych spółek inwestycyjnych w rozumieniu przepisów o funduszach 

inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w 

tym uprawnionych do posługiwania się nazwą „EuVECA” albo „EuSEF”;> 

3)   emitentów papierów wartościowych dopuszczonych, emitentów zamierzających 

ubiegać się lub ubiegających się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków 

regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 

4)   emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu w alternatywnym 

systemie obrotu; 

5)   krajowych instytucji płatniczych; 

6)   instytucji pieniądza elektronicznego; 

7)   jednostek sektora finansów publicznych. 
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1f.  Na potrzeby ust. 1 pkt 36 lit. f oraz pkt 37 lit. a-d prawa głosu oraz prawa powoływania i 

odwoływania członków organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących 

należące do dowolnej innej jednostki zależnej, a także prawa należące do osób 

działających w imieniu własnym, ale na rzecz jednostki dominującej lub innej jednostki 

zależnej, są sumowane z odpowiednimi prawami jednostki dominującej. Prawa te są 

pomniejszane o prawa związane z udziałami posiadanymi: 

1)   w imieniu osoby, która nie jest jednostką dominującą ani jej jednostką zależną, lub 

2)   tytułem zabezpieczenia, jeżeli przedmiotowe prawa są wykonywane zgodnie z 

otrzymanymi instrukcjami, lub 

3)   w związku z udzielaniem pożyczek w ramach zwykłej działalności, jeżeli prawa 

głosu są wykonywane w interesie osoby dostarczającej zabezpieczenia. 

1g. Na potrzeby ust. 1 pkt 36 lit. f oraz pkt 37 lit. a, b i d łączne prawa głosu udziałowców w 

jednostce zależnej są pomniejszane o prawa głosu związane z udziałami posiadanymi 

przez tę jednostkę zależną, jej jednostkę zależną lub osobę działającą w imieniu 

własnym, ale na rzecz tych jednostek. 

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.  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 pierwszy dzień roboczy października 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, 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 
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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. Jednostki, z wyjątkiem jednostek, o których mowa w ust. 1e, które za poprzedni rok 

obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości: 

1)   17 000 000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, 

2)   34 000 000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za 

rok obrotowy, 

3)   50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty 

- oraz jednostki samorządu terytorialnego mogą dokonywać kwalifikacji umów, o których 

mowa w ust. 4, według zasad określonych w przepisach podatkowych i nie stosować 

przepisów ust. 4 i 5. 

 

Art. 45. 

1. Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, o którym 

mowa w art. 12 ust. 2, oraz na inny dzień bilansowy, stosując odpowiednio, z 

zastrzeżeniem ust. 1a i 1b, zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku 

finansowego, określone w rozdziale 4. 

1a. Sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych dopuszczonych, emitentów 

zamierzających ubiegać się lub ubiegających się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z 

rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą być 

sporządzane zgodnie z MSR. 

1b. Sprawozdania finansowe jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej, w której 

jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR, 

mogą być sporządzane zgodnie z MSR. 

1c. Decyzję w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR, przez 

jednostki, o których mowa w ust. 1a oraz 1b, podejmuje organ zatwierdzający. 

1d. Organ zatwierdzający może podjąć decyzję w sprawie zaprzestania stosowania MSR przy 

sporządzaniu sprawozdań finansowych przez jednostki w przypadku ustania okoliczności, 

o których mowa w ust. 1a i 1b. 

1e. Sprawozdania finansowe oddziałów przedsiębiorcy zagranicznego mogą być sporządzane 

zgodnie z MSR, jeżeli przedsiębiorca ten sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z 

MSR. 

2. Sprawozdanie finansowe składa się z: 

1)   bilansu; 

2)   rachunku zysków i strat; 
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3)   informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz 

dodatkowe informacje i objaśnienia. 

3. Sprawozdanie finansowe jednostek określonych w art. 64 ust. 1, podlegające corocznemu 

badaniu, obejmuje ponadto zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, a w 

przypadku funduszy inwestycyjnych - zestawienie zmian w aktywach netto, oraz rachunek 

przepływów pieniężnych, z zastrzeżeniem ust. 3a. 

3a. Sprawozdanie finansowe funduszu inwestycyjnego otwartego oraz sprawozdanie 

finansowe specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego nie obejmuje rachunku 

przepływów pieniężnych. 

<3b. Sprawozdanie finansowe funduszu inwestycyjnego oraz alternatywnej spółki 

inwestycyjnej obejmuje dodatkowo zestawienie lokat. 

3c. Sprawozdanie finansowe alternatywnej spółki inwestycyjnej obejmuje dodatkowo 

zestawienie informacji dodatkowych o spółce obejmujące informacje o strukturze 

aktywów i kosztach działalności, wartości aktywów netto i informacje dotyczące 

wysokości i ustalania wartości aktywów netto na prawo uczestnictwa, informacje o 

wyemitowanych przez alternatywną spółkę inwestycyjną instrumentach 

finansowych lub przyznanych uprawnieniach wpływających na ustalenie wartości 

aktywów netto lub na prawa inwestorów oraz informacje dotyczące 

uprzywilejowania praw uczestnictwa albo ograniczenia uprawnień z nich 

wynikających.> 

4. Do rocznego sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności jednostki, 

jeżeli obowiązek jego sporządzania wynika z ustawy lub odrębnych przepisów. 

5. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności jednostki sporządza się w 

języku polskim i w walucie polskiej. Dane liczbowe można wykazywać w zaokrągleniu do 

tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca to obrazu jednostki zawartego w sprawozdaniu 

finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności. 

6. Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z działalności emitentów papierów 

wartościowych dopuszczonych, emitentów zamierzających ubiegać się lub ubiegających 

się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego sporządza się na podstawie przepisów ustawy, z uwzględnieniem 

przepisów o obrocie papierami wartościowymi. 

 

Art. 49. 

[1. W przypadku spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw 

ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółdzielni, przedsiębiorstw 

państwowych, a także tych spółek jawnych i komandytowych, których wszystkimi 

wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki 

komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie 

prawnej, kierownik jednostki sporządza, wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym, 

sprawozdanie z działalności jednostki.] 

<1. W przypadku spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw 

ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółdzielni, 

przedsiębiorstw państwowych, a także tych spółek jawnych i komandytowych, 

których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są 

spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o 

podobnej do tych spółek formie prawnej, oraz w przypadku specjalistycznych 
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funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz 

alternatywnych spółek inwestycyjnych, kierownik jednostki sporządza, wraz z 

rocznym sprawozdaniem finansowym, sprawozdanie z działalności jednostki.> 

2. Sprawozdanie z działalności jednostki powinno obejmować istotne informacje o stanie 

majątkowym i sytuacji finansowej, w tym ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie 

czynników ryzyka i opis zagrożeń, a w szczególności informacje o: 

1)   zdarzeniach istotnie wpływających na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku 

obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego; 

2)   przewidywanym rozwoju jednostki; 

3)   ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju; 

4)   aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej; 

5)   udziałach własnych, w tym: 

a)  przyczynie nabycia udziałów własnych dokonanego w roku obrotowym, 

b)  liczbie i wartości nominalnej nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów, 

a w przypadku braku wartości nominalnej - ich wartości księgowej, jak też części 

kapitału podstawowego, którą te udziały reprezentują, 

c)  w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego - równowartości tych udziałów, 

d)  liczbie i wartości nominalnej wszystkich udziałów nabytych i zatrzymanych, a w 

razie braku wartości nominalnej - wartości księgowej, jak również części kapitału 

podstawowego, którą te udziały reprezentują; 

6)   posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach); 

7)   instrumentach finansowych w zakresie: 

a)  ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków 

pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka, 

b)  przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, 

łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla 

których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń; 

8) (uchylony). 

2a.  Sprawozdanie z działalności emitenta, którego papiery wartościowe zostały dopuszczone 

do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

powinno zawierać również - jako wyodrębnioną część - oświadczenie o stosowaniu ładu 

korporacyjnego, którego zakres określają przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 

60 ust. 2 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) lub regulaminy 

wydane na podstawie art. 61 tej ustawy. 

<2b. Sprawozdanie z działalności specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, 

funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz alternatywnych spółek inwestycyjnych 

powinno obejmować, z uwzględnieniem art. 105 rozporządzenia delegowanego 

Komisji (UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego dyrektywę 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych 

warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni 

finansowej, przejrzystości i nadzoru (Dz. Urz. UE L 83 z 22.03.2013, str. 1), istotne 
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informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej tych jednostek, w tym ocenę 

uzyskiwanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń.> 

3. Sprawozdanie z działalności jednostki powinno również obejmować - o ile jest to istotne 

dla oceny sytuacji jednostki - wskaźniki finansowe i niefinansowe, łącznie z informacjami 

dotyczącymi zagadnień środowiska naturalnego i zatrudnienia, a także dodatkowe 

wyjaśnienia do kwot wykazanych w sprawozdaniu finansowym. 

4. Jednostka mikro, o której mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1 i ust. 1b, która ma obowiązek 

sporządzania sprawozdania z działalności jednostki zgodnie z ust. 1, może nie sporządzać 

tego sprawozdania, pod warunkiem że w informacji dodatkowej, a w przypadku, o którym 

mowa w art. 48 ust. 3, jako informacje uzupełniające do bilansu, przedstawi informacje 

dotyczące nabycia udziałów (akcji) własnych określone w załączniku nr 4 do ustawy. 

5. Jednostka mała, która ma obowiązek sporządzania sprawozdania z działalności zgodnie z 

ust. 1, może nie sporządzać tego sprawozdania, pod warunkiem że w informacji 

dodatkowej przedstawi informacje dotyczące nabycia udziałów własnych, o których mowa 

w ust. 2 pkt 5. 

6. Jednostka mała może nie wykazywać w sprawozdaniu z działalności wskaźników 

niefinansowych oraz informacji dotyczących zagadnień środowiska naturalnego i 

zatrudnienia, o których mowa w ust. 3. 

 

Art. 64. 

1. Badaniu podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych 

oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność: 

1)   banków, zakładów ubezpieczeń oraz zakładów reasekuracji; 

1a)  spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; 

[2)   jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi 

oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych;] 

<2) jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami 

wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz jednostek, o których mowa w 

art. 2 ust. 2b;> 

2a)  jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu 

funduszy emerytalnych; 

2b) krajowych instytucji płatniczych i instytucji pieniądza elektronicznego; 

3)   spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji; 

4)   pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który 

sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących 

warunków: 

a)  średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 

osób, 

b)  suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w 

walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro, 

c)  przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za 

rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 

euro. 
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2. W jednostkach sporządzających łączne sprawozdania finansowe, o których mowa w art. 51 

ust. 1, warunki określone w ust. 1 stosuje się do łącznego rocznego sprawozdania 

finansowego. 

3. Badaniu podlegają sprawozdania finansowe spółek przejmujących i spółek nowo 

zawiązanych, sporządzone za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie, a także roczne 

sprawozdania finansowe jednostek sporządzone zgodnie z MSR. 

4. Badaniu podlegają również roczne połączone sprawozdania finansowe funduszy 

inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami oraz roczne sprawozdania jednostkowe 

subfunduszy. 

5. – 6. (uchylone). 

 

Art. 81. 

1. (uchylony). 

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi w drodze rozporządzenia: 

1)   po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego szczególne 

zasady rachunkowości funduszy inwestycyjnych, w tym: 

a)  zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, połączonym 

sprawozdaniu finansowym funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi 

subfunduszami oraz sprawozdaniach jednostkowych subfunduszy, 

b)  zasady sporządzania sprawozdania finansowego, połączonego sprawozdania 

finansowego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami oraz 

sprawozdań jednostkowych subfunduszy, 

c)  terminy sporządzenia i złożenia do ogłoszenia rocznego sprawozdania finansowego 

oraz rocznego połączonego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego 

oraz rocznych sprawozdań jednostkowych subfunduszy, 

d)  terminy sporządzenia i przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego oraz 

półrocznego połączonego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego 

oraz półrocznych sprawozdań jednostkowych subfunduszy, 

e)  terminy zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, rocznego połączonego 

sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi 

subfunduszami oraz rocznych sprawozdań jednostkowych subfunduszy; 

<1a) po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego zakres 

informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych 

spółek inwestycyjnych, uwzględniając zapewnienie inwestorom dostępu do 

informacji istotnych dla podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz specyfikę 

działalności alternatywnych spółek inwestycyjnych;> 

2)   po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, szczególne 

zasady rachunkowości domów maklerskich, w tym zakres informacji wykazywanych 

w sprawozdaniach finansowych oraz odpowiednio w skonsolidowanych 

sprawozdaniach finansowych grup kapitałowych oraz w sprawozdaniach z 

działalności; 

3)   szczegółowe zasady sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady 

ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup 

kapitałowych, w tym zakres informacji wykazywanych w tych sprawozdaniach oraz 

w sprawozdaniach z działalności; 
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4)   szczegółowe zasady uznawania, metody wyceny, zakres ujawniania i sposób 

prezentacji instrumentów finansowych; 

5)   (uchylony); 

6)   po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego: 

a)  szczególne zasady rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, 

w tym również tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz zakres 

informacji wykazywanych w informacji dodatkowej, zasady sporządzania 

skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, w tym zakres 

informacji wykazywanych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych 

grup kapitałowych oraz w sprawozdaniach z działalności, 

b)  szczególne zasady rachunkowości funduszy emerytalnych, w tym zakres 

informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, terminy sporządzenia i 

złożenia do ogłoszenia rocznego sprawozdania finansowego, zakres ogłaszania 

rocznego sprawozdania finansowego oraz termin zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego; 

7)   (uchylony); 

8)   po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego: 

a)  szczególne zasady rachunkowości banków, w tym zakres informacji 

wykazywanych w informacji dodatkowej sprawozdania finansowego, 

b)  (uchylona), 

c)  zasady tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, 

d)  szczególne zasady rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-

kredytowych, w tym: 

–  zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, 

–  zasady wyceny aktywów i pasywów, w tym tworzenia odpisów aktualizujących 

–  uwzględniając specyfikę działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-

kredytowych; 

9)   zakres działania, liczbę członków i podmioty uprawnione do ich zgłoszenia oraz 

sposób organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości, o którym mowa w art. 10 

ust. 3; 

10)  (uchylony). 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 października 1994 r. O AUTOSTRADACH PŁATNYCH ORAZ O 

KRAJOWYM FUNDUSZU DROGOWYM (Dz. U. z 2015 r. poz. 641 i 901)  

 

Art. 39b. 

1. Środki Funduszu pochodzą z: 

1)   opłaty paliwowej, w wysokości określonej w art. 37i; 

2)   odsetek z tytułu oprocentowania środków Funduszu oraz odsetek od lokat okresowo 

wolnych środków Funduszu w bankach; 
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3)   przychodów ze sprzedaży akcji i udziałów w spółkach, przekazanych ministrowi 

właściwemu do spraw transportu przez Skarb Państwa, w celu zasilenia Funduszu; 

4)   przychodów z akcji i udziałów, o których mowa w pkt 3; 

5)   środków pochodzących z opłat za przejazdy autostradą, pobieranych przez 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad; 

5a)  środków pochodzących z opłat za przejazdy autostradą, pobieranych przez drogową 

spółkę specjalnego przeznaczenia, jeżeli umowa, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z 

dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia, nie stanowi 

inaczej; 

5b)  środków pochodzących z opłat za przejazd autostradą, pobieranych przez spółkę, 

jeżeli umowa, o której mowa w art. 37b ust. 4, tak stanowi; 

5c)  środków pochodzących z opłat elektronicznych, o których mowa w ustawie z dnia 21 

marca 1985 r. o drogach publicznych; 

6)   płatności dokonywanych przez spółki, zgodnie z warunkami umowy o budowę i 

eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady, w tym przewidzianych na rzecz 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad; 

7)   wpływów uzyskanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 

tytułu odpłatnego udostępniania nieruchomości nabytych na cele budowy dróg; 

8)   środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi; 

9)   wpływów uzyskanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 

tytułu: 

a)  opłat za specyfikacje istotnych warunków zamówienia, o których mowa w art. 42 

ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, 

b)  zatrzymania wadium wraz z odsetkami, w przypadku o którym mowa w art. 46 ust. 

4a i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, 

c)  zatrzymania wraz z odsetkami zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o 

którym mowa w art. 147 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych, 

d)  kar umownych; 

10)  środków z kredytów lub pożyczek zaciągniętych na rzecz Funduszu przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego; 

11)  wpływów z obligacji emitowanych na rzecz Funduszu przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego; 

[11a)  inwestycji środków Funduszu w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, 

o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 157 oraz z 2015 r. poz. 73);] 

<11a) inwestycji środków Funduszu w jednostki uczestnictwa funduszy rynku 

pieniężnego, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o 

funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.);> 

11b)  innych wpływów z opłat i kar określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o 

drogach publicznych, wpływów z opłat i kar określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 

1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) oraz 

wpływów z opłat określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 

drogowym, z zastrzeżeniem ust. 3; 
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11c)  dotacji z budżetu państwa; 

11d)  pożyczek z budżetu państwa; 

11e)  wpływów z grzywien nałożonych przez Inspekcję Transportu Drogowego za 

naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących, 

o których mowa w art. 20d ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych; 

12)  darowizn i zapisów; 

13)  wpływów z innych środków publicznych; 

14)  wpływów z innych tytułów. 

2. Wpływy z grzywien, opłat i kar, o których mowa w ust. 1 pkt 11b i 11e, Bank 

Gospodarstwa Krajowego wyodrębnia w ramach środków finansowych gromadzonych na 

Funduszu. 

3. Wpływy z opłat, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 

drogach publicznych, mogą stanowić przychód drogowej spółki specjalnego przeznaczenia 

na mocy umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o 

drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia, jeżeli umowa tak stanowi. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 14 grudnia 1994 r. O BANKOWYM FUNDUSZU GWARANCYJNYM 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1866, z późn. zm.)  

 

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), 

d)  krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń, krajowych i zagranicznych 

zakładów reasekuracji w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o 
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działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844) 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),] 

<f) funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych, alternatywnych funduszy 

inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, spółek zarządzających, 

zarządzających ASI oraz zarządzających z UE w rozumieniu ustawy z dnia 27 

maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.),> 

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 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; 

( pkt 2- 16 pominięto)  

 

Art. 16. 

1. Środki Funduszu przeznacza się na: 

1)   finansowanie zadań Funduszu związanych z gwarantowaniem środków pieniężnych; 

2)   finansowanie zadań Funduszu w zakresie udzielania podmiotom objętym systemem 

gwarantowania pomocy finansowej, o których mowa w rozdziale 3, oraz w zakresie 
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restrukturyzacji kas, o których mowa w art. 4 ust. 1d pkt 1-4, przy czym finansowanie 

to może być dokonywane jedynie ze środków, o których mowa w art. 15 pkt 1, 3, 4 i 7, 

pomniejszonych o kwoty wydatków, o których mowa w ust. 5; 

2a)  finansowanie zadań Funduszu w zakresie udzielania pomocy, o której mowa w art. 4 

ust. 1j pkt 1, przy czym pomoc ta może być udzielana jedynie ze środków funduszu 

stabilizacyjnego. 

3)   (uchylony) 

2. Nadwyżka bilansowa Funduszu w danym roku powiększa jego fundusz własny, tworzony 

w celu zapewnienia środków na finansowanie zadań Funduszu w zakresie udzielania 

pomocy podmiotom objętym systemem gwarantowania, fundusz kas oraz fundusz 

stabilizacyjny, z zastrzeżeniem ust. 2a i 2b. Podział nadwyżki bilansowej jest dokonywany 

w proporcji, w jakiej fundusze te uczestniczą w ich sumie na dzień bilansowy ostatniego 

zatwierdzonego sprawozdania finansowego. 

2a. Nadwyżka bilansowa Funduszu może zostać przekazana na fundusz własny, tworzony w 

celu zapewnienia środków na nabycie rzeczowego majątku trwałego Funduszu oraz wypłat 

środków gwarantowanych - wyłącznie w celu zwiększenia jego wysokości do kwoty 

odpowiadającej jego wartości na dzień 31 grudnia 2007 r. 

2b. Nadwyżka bilansowa Funduszu może zostać przekazana na fundusz własny, tworzony w 

celu zapewnienia środków na pokrycie ewentualnych strat bilansowych i na realizację 

zadań statutowych - wyłącznie w celu zwiększenia jego wysokości do kwoty 

odpowiadającej 1/3 wartości funduszu własnego, o którym mowa w ust. 2a. 

2c. W przypadku wystąpienia straty, do sposobu jej pokrycia ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

3. Fundusz może, z zastrzeżeniem art. 4 ust. 1h oraz art. 20g ust. 2 pkt 1, nabywać: 

1)   papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa 

lub Narodowy Bank Polski; 

2)   papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez rządy lub banki 

centralne państw będących członkami Unii Europejskiej, stronami umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym lub członkami Organizacji Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju; 

[3)   jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których mowa w art. 178 ustawy 

z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych;] 

<3) jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których mowa w art. 178 

ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;> 

4)   w wykonaniu gwarancji rekapitalizacyjnej - akcje, obligacje lub bankowe papiery 

wartościowe banku krajowego; 

5)   prawa z nabytych lub objętych w sposób określony w pkt 4, w art. 4 ust. 1h lub art. 20g 

ust. 2 pkt 1 papierów wartościowych. 

4. Środki Funduszu są gromadzone na rachunkach bieżących, wyodrębnionych oraz 

rachunkach lokat jednodniowych i innych lokat terminowych w Narodowym Banku 

Polskim. Fundusz może także posiadać rachunki w Krajowym Depozycie Papierów 

Wartościowych S.A. 

4a. Fundusz może uczestniczyć w obrocie skarbowymi papierami wartościowymi także za 

pośrednictwem firmy inwestycyjnej i posiadać rachunek bankowy do przeprowadzania 

tych rozliczeń. 
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4b. W celu nabywania lub zbywania papierów wartościowych, o których mowa w ust. 3 pkt 2, 

Fundusz może również posiadać rachunki papierów wartościowych w zagranicznej izbie 

rozliczeniowej i posiadać rachunek bankowy do przeprowadzania rozliczeń z tym 

związanych. 

5. Koszty działalności biura Funduszu oraz inne wydatki związane z wykonywaniem zadań 

Funduszu pokrywane są ze środków, o których mowa w art. 15 pkt 1, 1a i 3-7. 

 

 

 

USTAWA z dnia 26 października 1995 r. O NIEKTÓRYCH FORMACH POPIERANIA 

BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO (Dz. U. z 2015 r. poz. 2071 oraz z 2016 r. poz. 

195)  

 

Art. 5. 

1. Przychodami kasy mieszkaniowej są: 

1)   odsetki i prowizje od udzielonych kredytów kontraktowych; 

2)   opłaty manipulacyjne od wpłat dokonywanych na rachunki oszczędnościowo-

kredytowe; 

3)   odsetki od lokat środków kasy na rachunkach terminowych w bankach; 

4)   wpływy z inwestycji kasy w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub 

Narodowy Bank Polski bądź poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz 

w listy zastawne emitowane na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach 

zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1588); 

[5)   wpływy z inwestycji kasy w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o 

których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.).] 

<5) wpływy z inwestycji kasy w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o 

których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 

inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.).> 

2. Suma lokat, o których mowa w ust. 1 pkt 3, w jednym banku lub w grupie banków, 

powiązanych ze sobą kapitałowo lub organizacyjnie, nie może przekroczyć 15% sumy 

środków zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowo-kredytowych w kasie 

mieszkaniowej. 

3. Przychody kasy mieszkaniowej są przeznaczane na pokrycie: 

1)   odsetek od gromadzonych w kasie oszczędności; 

2)   odsetek od pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego lub w innym 

banku; 

3)   kosztów prowadzenia kasy; 

4)   wynagrodzenia banku prowadzącego kasę, w wysokości do 1% wpłat dokonywanych 

na rachunki oszczędnościowo-kredytowe. 

4. Przychody kasy mieszkaniowej, pomniejszone o wydatki, o których mowa w ust. 3, 

przeznacza się w całości na kredyty kontraktowe i utrzymanie bieżącej płynności 

płatniczej w zakresie związanym z działalnością kasy. 



- 28 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

5. Nadwyżka zgromadzonych środków nad wymagalnymi zobowiązaniami kasy 

mieszkaniowej wynikającymi z umów o kredyt kontraktowy może być przeznaczona na: 

1)   nabycie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy 

Bank Polski bądź poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa oraz 

nabycie listów zastawnych emitowanych na podstawie ustawy, o której mowa w ust. 1 

pkt 4; 

2)   lokaty, o których mowa w ust. 1 pkt 3; 

[3)   nabycie jednostek uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których mowa w art. 

178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.] 

<3) nabycie jednostek uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których mowa w 

art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i 

zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.> 

 

 

 

 

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

FUNDUSZY EMERYTALNYCH (Dz. U. z 2013 r. poz. 989, z późn. zm.) 

 

Art. 152. 

[1. Pracowniczy fundusz może powierzyć, w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z 

dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi albo w ustawie z dnia 27 maja 

2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.), zarządzanie 

aktywami funduszu podmiotowi, który na podstawie tych przepisów jest uprawniony do 

prowadzenia działalności w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi 

jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, i posiada zezwolenie na wykonywanie 

tej działalności.] 

<1. Pracowniczy fundusz może powierzyć, w zakresie i na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi albo w ustawie z 

dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.), zarządzanie 

aktywami funduszu podmiotowi, który na podstawie tych przepisów jest uprawniony 

do prowadzenia działalności w zakresie zarządzania portfelami, w skład których 

wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, i posiada zezwolenie na 

wykonywanie tej działalności.> 

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest wybierany przez pracownicze towarzystwo, w 

drodze uchwały rady nadzorczej, i zarządza częścią lub całością aktywów pracowniczego 

funduszu na podstawie stosownej umowy z funduszem oraz zgodnie z określonymi w 

statucie funduszu zasadami prowadzenia działalności lokacyjnej. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, statut pracowniczego funduszu powinien określać 

warunki, na jakich fundusz powierza zarządzanie całością lub częścią swoich aktywów, 

lub upoważnić pracownicze towarzystwo do ich ustalenia w drodze uchwały rady 

nadzorczej. 
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USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ORDYNACJA PODATKOWA (Dz. U. z 2015 r. poz. 

613, z późn. zm.) 

 

Art. 275. 

§ 1. Jeżeli ze złożonej deklaracji wynika, że podatnik skorzystał z przysługujących mu ulg 

podatkowych, organ podatkowy może zwrócić się do niego o okazanie dokumentów lub 

o złożenie fotokopii dokumentów, których posiadania przez podatnika, w określonym 

czasie, wymaga przepis prawa. 

§ 2. Banki, na żądanie naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celnego, są 

obowiązane do sporządzania i przekazywania informacji o zdarzeniach stanowiących 

podstawę do skorzystania przez podatnika z ulg podatkowych, jeżeli zostały wykazane w 

deklaracji złożonej przez podatnika. 

[§ 3. Przepis § 2 stosuje się również do zakładów ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych i 

dobrowolnych funduszy emerytalnych, w zakresie prowadzonych indywidualnych kont 

emerytalnych i indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego, oraz do domów 

maklerskich, banków prowadzących działalność maklerską, towarzystw funduszy 

inwestycyjnych i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.] 

<§ 3. Przepis § 2 stosuje się również do zakładów ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych 

i dobrowolnych funduszy emerytalnych, w zakresie prowadzonych indywidualnych 

kont emerytalnych i indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego, oraz do 

domów maklerskich, banków prowadzących działalność maklerską, towarzystw 

funduszy inwestycyjnych, zarządzających ASI w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 

2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.) i spółdzielczych kas 

oszczędnościowo-kredytowych.> 

§ 4. Do informacji, o których mowa w § 2 i 3, przepis art. 82 § 4 stosuje się odpowiednio. 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – PRAWO BANKOWE (Dz. U. z 2015 r. poz. 128, z 

późn. zm.)  

 

Art. 4. 

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

(pkt 1-24 pominięto) 

[25)  towarzystwo funduszy inwestycyjnych - towarzystwo funduszy inwestycyjnych w 

rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 

2014 r. poz. 157); 

26)  fundusz sekurytyzacyjny - fundusz sekurytyzacyjny w rozumieniu ustawy z dnia 27 

maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych; 

27)  umowa o subpartycypację - umowę, o której mowa w art. 183 ust. 4 ustawy z dnia 27 

maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych;] 
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<25) towarzystwo funduszy inwestycyjnych – towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 

inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o funduszach 

inwestycyjnych”; 

26) fundusz sekurytyzacyjny – fundusz sekurytyzacyjny w rozumieniu ustawy o 

funduszach inwestycyjnych; 

27) umowa o subpartycypację – umowę, o której mowa w art. 183 ust. 4 ustawy o 

funduszach inwestycyjnych;> 

28)   (uchylony); 

29)  (uchylony); 

[29a)  spółka zarządzająca - spółkę zarządzającą, o której mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z 

dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych;] 

<29a) spółka zarządzająca – spółkę zarządzającą, o której mowa w art. 2 pkt 10 

ustawy o funduszach inwestycyjnych;> 

<29aa) zarządzający z UE – zarządzającego z UE, o którym mowa w art. 2 pkt 

10c ustawy o funduszach inwestycyjnych;> 

29b)  (uchylony); 

30)   (uchylony); 

31)   (uchylony); 

32)   (uchylony); 

33)  instytucja pożyczkowa - podmiot, o którym mowa w art. 5 pkt 2a ustawy z dnia 12 

maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 1497, z późn. zm.); 

[33)] <33a>  metody wewnętrzne - metodę wewnętrznych ratingów, o której mowa w 

art. 143 ust. 1 rozporządzenia nr 575/2013, metodę modeli wewnętrznych, o której 

mowa w art. 221, art. 283 i art. 363 rozporządzenia nr 575/2013, metodę własnych 

oszacowań, o której mowa w art. 225 rozporządzenia nr 575/2013, metodę 

wewnętrznych oszacowań, o której mowa w art. 259 ust. 3 rozporządzenia nr 

575/2013, oraz metodę zaawansowanego pomiaru, o której mowa w art. 312 ust. 2 

rozporządzenia nr 575/2013; 

34)  ryzyko systemowe - ryzyko, o którym mowa w art. 4 pkt 15 ustawy o nadzorze 

makroostrożnościowym; 

35)  bank istotny - bank istotny pod względem wielkości, organizacji wewnętrznej oraz 

rodzaju, zakresu i złożoności prowadzonej działalności, który: 

a)  spełnia co najmniej jeden z warunków: 

–  akcje banku zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w 

rozumieniu art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94, z późn. zm.), 

–  udział banku w aktywach sektora bankowego jest nie mniejszy niż 2%, 

–  udział banku w depozytach sektora bankowego jest nie mniejszy niż 2%, 

–  udział banku w funduszach własnych sektora bankowego jest nie mniejszy niż 

2% albo 

b)  został uznany za taki bank przez Komisję Nadzoru Finansowego; 

36) państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej; 



- 31 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

37) ustawa o nadzorze makroostrożnościowym - ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o 

nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu 

kryzysowym w systemie finansowym (Dz. U. poz. 1513); 

38)  rozporządzenie nr 575/2013 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla 

instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 

648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.). 

2. Za wchodzące w skład holdingów, o których mowa w ust. 1 pkt 10-11a, 11b lit. a oraz w 

pkt 11c, uważa się także podmioty posiadające bliskie powiązania z bankiem krajowym, 

wchodzącym w skład holdingu. 

3. Przepisy ustawy dotyczące państw członkowskich stosuje się również do państw 

niebędących państwami członkowskimi, ale należących do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. 

4. Bank krajowy i bank zagraniczny są instytucją, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 

rozporządzenia nr 575/2013. 

 

Art. 25a. 

1. Podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 25 ust. 1, przekazuje wraz z 

zawiadomieniem informację o posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcjach lub 

prawach z akcji banku krajowego, o którym mowa w art. 25 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 banku krajowego lub 

wykonywanie uprawnień podmiotu dominującego banku krajowego. 

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)   zakładem ubezpieczeń, zakładem reasekuracji, instytucją kredytową, firmą 

inwestycyjną 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, zakładu reasekuracji, instytucji kredytowej, firmy inwestycyjnej 

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 zakładu ubezpieczeń, 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.] 

<3. W przypadku gdy podmiot składający zawiadomienie jest: 

1) zakładem ubezpieczeń, zakładem reasekuracji, instytucją kredytową, firmą 

inwestycyjną, spółką zarządzającą lub zarządzającym z UE, którzy uzyskali 
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zezwolenie na wykonywanie działalności na terytorium państwa 

członkowskiego, lub 

2) podmiotem dominującym lub podmiotem pozostającym w podobnym 

stosunku do zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji, instytucji 

kredytowej, firmy inwestycyjnej, spółki zarządzającej lub zarządzającego z 

UE, którzy uzyskali zezwolenie na wykonywanie działalności na terytorium 

państwa członkowskiego 

– zawiadomienie zawiera odpowiednią informację w tym zakresie, wskazującą 

w szczególności nazwę i siedzibę zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji, 

instytucji kredytowej, firmy inwestycyjnej, spółki zarządzającej lub 

zarządzającego z UE, o których mowa w pkt 2; jeżeli nie zachodzą 

okoliczności wymienione w pkt 1 i 2, zawiadomienie zawiera stosowne 

oświadczenie w tym zakresie.> 

 

Art. 25b. 

1. Podmiot, składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 25 ust. 1, przedstawia wraz z 

zawiadomieniem informacje dotyczące: 

1)   identyfikacji podmiotu składającego zawiadomienie, osób zarządzających jego 

działalnością oraz osób przewidzianych do objęcia funkcji członków zarządu banku 

krajowego - o ile podmiot składający zawiadomienie planuje zmiany w tym zakresie; 

2)   identyfikacji banku krajowego, o którym mowa w art. 25 ust. 1; 

3)   działalności zawodowej, gospodarczej lub statutowej podmiotu składającego 

zawiadomienie i osób, o których mowa w pkt 1, a w szczególności przedmiotu tej 

działalności, zakresu i miejsca jej prowadzenia oraz dotychczasowego jej przebiegu, a 

także wykształcenia posiadanego przez podmiot składający zawiadomienie, będący 

osobą fizyczną, i osób, o których mowa w pkt 1; 

4)   grupy, do której należy podmiot składający zawiadomienie, a w szczególności jej 

struktury, należących do niej podmiotów, prawnych i faktycznych powiązań 

kapitałowych, finansowych i osobowych z innymi podmiotami; 

5)   sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu składającego zawiadomienie; 

6)   skazania za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, postępowań warunkowo 

umorzonych oraz zakończonych ukaraniem postępowań dyscyplinarnych, jak również 

innych zakończonych postępowań administracyjnych i cywilnych, dotyczących 

podmiotu składającego zawiadomienie lub osób, o których mowa w pkt 1, mogących 

mieć wpływ na ocenę podmiotu składającego zawiadomienie w świetle kryteriów 

określonych w art. 25h ust. 2; 

7)   toczących się postępowań karnych o przestępstwo umyślne - z wyłączeniem 

przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego - lub postępowań w sprawie o 

przestępstwo skarbowe, jak również innych toczących się postępowań 

administracyjnych, dyscyplinarnych i cywilnych, mogących mieć wpływ na ocenę 

podmiotu składającego zawiadomienie w świetle kryteriów określonych w art. 25h ust. 

2, a prowadzonych przeciwko podmiotowi składającemu zawiadomienie lub osobom, o 

których mowa w pkt 1, lub postępowań związanych z działalnością tego podmiotu lub 

tych osób; 

8)   działań zmierzających do nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji w liczbie 

zapewniającej osiągnięcie lub przekroczenie poziomów określonych w art. 25 ust. 1 
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albo stania się podmiotem dominującym banku krajowego, a w szczególności 

docelowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu banku 

krajowego, związanych z tym udziałem uprawnień, sposobu i źródeł finansowania 

nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji, zawartych w związku z tymi działaniami 

umów oraz działania w porozumieniu z innymi podmiotami; 

9)   zamiarów podmiotu składającego zawiadomienie w odniesieniu do przyszłej 

działalności banku krajowego, w szczególności w zakresie planów marketingowych, 

operacyjnych, finansowych oraz dotyczących organizacji i zarządzania, z 

uwzględnieniem zobowiązań, o których mowa w art. 25h ust. 3. 

[2. Informacje w zakresie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, a także informacje w 

zakresie określonym w ust. 1 pkt 6 i 7, nie są wymagane w odniesieniu do podmiotu 

składającego zawiadomienie i osób zarządzających jego działalnością, jeżeli podmiot 

składający zawiadomienie jest bankiem krajowym, instytucją kredytową, zakładem 

ubezpieczeń, zakładem reasekuracji, domem maklerskim, firmą inwestycyjną lub spółką 

zarządzającą, które uzyskały zezwolenie na wykonywanie działalności w państwie 

członkowskim, o ile okoliczność ta zostanie wykazana w zawiadomieniu.] 

<2. Informacje w zakresie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, a także informacje 

w zakresie określonym w ust. 1 pkt 6 i 7, nie są wymagane w odniesieniu do podmiotu 

składającego zawiadomienie i osób zarządzających jego działalnością, jeżeli podmiot 

składający zawiadomienie jest bankiem krajowym, instytucją kredytową, zakładem 

ubezpieczeń, zakładem reasekuracji, domem maklerskim, firmą inwestycyjną, spółką 

zarządzającą lub zarządzającym z UE, którzy uzyskali zezwolenie na wykonywanie 

działalności w państwie członkowskim, o ile okoliczność ta zostanie wykazana w 

zawiadomieniu.> 

3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, 

dokumenty, które należy załączyć do zawiadomienia w celu przedstawienia informacji 

określonych w ust. 1, mając na względzie zapewnienie proporcjonalności wymaganych 

informacji w zależności od zamierzonego wpływu podmiotu składającego zawiadomienie 

na zarządzanie bankiem krajowym. 

 

Art. 105. 

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

(pkt 1-1c pominięto) 

2)   na żądanie: 

(lit. a – lit. v  pominięto) 

w) krajowego administratora, o którym mowa w art. 3 pkt 22 rozporządzenia Komisji 

(UE) nr 389/2013 z dnia 2 maja 2013 r. ustanawiającego rejestr Unii zgodnie z 

dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, decyzjami nr 

280/2004/WE i nr 406/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz 

uchylającego rozporządzenia Komisji (UE) nr 920/2010 i nr 1193/2011 (Dz. Urz. 

UE L 122 z 03.05.2013, str. 1), w zakresie swoich kompetencji, 

[w] <wa> ) Rzecznika Finansowego, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 5 

sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i 

o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. poz. 1348) w zakresie niezbędnym do realizacji 

przez niego ustawowych zadań, 
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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.); 

y)   lustratorów związków rewizyjnych zrzeszających banki spółdzielcze na podstawie 

umowy zawartej z bankiem spółdzielczym; 

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

zbieraniem danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz 

międzynarodowej pozycji inwestycyjnej, a także innym bankom uprawnionym do 

pośredniczenia w dokonywaniu przez rezydentów przekazów pieniężnych za granicę 

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

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

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

Inspektorowi Informacji Finansowej, organom kontroli skarbowej oraz powiernikowi i 

jego zastępcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach 

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

regulują odrębne ustawy. 

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

sporządzania i przekazywania informacji dotyczących numerów rachunków bankowych 

płatników składek oraz przekazywania danych umożliwiających identyfikację posiadaczy 

tych rachunków. 

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

społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego albo uposażenie w stanie spoczynku, są 

obowiązane do sporządzania i przekazywania danych umożliwiających identyfikację 

współposiadacza (współposiadaczy) rachunku wspólnego, na który zostały przekazane 

świadczenia lub uposażenia za okres po śmierci świadczeniobiorcy. 

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

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

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

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

upoważnione do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania: 

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

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

stosowaniem metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w 

części trzeciej rozporządzenia nr 575/2013; 

2)   innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów - informacji 

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

związku z udzielaniem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i 

poręczeń; 

3)  instytucjom kredytowym - informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie 

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

z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; 
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4)    instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 

maja 2011 r. o kredycie konsumenckim - na zasadzie wzajemności, informacji 

stanowiących odpowiednio tajemnicę bankową oraz informacje udostępnione przez 

instytucje pożyczkowe oraz podmioty, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 

maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, w zakresie niezbędnym do oceny zdolności 

kredytowej konsumenta, o której mowa w art. 9 tej ustawy, i analizy ryzyka 

kredytowego. 

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

2
, 

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

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

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

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

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

Upoważnienie określa zakres danych przeznaczonych do udostępnienia. 

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

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

upoważnienia, o którym mowa w ust. 4a
1
. 

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

powstałych z tytułu umów związanych z dokonywaniem czynności bankowych, jeżeli 

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

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

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

ust. 4a. 

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

będącym podmiotami zależnymi od banków, informacje o zobowiązaniach powstałych z 

tytułu umów związanych z wykonywaniem czynności bankowych, jeżeli umowy te 

zawierają klauzule informujące o możliwości przekazania danych do tych instytucji 

finansowych. 

4e. 
(122)

 Instytucje utworzone na podstawie ust. 4 mogą udostępniać instytucjom 

pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o 

kredycie konsumenckim, informacje stanowiące tajemnicę bankową pod warunkiem 

wyrażenia pisemnej zgody na przekazanie tych informacji przez osobę, której one dotyczą. 

4f. Zgoda konsumenta może być także wyrażona w postaci elektronicznej. W takim 

przypadku instytucja pożyczkowa lub podmiot, o którym mowa w art. 59d ustawy z dnia 

12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, obowiązane są do utrwalania wyrażonej w ten 

sposób zgody na informatycznym nośniku danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne. 

4g. Przed udostępnieniem informacji na podstawie ust. 4e instytucje utworzone na podstawie 

ust. 4 sprawdzają, czy konsument wyraził zgodę na udostępnienie tych informacji, w 

formie, o której mowa w ust. 4e lub 4f. 

4h. Wymianie pomiędzy instytucjami utworzonymi na podstawie ust. 4 a instytucjami 

pożyczkowymi i podmiotami, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o 

kredycie konsumenckim, podlegają dane umożliwiające identyfikację konsumenta, w tym 

jego dane teleadresowe, oraz dane dotyczące zobowiązania konsumenta. 



- 36 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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

wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem. 

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

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

udzielania informacji stanowiących tajemnicę bankową. 

7. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komisji 

Nadzoru Finansowego, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych 

podlegających wymianie, o których mowa w ust. 4h, uwzględniając właściwą ochronę 

praw osób, których informacje dotyczą, oraz zapewnienie możliwości dokonania oceny 

zdolności kredytowej konsumenta i analizy ryzyka kredytowego. 

 

Art. 131a. 

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

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

1a. Wpłaty wnoszone przez bank będący uczestnikiem systemu ochrony, o którym mowa w 

art. 22b ust. 1 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i 

bankach zrzeszających, wynoszą 80% kwot, do których uiszczenia byłby on obowiązany w 

przypadku nieuczestniczenia w takim systemie. 

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. 

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

podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

[3. Prezes Rady Ministrów 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.] 

<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. 1b, mając na względzie zapewnienie skuteczności 

sprawowanego nadzoru.> 

4. (uchylony). 

 

 

 

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. O POŻYCZKACH I KREDYTACH STUDENCKICH (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 1026 i 1198)  

 

Art. 3. 

1. Przychodami Funduszu są: 

1)   dotacje z budżetu państwa określane corocznie w ustawie budżetowej; 

2)   odsetki od lokat środków Funduszu w bankach; 

[3)   wpływy z inwestycji środków Funduszu w papiery wartościowe emitowane przez 

Skarb Państwa lub w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których 
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mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 

2014 r. poz. 157),] 

<3) wpływy z inwestycji środków Funduszu w papiery wartościowe emitowane przez 

Skarb Państwa lub w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o 

których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 

inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.);> 

4)   spłaty rat udzielonych pożyczek studenckich wraz z odsetkami; 

5)   spadki, zapisy i darowizny; 

6)   środki uzyskane w ramach bezzwrotnej pomocy zagranicznej; 

7)   inne dochody. 

2. Suma lokat, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w jednym banku lub grupie banków 

powiązanych ze sobą kapitałowo lub organizacyjnie, nie może przekroczyć 15% środków 

Funduszu niezaangażowanych w pożyczki. 

3. Suma środków zaangażowanych w jednostki uczestnictwa, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 

w jednym funduszu inwestycyjnym lub w kilku funduszach inwestycyjnych zarządzanych 

przez to samo towarzystwo, nie może przekroczyć 15% środków Funduszu 

niezaangażowanych w pożyczki. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.)  

 

Art. 52. 

1. Przychody FUS pochodzą: 

1)   ze składek na ubezpieczenia społeczne, niepodlegających przekazaniu na rzecz 

otwartych funduszy emerytalnych; 

1a)  ze środków rekompensujących kwoty składek przekazanych na rzecz otwartych 

funduszy emerytalnych; 

1b)  z wpłat, o których mowa w art. 111c ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o 

organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych; 

2)   (uchylony) 

3)   z wpłat z budżetu państwa oraz z innych instytucji, przekazanych na świadczenia, 

których wypłatę zlecono Zakładowi, z wyjątkiem świadczeń finansowanych z 

odrębnych rozdziałów budżetowych oraz wpłat z instytucji zagranicznych; 

4)   z oprocentowania rachunku bankowego FUS; 

[4a)  z lokat dokonywanych w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o 

których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 

(Dz. U. 2014 r. poz. 157);] 

<4a) z lokat dokonywanych w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o 

których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 
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inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.);> 

5)   z odsetek od nieterminowo regulowanych zobowiązań wobec FUS; 

6)   ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, wraz z odsetkami; 

7)   z dodatkowej opłaty, o której mowa w art. 24 ust. 1a, i z opłaty prolongacyjnej; 

8)   z dotacji z budżetu państwa; 

9)   ze środków FRD, o których mowa w art. 59; 

10)  z innych tytułów. 

2. Składkę na ubezpieczenia społeczne zalicza się do przychodów FUS w miesiącu 

następującym po miesiącu, za który składka jest należna. 

3. (uchylony) 

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje na rachunek bankowy 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych środki, o których mowa w ust. 1 pkt 1a, w terminie 3 

dni po przedstawieniu przez Zakład wniosku zawierającego informacje o terminie i 

wysokości składek przekazanych na rzecz otwartych funduszy emerytalnych. 

 

Art. 56. 

1. Fundusz rezerwowy tworzy się: 

1)   ze środków pozostających w dniu 31 grudnia każdego roku na rachunku bankowym 

FUS pomniejszonych o kwoty niezbędne do zapewnienia wypłat świadczeń 

przypadających na pierwszy miesiąc kolejnego roku; 

2)   z odsetek od ulokowanych środków funduszu rezerwowego. 

2. Środki funduszu rezerwowego mogą być wykorzystane na uzupełnienie niedoborów 

funduszu rentowego, chorobowego lub wypadkowego. 

[3. Środki funduszu rezerwowego mogą być lokowane jedynie na lokatach bankowych, w 

papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa oraz w jednostkach 

uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 

maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.] 

<3. Środki funduszu rezerwowego mogą być lokowane jedynie na lokatach bankowych, 

w papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa oraz w jednostkach 

uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 

27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnymi.> 

4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe zasady gospodarki finansowej oraz zasady lokowania środków FUS, mając 

na względzie efektywność zarządzania i bezpieczeństwo środków. 
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USTAWA z dnia 8 września 2000 r. O KOMERCJALIZACJI, RESTRUKTURYZACJI I 

PRYWATYZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO „POLSKIE KOLEJE 

PAŃSTWOWE” (Dz. U. z 2014 r. poz. 1160 oraz z 2015 r. poz. 200)  

 

[Art. 60. 

Do towarzystwa i Funduszu stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 59 ust. 2
(34)

, 

jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.] 

 

<Art. 60. 

Do towarzystwa i Funduszu stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o 

funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.), jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią 

inaczej.> 

 

Art. 61. 

1. Fundusz utworzony będzie jako specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty. 

[2. Statut Funduszu może określić inną niż przewidziana w ustawie, o której mowa w art. 59 

ust. 2 liczbę jednostek uczestnictwa uprawniających do uczestnictwa w radzie inwestorów, 

jak również inne kryteria uczestnictwa w radzie inwestorów.] 

<2. Statut Funduszu może określić inną niż przewidziana w ustawie z dnia 27 maja 2004 

r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi, liczbę jednostek uczestnictwa uprawniających do uczestnictwa w 

radzie inwestorów, jak również inne kryteria uczestnictwa w radzie inwestorów.> 

3. Rada inwestorów może podjąć uchwałę o przekształceniu Funduszu w fundusz 

inwestycyjny otwarty dopiero po wniesieniu przez PKP SA wszystkich wpłat 

przewidzianych przepisami ustawy, chyba że statut stanowi inaczej. Po podjęciu uchwały 

przez radę inwestorów towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarządzające Funduszem 

zobowiązane jest do przekazania wniosku o przekształcenie Funduszu do Komisji Nadzoru 

Finansowego. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. – KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH (Dz. U. z 

2013 r. poz. 1030, z późn. zm.) 

 

Art. 4. 

§ 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   spółka osobowa - spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę 

komandytowo-akcyjną; 

2)   spółka kapitałowa - spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkę akcyjną; 

3)   spółka jednoosobowa - spółkę kapitałową, której wszystkie udziały albo akcje należą 

do jednego wspólnika albo akcjonariusza; 
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4)   spółka dominująca - spółkę handlową w przypadku, gdy: 

a)  dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu 

wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo 

użytkownik, bądź w zarządzie innej spółki kapitałowej (spółki zależnej), także 

na podstawie porozumień z innymi osobami, lub 

b)  jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu 

innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), 

także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub 

c)  jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków rady 

nadzorczej innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni 

(spółdzielni zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub 

d)  członkowie jej zarządu stanowią więcej niż połowę członków zarządu innej 

spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), lub 

e)  dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej 

zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie 

porozumień z innymi osobami, lub 

f)  wywiera decydujący wpływ na działalność spółki kapitałowej zależnej albo 

spółdzielni zależnej, w szczególności na podstawie umów określonych w art. 7; 

5)   spółka powiązana - spółkę kapitałową, w której inna spółka handlowa albo 

spółdzielnia dysponuje bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 20% głosów na 

zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik lub 

użytkownik, albo na podstawie porozumień z innymi osobami lub która posiada 

bezpośrednio co najmniej 20% udziałów albo akcji w innej spółce kapitałowej; 

6)   spółka publiczna - spółkę w rozumieniu przepisów o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 

o spółkach publicznych; 

[7)   instytucja finansowa - bank, fundusz inwestycyjny, towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych lub powierniczych, zakład ubezpieczeń, zakład reasekuracji, fundusz 

powierniczy, towarzystwo emerytalne, fundusz emerytalny lub dom maklerski, 

mające siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie należącym do 

Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);] 

<7) instytucja finansowa – bank, fundusz inwestycyjny, towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych, alternatywną spółkę inwestycyjną zarządzaną przez 

zarządzającego ASI w rozumieniu przepisów o funduszach inwestycyjnych i 

zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, prowadzącego 

działalność na podstawie zezwolenia oraz takiego zarządzającego, zakład 

ubezpieczeń, zakład reasekuracji, towarzystwo emerytalne, fundusz emerytalny 

lub dom maklerski, mające siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej albo w 

państwie należącym do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 

(OECD);> 

8)   rejestr - rejestr przedsiębiorców; 

9)   głosy - głosy "za", "przeciw" lub "wstrzymujące się" oddane podczas głosowania w 

sposób zgodny z ustawą, umową albo statutem spółki; 

10)  bezwzględna większość głosów - więcej niż połowę głosów oddanych; 

11)  sprawozdanie finansowe - sprawozdania finansowe w rozumieniu przepisów o 

rachunkowości; 
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12)  wzorzec umowy - wzorzec umowy spółki udostępniony w systemie 

teleinformatycznym; 

13)   podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP - podpis, o którym mowa w art. 3 

pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114); 

14)  postanowienia zmienne umowy - postanowienia umowy spółki zawartej przy 

wykorzystaniu wzorca umowy, które zgodnie z wzorcem mogą być modyfikowane 

przez wybór odpowiednich wariantów poszczególnych postanowień albo przez 

wprowadzenie odpowiednich danych w określone pola wzorca, umożliwiające ich 

wprowadzenie; 

15)  spółka, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy - spółkę, 

której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, z wyłączeniem 

spółki utworzonej przy wykorzystaniu wzorca, której umowa została zmieniona w 

inny sposób niż przy wykorzystaniu wzorca. 

§ 2. Ilekroć w ustawie mowa jest o "umowie spółki", należy przez to rozumieć także akt 

założycielski sporządzony przez jedynego wspólnika albo akcjonariusza spółki 

kapitałowej. 

§ 3. W przypadku gdy dwie spółki handlowe dysponują wzajemnie większością głosów 

obliczoną zgodnie z § 1 pkt 4 lit. a, za spółkę dominującą uważa się spółkę handlową, 

która posiada większy procent głosów na zgromadzeniu wspólników albo walnym 

zgromadzeniu drugiej spółki (spółki zależnej). W przypadku gdy każda ze spółek 

handlowych posiada równy procent głosów na zgromadzeniu wspólników albo walnym 

zgromadzeniu drugiej spółki, za spółkę dominującą uważa się tę spółkę, która wywiera 

wpływ na spółkę zależną także na podstawie powiązania przewidzianego w § 1 pkt 4 lit. 

b-f. 

§ 4. W przypadku gdy stosując kryteria przewidziane w § 3, nie można ustalić stosunku 

dominacji i zależności między dwiema spółkami handlowymi, za spółkę dominującą 

uważa się tę spółkę handlową, która może wywierać wpływ na inną spółkę na podstawie 

większej liczby powiązań, o których mowa w § 1 pkt 4 lit. b-f. 

§ 5. W przypadku niemożności ustalenia na podstawie § 3 i 4, która ze spółek jest spółką 

dominującą, obie spółki są spółkami wzajemnie dominującymi i zależnymi. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY 

ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (Dz. U. z 2014 r. poz. 455 oraz z 2015 r. poz. 

1223) 

 

Art. 2. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   instytucji obowiązanej - rozumie się przez to: 

a)  oddziały instytucji kredytowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.), 
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b)  instytucje finansowe mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oddziały 

instytucji finansowych niemających siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, 

c)  banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, 

d)  Narodowy Bank Polski - w zakresie, w jakim prowadzi rachunki bankowe dla osób 

prawnych, sprzedaż monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele 

kolekcjonerskie oraz na inne cele, skup złota i wymianę zniszczonych środków 

płatniczych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku 

Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036), 

e)  krajowe instytucje pieniądza elektronicznego, oddziały unijnych instytucji pieniądza 

elektronicznego, oddziały zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego, agentów 

rozliczeniowych, krajowe instytucje płatnicze, biura usług płatniczych, oddziały 

unijnych instytucji płatniczych oraz działających na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej agentów tych podmiotów w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o 

usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175, z późn. zm.), 

f)  firmy inwestycyjne, banki powiernicze, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94), 

g)  zagraniczne osoby prawne prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

działalność maklerską oraz towarowe domy maklerskie w rozumieniu ustawy z dnia 26 

października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 197) oraz spółki 

handlowe, o których mowa w art. 50a tej ustawy, 

h)  Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. - w zakresie, w jakim prowadzi 

rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze, 

i)  podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i 

gier na automatach , 

j)  zakłady ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń na życie, w tym ubezpieczycieli 

krajowych, główne oddziały ubezpieczycieli z państwa niebędącego członkiem Unii 

Europejskiej, oddziały ubezpieczycieli z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

pośredników ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczeń na życie, chyba że za ich 

działania odpowiedzialność ponosi ubezpieczyciel, 

[k)  fundusze inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, w rozumieniu ustawy z 

dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157),] 

<k) fundusze inwestycyjne, alternatywne spółki inwestycyjne, towarzystwa funduszy 

inwestycyjnych i zarządzający ASI w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o 

funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.),> 

( lit. l – v pominięto) 

(pkt 1a – 12 pominięto) 

 

Art. 33. 

1. Generalny Inspektor przekazuje, z zastrzeżeniem ust. 1a, posiadane informacje, na pisemny 

i uzasadniony wniosek: 

1)   ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub osób przez niego upoważnionych; 
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2)   Szefów: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego lub osób przez nich upoważnionych - w zakresie ich kompetencji 

ustawowych. 

1a. Informacje, o których mowa w art. 8 ust. 1, Generalny Inspektor przekazuje ministrowi 

właściwemu do spraw wewnętrznych oraz Szefom: Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 

Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, na pisemny i uzasadniony wniosek, 

złożony za zgodą Prokuratora Generalnego. 

2. Informacje o transakcjach objętych przepisami ustawy, mogą być udostępniane przez 

Generalnego Inspektora na pisemny i uzasadniony wniosek: 

1)   Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, dyrektorów izb skarbowych oraz 

dyrektorów urzędów kontroli skarbowej - wyłącznie w zakresie ich zadań 

ustawowych; 

1a)  Szefa Służby Celnej lub osób przez niego upoważnionych - wyłącznie w zakresie 

wykonywania zadań Służby Celnej; 

[2)   Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego lub osób przez niego 

upoważnionych - wyłącznie w sprawach związanych z wykonywaniem nadzoru 

bankowego, w sprawach związanych z wykonywaniem nadzoru nad działalnością 

ubezpieczeniową oraz w stosunku do firm inwestycyjnych i banków powierniczych w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz 

zagranicznych osób prawnych prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

działalność maklerską w zakresie obrotu towarami giełdowymi, towarowych domów 

maklerskich w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 

towarowych, funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych i 

Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz w stosunku do krajowych 

instytucji pieniądza elektronicznego, oddziałów unijnych instytucji pieniądza 

elektronicznego, oddziałów zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego, 

agentów rozliczeniowych, krajowych instytucji płatniczych, oddziałów unijnych 

instytucji płatniczych, biur usług płatniczych oraz działających na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej agentów tych podmiotów w rozumieniu ustawy z dnia 19 

sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;] 

<2) Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego lub osób przez niego 

upoważnionych – wyłącznie w sprawach związanych z wykonywaniem nadzoru 

bankowego, w sprawach związanych z wykonywaniem nadzoru nad działalnością 

ubezpieczeniową oraz w stosunku do firm inwestycyjnych i banków 

powierniczych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi oraz zagranicznych osób prawnych prowadzących 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską w zakresie obrotu 

towarami giełdowymi, towarowych domów maklerskich w rozumieniu ustawy z 

dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, funduszy inwestycyjnych, 

alternatywnych spółek inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, 

zarządzających ASI w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 

inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i 

Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz w stosunku do 

krajowych instytucji pieniądza elektronicznego, oddziałów unijnych instytucji 

pieniądza elektronicznego, oddziałów zagranicznych instytucji pieniądza 
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elektronicznego, agentów rozliczeniowych, krajowych instytucji płatniczych, 

oddziałów unijnych instytucji płatniczych, biur usług płatniczych oraz 

działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej agentów tych podmiotów w 

rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;> 

3)   dyrektorów izb celnych - wyłącznie w sprawach dotyczących egzekwowania długu 

celnego oraz należności podatkowych, wynikających z wymiany gospodarczej z 

zagranicą; 

4) – 6)   (uchylone); 

7)   Prezesa Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej lub osób przez 

niego upoważnionych - wyłącznie w sprawach związanych z wykonywaniem nadzoru 

nad działalnością spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; 

8) - 9)   (uchylone); 

10)  Prezesa Najwyższej Izby Kontroli - w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

postępowania kontrolnego; 

11)  krajowego administratora, o którym mowa w art. 3 pkt 22 rozporządzenia Komisji 

(UE) nr 389/2013 z dnia 2 maja 2013 r. ustanawiającego rejestr Unii zgodnie z 

dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, decyzjami nr 

280/2004/WE i nr 406/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającego 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 920/2010 i nr 1193/2011 (Dz. Urz. UE L 122 z 

03.05.2013, str. 1), w zakresie swoich kompetencji. 

3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 Generalny Inspektor może przekazywać 

informacje o transakcjach objętych przepisami ustawy, również z własnej inicjatywy. 

4. W zakresie informacji objętych tajemnicą bankową Generalny Inspektor przekazuje i 

udostępnia informacje organom, o których mowa w ust. 2, zgodnie z zakresem upoważnień 

i trybem określonym w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe. 

5. Informacje związane z wprowadzaniem do systemu finansowego wartości majątkowych 

pochodzących z prania pieniędzy, a także z finansowaniem terroryzmu, mogą być 

udostępniane przez Generalnego Inspektora zagranicznym instytucjom, o których mowa w 

art. 4 ust. 1 pkt 8, na zasadzie wzajemności, w trybie określonym w dwustronnych 

porozumieniach zawartych przez Generalnego Inspektora, także za pomocą 

informatycznych nośników danych. 

6. Osoby, które weszły w posiadanie informacji uzyskanych w trybie określonym w ust. 1-3, 

są obowiązane chronić informacje prawnie chronione, na zasadach i w trybie określonym 

w odrębnych przepisach. Zachowanie tajemnicy obowiązuje również po ustaniu stosunku 

pracy, wykonywania czynności na podstawie umów prawa cywilnego lub ustaniu służby. 

7. Obowiązek zachowania w tajemnicy uzyskanych na podstawie ustawy informacji, do 

których nie stosuje się przepisów odrębnych ustaw regulujących zasady ich ochrony, 

obejmuje również pracowników instytucji obowiązanych, izb gospodarczych 

zrzeszających instytucje obowiązane, banków zrzeszających banki spółdzielcze oraz osoby 

wykonujące na ich rzecz czynności na podstawie umów prawa cywilnego. Zachowanie 

tajemnicy obowiązuje również po ustaniu stosunku pracy lub zaprzestaniu wykonywania 

czynności na podstawie umów prawa cywilnego. 
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USTAWA 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 oraz z 2015 r. poz. 978)  

 

Art. 1. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   system płatności - podlegające prawu polskiemu prawne powiązania pomiędzy co 

najmniej trzema instytucjami, w tym co najmniej jedną z instytucji, o których mowa w 

pkt 5 lit. a-d lub lit. h, z wyłączeniem uczestnika pośredniego, w ramach których 

obowiązują wspólne dla tych uczestników zasady przeprowadzania rozliczeń lub 

realizacji ich zleceń rozrachunku, o których mowa w pkt 12 lit. a, z zastrzeżeniem art. 2a; 

2)   system rozrachunku papierów wartościowych - podlegające prawu polskiemu prawne 

powiązania pomiędzy co najmniej trzema instytucjami, w tym co najmniej jedną z 

instytucji, o których mowa w pkt 5 lit. a-d lub lit. h, z wyłączeniem uczestnika 

pośredniego, w ramach których obowiązują wspólne dla tych uczestników zasady 

przeprowadzania rozliczeń lub realizacji ich zleceń rozrachunku, o których mowa w pkt 

12 lit. b, z zastrzeżeniem art. 2a; 

3)   system - systemy, o których mowa w pkt 1 i 2; 

3a)  system interoperacyjny - system płatności lub system rozrachunku papierów 

wartościowych, którego podmiot prowadzący system zawarł porozumienie w sprawie 

międzysystemowej realizacji zleceń rozrachunku z co najmniej jednym podmiotem 

prowadzącym system podlegający prawu polskiemu lub prawu innego państwa 

członkowskiego; 

4)   inne państwo członkowskie - inne niż Rzeczpospolita Polska państwo, które jest 

członkiem Unii Europejskiej, oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia; 

5)   instytucja - każdy z następujących podmiotów, który jest uczestnikiem systemu płatności 

lub systemu rozrachunku papierów wartościowych, odpowiedzialny za wykonanie 

zobowiązań wynikających z realizacji zleceń rozrachunku w systemie: 

a)  Narodowy Bank Polski, zwany dalej "NBP", 

b)  bank centralny innego państwa, 

c)  bank krajowy, oddział banku zagranicznego, instytucja kredytowa oraz oddział 

instytucji kredytowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo 

bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, 1385 i 1529), 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 i 1166), 

d)  firma inwestycyjna w rozumieniu art. 3 pkt 33 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 z późń. 

zm.), 

e)  (uchylona), 

f)  (uchylona), 

g)  mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i lokujące na własny 

rachunek środki pieniężne na rynku papierów wartościowych: 
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–  zakład ubezpieczeń w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej, 

[–  fundusz inwestycyjny w rozumieniu przepisów o funduszach inwestycyjnych,] 

<– fundusz inwestycyjny i alternatywna spółka inwestycyjna w rozumieniu 

przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnymi,> 

–  fundusz emerytalny w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu 

funduszy emerytalnych, 

h)  organ władzy publicznej, 

i)  podmiot objęty gwarancjami, udzielonymi przez organ władzy publicznej, 

j)  podmiot, którego siedziba znajduje się poza terytorium innych państw członkowskich, 

prowadzący działalność analogiczną do działalności instytucji kredytowej, o której 

mowa w lit. c, lub zagranicznej firmy inwestycyjnej, o której mowa w art. 4 pkt 25
(2)

, 

ustawy wymienionej w lit. d, 

k)  inny niż wymieniony w lit. a-j uczestnik systemu rozrachunku papierów 

wartościowych, ponoszący odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań 

wynikających z rozliczeń lub realizacji zleceń rozrachunku w tym systemie, pod 

warunkiem że co najmniej trzema uczestnikami tego systemu są podmioty, o których 

mowa w lit. a-c, 

l)  w odniesieniu do systemów innych niż wymienione w art. 15 ust. 1 i 2 - instytucja 

płatnicza oraz instytucja pieniądza elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 19 

sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175, z późn. zm.); 

6)   partner centralny - podmiot, który działa w systemie jako wyłączny kontrahent dla 

instytucji w odniesieniu do ich zleceń rozrachunku; 

7)   agent rozrachunkowy - podmiot prowadzący w ramach systemu rachunki rozliczeniowe 

dla instytucji lub partnera centralnego, poprzez które dokonuje rozrachunku i udziela - w 

zależności od posiadanych uprawnień - kredytu dla celów rozrachunkowych instytucji 

lub partnerowi centralnemu; 

8)   izba rozliczeniowa - podmiot, do którego obowiązków należy obliczanie należności lub 

zobowiązań netto instytucji, partnera centralnego lub agenta rozrachunkowego; 

9)   uczestnik - instytucja, partner centralny, agent rozrachunkowy, izba rozliczeniowa lub 

podmiot prowadzący system; 

10)  uczestnik pośredni - instytucja, partner centralny, agent rozrachunkowy, izba 

rozliczeniowa lub podmiot prowadzący system, związany z uczestnikiem umową 

umożliwiającą przekazywanie jego zleceń rozrachunku do systemu, pod warunkiem że 

uczestnik pośredni jest znany podmiotowi prowadzącemu system; 

11)  papiery wartościowe - papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe w 

rozumieniu art. 2 ustawy, o której mowa w pkt 5 lit. d; 

12)  zlecenie rozrachunku: 

a)  zlecenie uczestnika dotyczące przekazania kwoty pieniężnej na rachunek odbiorcy 

prowadzony przez agenta rozrachunkowego lub inne zlecenie, które powoduje 

wykonanie lub zwolnienie z zobowiązania pieniężnego, zgodnie z zasadami systemu 

płatności, lub 

b)  zlecenie uczestnika dotyczące przeniesienia papierów wartościowych w drodze 

dokonania odpowiednich zapisów w prowadzonej ewidencji papierów 

wartościowych lub w inny sposób; 
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13)  zagraniczne postępowanie upadłościowe - prowadzone na podstawie prawa państwa 

innego niż Rzeczpospolita Polska postępowanie sądowe lub administracyjne, w tym także 

postępowanie zabezpieczające, w ramach których mienie uczestnika systemu lub 

podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będącego 

uczestnikiem systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych 

podlegających prawu innego państwa członkowskiego, poddane jest kontroli lub 

zarządowi sądu lub innego organu, jeżeli skutkiem tego postępowania jest zawieszenie 

realizacji zleceń rozrachunku lub nałożenie na nie ograniczeń; 

14)  ogłoszenie upadłości: 

a)  podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącego 

uczestnikiem systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych, 

w tym także podlegających prawu innego państwa członkowskiego - zgodnie z 

ustawą z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233 i 

978), wydanie przez sąd właściwy w sprawach upadłości postanowienia o ogłoszeniu 

upadłości, jak również zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978), wydanie przez sąd właściwy w sprawach 

restrukturyzacji postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, układowego 

albo przyspieszonego postępowania układowego, 

b)  podmiotu mającego siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będącego 

uczestnikiem systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych, 

wydanie przez zagraniczny sąd lub zagraniczny organ orzeczenia, postanowienia lub 

decyzji, którymi pozbawiono lub ograniczono uczestnika prawa zarządu jego 

majątkiem lub poddano majątek uczestnika kontroli celem jego reorganizacji lub 

likwidacji uczestnika, w postępowaniu, o którym mowa w pkt 13; 

15)   właściwe organy - organy sprawujące nadzór nad podmiotami, o których mowa w pkt 5 

lit. c-g oraz i-l; 

16)  kompensowanie - przekształcenie, dla każdego uczestnika, w jedno zobowiązanie netto 

lub jedną należność netto wzajemnych zobowiązań i należności wynikających z 

przekazywanych pomiędzy uczestnikami zleceń rozrachunku; 

17)  rachunek rozliczeniowy - prowadzony przez agenta rozrachunkowego i przeznaczony do 

dokonywania rozrachunku pomiędzy uczestnikami systemu: rachunek bankowy, 

rachunek pieniężny, rachunek papierów wartościowych, rachunek zbiorczy lub konto 

depozytowe papierów wartościowych; 

18)  przedmiot zabezpieczenia - zbywalne aktywa: 

a)  na których został ustanowiony w związku z uczestnictwem w systemie zastaw, kaucja 

lub inne zabezpieczenie, lub 

b)  przyjęte przez NBP, bank centralny innego państwa członkowskiego lub Europejski 

Bank Centralny, w związku z wykonywaniem zadań banku centralnego; 

19)  podmiot prowadzący system - partner centralny, agent rozrachunkowy oraz izba 

rozliczeniowa, w tym w szczególności izba rozliczeniowa lub izba rozrachunkowa 

działająca na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi, lub inny podmiot określający wspólne dla uczestników systemu zasady 

realizacji ich zleceń rozrachunku. 
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USTAWA z dnia 18 lipca 2002 r. O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147) 

 

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. 204 ust. 1 ustawy z dnia 

11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 

1844); 

[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.);] 

<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 i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.), oraz zarządzającego z 

UE, o którym mowa w art. 2 pkt 10c tej ustawy;> 

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. 
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USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. O DOPŁATACH DO OPROCENTOWANIA 

KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH O STAŁEJ STOPIE PROCENTOWEJ (Dz. U. z 2014 

r. poz. 711 oraz z 2015 r. poz. 1582) 

 

Art. 5. 

1. W Banku Gospodarstwa Krajowego tworzy się Fundusz Dopłat, zwany dalej "Funduszem". 

2. Środki Funduszu tworzą: 

1)   nadwyżki, o których mowa w art. 8 ust. 3; 

2)   zwroty dopłat, o których mowa w art. 9 ust. 3 i art. 10 ust. 2; 

[3)   dochody z tytułu inwestowania przejściowo wolnych środków Funduszu w lokaty 

bankowe i papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank 

Polski, bądź poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, w listy zastawne oraz 

w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o którym mowa w art. 178 

ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 

157);] 

<3) dochody z tytułu inwestowania przejściowo wolnych środków Funduszu w lokaty 

bankowe i papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy 

Bank Polski, bądź poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, w listy 

zastawne oraz w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o którym 

mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i 

zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 

157, z późn. zm.);> 

4)   środki z budżetu państwa - w wysokości określonej w ustawie budżetowej; 

5)   inne wpływy. 

3. Środki Funduszu przeznacza się na: 

1)   dopłaty; 

1a)  dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych, o których mowa w ustawie z 

dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu 

własnego mieszkania (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951); 

1b)  finansowe wsparcie udzielone na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o 

finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni 

i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251, poz. 1844, z późn. zm.); 

1c)  dopłaty do odsetek od środków banku prowadzącego kasę mieszkaniową 

wykorzystanych do przejściowego finansowania działalności kasy mieszkaniowej oraz 

dopłaty do oprocentowania pożyczki zaciągniętej w innym banku, oraz dopłaty do 

oprocentowania kredytów lub obligacji w ramach realizacji rządowego programu 

popierania budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w ustawie z dnia 26 

października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 255 oraz z 2015 r. poz. 1169 i 1582); 

1d)  finansowe wsparcie udzielane na podstawie ustawy z dnia 27 września 2013 r. o 

pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. poz. 

1304 i 1608); 

2)   pokrycie kosztów działania Funduszu. 

4. Bank Gospodarstwa Krajowego: 

1)   sporządza dla Funduszu odrębny bilans oraz rachunek zysków i strat; 
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2)   wyodrębnia plan finansowy Funduszu w planie finansowym Banku Gospodarstwa 

Krajowego; 

3)   przekazuje organom, o których mowa w ust. 5, kwartalne informacje o realizacji planu 

finansowego Funduszu w terminie do końca miesiąca następującego po danym 

kwartale. 

5. Plan finansowy Funduszu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, jest opracowywany w 

uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem 

właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa, nie później niż do dnia 31 lipca roku poprzedzającego 

rok, na który plan jest opracowywany. 

6. Projekt planu finansowego na dany rok jest przekazywany do uzgodnienia organom 

wymienionym w ust. 5, nie później niż do dnia 15 czerwca roku poprzedniego. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. – PRAWO UPADŁOŚCIOWE (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 

z późn. zm.)  

 

Art. 65a. 

[1. W skład masy upadłości upadłego będącego stroną umowy o subpartycypację, o której 

mowa w art. 183 ust. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 157 oraz z 2015 r. poz. 73), nie wchodzą wierzytelności będące przedmiotem 

tej umowy.] 

<1. W skład masy upadłości upadłego będącego stroną umowy o subpartycypację, o 

której mowa w art. 183 ust. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 

inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 

2014 r. poz. 157, z późn. zm.), nie wchodzą wierzytelności będące przedmiotem tej 

umowy.> 

2. Fundusz sekurytyzacyjny wstępuje w prawa upadłego z tytułu wierzytelności 

podlegających wyłączeniu zgodnie z ust. 1 oraz zabezpieczeń tych wierzytelności. 

3. Syndyk przekazuje funduszowi sekurytyzacyjnemu świadczenia otrzymane od dłużników z 

tytułu wierzytelności, o których mowa w ust. 1, oraz dłużników z tytułu zabezpieczeń tych 

wierzytelności. 

 

 

 

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. O BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (Dz. U. z 

2014 r. poz. 510 i 1146 oraz z 2015 r. poz. 1513) 

 

Art. 3. 

1. Jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej, do działalności BGK stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe. 

1a. BGK przestrzega: 
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1)   zasad oraz wymogów ostrożnościowych określonych w art. 1-24 oraz art. 456-521 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 

2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm 

inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 

27.06.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 575/2013", oraz w 

aktach przyjętych zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, 

2)   wymogów ostrożnościowych określonych w następujących przepisach rozporządzenia 

nr 575/2013 w zakresie: 

a)  funduszy własnych - art. 25-91, 

b)  wymogów kapitałowych - art. 92-386, 

c)  dużych ekspozycji - art. 387-403, 

d)  ekspozycji z tytułu przeniesionego ryzyka kredytowego - art. 404-410, 

e)  płynności - art. 411-428, 

f)  dźwigni finansowej - art. 429-430, 

g)  ujawniania informacji - art. 431-455 

- chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej. 

1b.  W odniesieniu do ekspozycji pozabilansowych BGK powstałych w wyniku udzielenia w 

ramach realizacji przez BGK programów rządowych poręczeń lub gwarancji, 

wynikających z poręczeń lub gwarancji portfela kredytowego, o którym mowa w art. 128b 

ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, a spełniających w banku 

udzielającym kredytu warunki kwalifikacji do kategorii ekspozycji detalicznych określone 

w art. 123 lit. a i b rozporządzenia nr 575/2013, BGK nie stosuje: 

1)   wymogów, o których mowa w art. 395 ust. 1 rozporządzenia nr 575/2013; 

2)   zasad wyznaczania wymogu w zakresie funduszy własnych w odniesieniu do ryzyka 

kredytowego, określonych w rozporządzeniu nr 575/2013, w zakresie: 

a)  weryfikacji spełniania przez ekspozycję warunków kwalifikacji do kategorii 

ekspozycji detalicznych, o których mowa w art. 123 rozporządzenia nr 575/2013, 

b)  indywidualnego klasyfikowania ekspozycji do kategorii ekspozycji detalicznych. 

1c. W odniesieniu do ekspozycji pozabilansowych BGK powstałych wskutek udzielanych w 

formie reporęczeń BGK za zobowiązania funduszy poręczeniowych z tytułu udzielonych 

przez te fundusze poręczeń kredytów bankowych wynikających z poręczeń lub gwarancji 

portfela kredytowego, o którym mowa w art. 128b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. - Prawo bankowe, a spełniających w banku udzielającym kredytu obejmowanego 

poręczeniem lub gwarancją warunki kwalifikacji do kategorii ekspozycji detalicznych 

określone w art. 123 lit. a i b rozporządzenia nr 575/2013, BGK nie stosuje: 

1)   wymogów, o których mowa w art. 395 ust. 1 rozporządzenia nr 575/2013; 

2)   zasad wyznaczania wymogu w zakresie funduszy własnych w odniesieniu do ryzyka 

kredytowego, określonych w rozporządzeniu nr 575/2013, w zakresie: 

a)  weryfikacji spełniania przez ekspozycję warunków kwalifikacji do kategorii 

ekspozycji detalicznych, o których mowa w art. 123 rozporządzenia nr 575/2013, 

b)  indywidualnego klasyfikowania ekspozycji do kategorii ekspozycji detalicznych, 

c)  klasyfikowania ekspozycji do kategorii ekspozycji przeterminowanych. 

1d. W odniesieniu do ekspozycji pozabilansowych BGK powstałych w wyniku udzielenia 

przez BGK gwarancji w ramach linii gwarancyjnych w związku z realizacją programu 
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rządowego, wynikających z gwarancji portfela kredytowego, o którym mowa w art. 128b 

ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, BGK nie stosuje: 

1)   wymogów, o których mowa w art. 395 ust. 1 rozporządzenia nr 575/2013; 

2)   zasad wyznaczania wymogu w zakresie funduszy własnych w odniesieniu do ryzyka 

kredytowego, określonych w rozporządzeniu nr 575/2013, w zakresie: 

a)  weryfikacji spełniania przez ekspozycję warunków kwalifikacji do kategorii 

ekspozycji detalicznych, o których mowa w art. 123 rozporządzenia nr 575/2013, 

b)  indywidualnego klasyfikowania ekspozycji do kategorii ekspozycji detalicznych. 

1e. W zakresie nieobjętym przepisami ust. 1b-1d Komisja Nadzoru Finansowego może, na 

wniosek BGK, zwolnić ten bank z obowiązku przestrzegania wymogów ostrożnościowych, 

o których mowa w ust. 1a, lub ograniczyć ich stosowanie, uwzględniając konieczność 

zapewnienia bezpieczeństwa działalności BGK oraz zgromadzonych w nim środków, a 

także skuteczność realizacji zadań, o których mowa w art. 5. 

2. Do BGK stosuje się art. 6 pkt 4 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i 

naprawcze (Dz. U. z 2012 r. poz. 1112, z późn. zm.). 

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje BGK środki na utrzymanie: 

1)   funduszy własnych na poziomie gwarantującym realizację zadań , o których mowa w 

art. 5, 

2)   płynności, o której mowa w ust. 1a pkt 2 lit. e oraz w przepisach ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe 

- mając na względzie konieczność pokrycia ryzyka działalności bankowej ponoszonego 

przez BGK. 

3a. Warunki oraz tryb przekazania środków, o których mowa w ust. 3, określa umowa 

zawarta między ministrem właściwym do spraw finansów publicznych a BGK. 

3b. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 3, spełnia wymogi ochrony kredytowej w 

rozumieniu art. 213-215 rozporządzenia nr 575/2013, udzielonej przez Skarb Państwa. 

Ekspozycjom wobec BGK przypisuje się wagę ryzyka na zasadach określonych w art. 114 

ust. 4 rozporządzenia nr 575/2013. 

3c. Fundusz statutowy BGK stanowi instrument kapitałowy w rozumieniu art. 26 ust. 1 lit. a i 

art. 28 rozporządzenia nr 575/2013. 

3d. Przy obliczaniu płynności niezbędnej do przestrzegania wymogów ostrożnościowych, o 

których mowa w ust. 1a pkt 2 lit. e, jako wpływy płynności określone w przepisach 

rozporządzenia nr 575/2013 BGK uwzględnia całość niewykorzystanych bezwarunkowych 

zobowiązań pozabilansowych otrzymywanych od Skarbu Państwa. 

4. W przypadku likwidacji BGK, jego mienie i zobowiązania przejmuje z dniem likwidacji 

Skarb Państwa. 

5. BGK nie przyjmuje na siebie ekspozycji wobec: 

1)   grupy powiązanych klientów, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 39 rozporządzenia nr 

575/2013, w tym z udziałem podmiotów, o których mowa w pkt 2 i 3, 

2)   banku krajowego, 

[3)   funduszu inwestycyjnego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 

r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.)] 
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<3) funduszu inwestycyjnego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 

2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.)> 

- których wartość po uwzględnieniu skutku ograniczenia ryzyka kredytowego, o którym 

mowa w art. 399-403 rozporządzenia nr 575/2013, przekracza 50% wartości uznanego 

kapitału BGK, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 71 tego rozporządzenia. 

6. Do ekspozycji, o których mowa w ust. 5, BGK nie stosuje wymogów ostrożnościowych w 

zakresie dużych ekspozycji, o których mowa w art. 395 ust. 1 rozporządzenia nr 575/2013. 

 

Art. 4a. 

1. W przypadku gdy inwestycja jest zgodna z podstawowymi celami działalności BGK, o 

których mowa w art. 4, BGK może dokonywać inwestycji w: 

1)   podmioty pozyskujące od inwestorów środki w celu inwestowania zgodnie z określoną 

przez te podmioty polityką inwestycyjną, z korzyścią dla tych inwestorów, które: 

a)  mają charakter ponadnarodowy, w szczególności Europejski Bank Centralny, 

Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Fundusz Inwestycyjny, europejskie 

finansowe instytucje rozwoju i bilateralne banki rozwoju, Bank Światowy, 

Międzynarodowy Fundusz Walutowy i inne instytucje ponadnarodowe oraz podobne 

organizacje międzynarodowe, lub 

b)  zostały utworzone przez banki krajowe, banki zagraniczne, instytucje kredytowe, 

instytucje finansowe, międzynarodowe instytucje finansowe, krajowe lub 

zagraniczne podmioty sektora finansów publicznych, lub 

c)  zostały utworzone przez podmioty z udziałem instytucji, banków lub podmiotów, o 

których mowa w lit. a i b, lub 

d)  zostały utworzone przez BGK wspólnie z instytucjami, bankami lub podmiotami, o 

których mowa w lit. a i b, lub podmiotami, o których mowa w lit. c, lub 

[e)  prowadzą działalność, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. 

o funduszach inwestycyjnych;] 

<e) prowadzą działalność, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 

r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi;> 

2)   instrumenty zbywane lub emitowane przez podmioty, o których mowa w pkt 1. 

2. Przez inwestycje, o których mowa w ust. 1, rozumie się w szczególności nabycie lub 

objęcie akcji, udziałów, jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych, innych 

instrumentów finansowych emitowanych lub oferowanych przez podmioty, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1, lub powierzenie środków pieniężnych w zarządzanie tym 

podmiotom. 
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USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (Dz. U. z 2011 

r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)  

 

Art. 2. 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 

(pkt 1-24 pominięto) 

25)  małym podatniku - rozumie się przez to podatnika podatku od towarów i usług: 

a)  u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim 

roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 

1.200.000 euro, 

[b)  prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami 

inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi 

o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych 

postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła 

w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej 

równowartości 45.000 euro] 

<b) prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami 

inwestycyjnymi, zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, 

będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o 

podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych 

postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie 

przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty 

odpowiadającej równowartości 45 000 euro> 

- przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu 

euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października 

poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł; 

(pkt 25a – 34 pominięto) 

 

Art. 43. 

1. Zwalnia się od podatku: 

1)   (uchylony); 

( pkt 2 – 11 pominięto)  

12)  usługi zarządzania: 

[a)  funduszami inwestycyjnymi i zbiorczymi portfelami papierów wartościowych - w 

rozumieniu przepisów o funduszach inwestycyjnych, 

b)  portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, o których mowa w lit. a, lub 

ich częścią,] 

<a) funduszami inwestycyjnymi, alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i 

zbiorczymi portfelami papierów wartościowych – w rozumieniu przepisów o 

funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi, 

b) portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych i alternatywnych 

funduszy inwestycyjnych, o których mowa w lit. a, lub ich częścią,> 
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c)  ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi w rozumieniu przepisów o 

działalności ubezpieczeniowej, 

d) 
)
 otwartymi funduszami emerytalnymi oraz dobrowolnymi funduszami 

emerytalnymi w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 

emerytalnych, a także Funduszem Gwarancyjnym utworzonym na podstawie tych 

przepisów, 

e)  pracowniczymi programami emerytalnymi w rozumieniu przepisów o 

pracowniczych programach emerytalnych, 

f)  obowiązkowym systemem rekompensat oraz funduszem rozliczeniowym 

utworzonymi na podstawie przepisów prawa o publicznym obrocie papierami 

wartościowymi, a także innymi środkami i funduszami, które są gromadzone lub 

tworzone w celu zabezpieczenia prawidłowego rozliczenia transakcji zawartych w 

obrocie na rynku regulowanym w rozumieniu tych przepisów albo w obrocie na 

giełdach towarowych w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, przez 

partnera centralnego, agenta rozrachunkowego lub izbę rozliczeniową w 

rozumieniu przepisów o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i 

systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi 

systemami; 

(pkt 13 – 41 pominięto)   

2. (uchylony). 

3. Rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, 

które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego 

zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 

96 ust. 1 i 2. 

4. (uchylony). 

5. Podatnicy, o których mowa w ust. 3, którzy zrezygnowali ze zwolnienia od podatku, mogą 

po upływie 3 lat od daty rezygnacji ze zwolnienia ponownie skorzystać ze zwolnienia 

określonego w ust. 1 pkt 3. Zwolnienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, obowiązuje 

pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego przed 

początkiem miesiąca (kwartału), od którego podatnicy ci ponownie chcą skorzystać ze 

zwolnienia. 

6. (uchylony). 

7. (uchylony). 

7a. Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle 

lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności 

opodatkowanych przez co najmniej 5 lat. 

8. (uchylony). 

9. Przez placówki oświatowe, o których mowa w ust. 1 pkt 13 oraz w art. 83, rozumie się 

szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-

wychowawcze. 

10. Podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i 

wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że 

dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części: 

1)   są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni; 
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2)   złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy 

naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie 

dostawy budynku, budowli lub ich części. 

11. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać: 

1)   imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej 

dokonującego dostawy oraz nabywcy; 

2)   planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części; 

3)   adres budynku, budowli lub ich części. 

12.  Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 16, stosuje się pod warunkiem posiadania przez 

dokonującego dostawy towarów dokumentacji potwierdzającej dokonanie dostawy na 

rzecz organizacji pożytku publicznego, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności 

charytatywnej prowadzonej przez tę organizację. 

12a.  Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 16, nie stosuje się, jeżeli: 

1)   określenie przeznaczenia otrzymanych przez organizację pożytku publicznego 

towarów nie jest możliwe na podstawie prowadzonej przez tę organizację 

dokumentacji, lub 

2)   wykorzystanie otrzymanych przez organizację pożytku publicznego towarów 

nastąpiło na cele inne niż cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę 

organizację. 

13. Zwolnienie od podatku stosuje się również do świadczenia usługi stanowiącej element 

usługi wymienionej w ust. 1 pkt 7 i 37-41, który sam stanowi odrębną całość i jest 

właściwy oraz niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 7 i 37-41. 

14. Przepisu ust. 13 nie stosuje się do świadczenia usług stanowiących element usług 

pośrednictwa, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 37-41. 

15. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, 12 i 37-41 oraz w ust. 13, nie mają 

zastosowania do: 

1)   czynności ściągania długów, w tym factoringu; 

2)   usług doradztwa; 

3)   usług w zakresie leasingu. 

16. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 40a i 41, nie ma zastosowania do usług 

dotyczących praw i udziałów odzwierciedlających: 

1)   tytuł prawny do towarów; 

2)   tytuł własności nieruchomości; 

3)   prawa rzeczowe dające ich posiadaczowi prawo do korzystania z nieruchomości; 

4)   udziały i inne tytuły prawne dające ich posiadaczowi prawne lub faktyczne prawo 

własności lub posiadania nieruchomości lub jej części; 

5)   prawa majątkowe, których instrumentami bazowymi są towary, mierniki i limity 

wielkości produkcji oraz uprawnienia do emisji zanieczyszczeń, i które mogą być 

zrealizowane poprzez dostawę towarów lub świadczenie usług innych niż zwolnione z 

podatku. 

17. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie 

mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z 

usługami podstawowymi, jeżeli: 



- 57 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

1)   nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 

pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub 

2)   ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez 

konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników 

niekorzystających z takiego zwolnienia. 

17a. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają 

zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami 

podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe. 

18. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 31, 32 i 33 lit. a, stosuje się, pod warunkiem że 

podmioty wykonujące czynności, o których mowa w tych przepisach, nie osiągają w 

sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one 

przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług. 

19. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 33, nie ma zastosowania do: 

1)   usług związanych z filmami i nagraniami na wszelkich nośnikach; 

2)   wstępu: 

a)  na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i 

wykonawstwa artystycznego i literackiego, 

b)  do wesołych miasteczek, parków rozrywki, cyrków, dyskotek, sal balowych, 

c)  do parków rekreacyjnych, na plaże i do innych miejsc o charakterze kulturalnym; 

3)   wstępu oraz wypożyczania wydawnictw w zakresie usług świadczonych przez 

biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą; 

4)   usług związanych z produkcją filmów i nagrań na wszelkich nośnikach; 

5)   działalności agencji informacyjnych; 

6)   usług wydawniczych; 

7)   usług radia i telewizji, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 34; 

8)   usług ochrony praw. 

20. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 36, nie ma zastosowania do usług wymienionych 

w poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. O NIEKTÓRYCH ZABEZPIECZENIACH 

FINANSOWYCH (Dz. U. z 2012 r. poz. 942, z późn. zm.) 

 

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; 
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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);] 

<6) towarzystwo funduszy inwestycyjnych w zakresie zarządzania funduszami 

inwestycyjnymi otwartymi, fundusz inwestycyjny otwarty oraz spółka 

zarządzająca funduszem zagranicznym w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 

2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.);> 

7)   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.); 

10) 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 11 września 

2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844); 

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. 
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Art. 10. 

1. W razie wystąpienia podstawy realizacji zabezpieczenia zastawnik może, z zastrzeżeniem 

ust. 3, zaspokoić się przez sprzedaż przedmiotu zabezpieczenia, potrącenie lub kompensatę 

jego wartości z zabezpieczoną wierzytelnością finansową albo, jeżeli umowa o 

ustanowienie zabezpieczenia finansowego tak stanowi, przez przejęcie przedmiotu 

zabezpieczenia. 

2. Przejęcie, o którym mowa w ust. 1, następuje z dniem złożenia zastawcy oświadczenia 

zastawnika o przejęciu przedmiotu zabezpieczenia. 

[3. W przypadku zabezpieczenia finansowego ustanowionego w formie zastawu finansowego 

na jednostkach uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego, zaspokojenie następuje w 

trybie określonym w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych.] 

<3. W przypadku zabezpieczenia finansowego ustanowionego w formie zastawu 

finansowego na jednostkach uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego, 

zaspokojenie następuje w trybie określonym w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o 

funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi.> 

 

 

 

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 i 1844)  

 

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 

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; 
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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);] 

<6) fundusz inwestycyjny – fundusz inwestycyjny otwarty lub specjalistyczny fundusz 

inwestycyjny otwarty w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 

inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 

2014 r. poz. 157, z późn. zm.);> 

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; 

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. 1844); 

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 
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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, 

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 w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 233 i 978) oraz nadzorcę sądowego lub zarządcę w rozumieniu 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978). 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. O PRACOWNICZYCH PROGRAMACH 

EMERYTALNYCH (Dz. U. z 2014 r. poz. 710 oraz z 2015 r. poz. 1844)  

 

Art. 2. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   program - program zakładowy albo program międzyzakładowy; 

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 
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organu reprezentującego osobę prawną oraz członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub 

spółdzielni kółek rolniczych; 

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. 1844); 

[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);] 

<4) fundusz inwestycyjny – fundusz inwestycyjny otwarty lub specjalistyczny fundusz 

inwestycyjny otwarty w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 

inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 

2014 r. poz. 157, z późn. zm.);> 

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 

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.); 
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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; 

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. 

 

Art. 28. 

W zakresie nieuregulowanym ustawą zasady zarządzania środkami zgromadzonymi na 

rachunkach: 

1)   w funduszu emerytalnym określają przepisy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 

emerytalnych; 

[2)   w funduszach inwestycyjnych określają przepisy o funduszach inwestycyjnych;] 

<2) w funduszach inwestycyjnych określają przepisy o funduszach inwestycyjnych i 

zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;> 
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3)  zakładów ubezpieczeń określają przepisy o działalności ubezpieczeniowej. 

 

 

 

 

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: 

(pkt 1-25 pominięto) 

[26)  ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 

157 oraz z 2015 r. poz. 73);] 

<26) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. 

zm.);> 

(pkt 27-30 pominięto) 

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 

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. 

 

 

 

 



- 65 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

USTAWA z dnia 4 marca 2005 r. O KRAJOWYM FUNDUSZU KAPITAŁOWYM (Dz. U. z 

2015 r. poz. 562, 1308 i 1767)  

 

Art. 5. 

1. Podstawowym celem działalności Krajowego Funduszu Kapitałowego jest wspieranie 

polityki gospodarczej Rady Ministrów w zakresie stymulowania rozwoju gospodarczego 

państwa opartego na innowacyjności oraz konkurencyjności gospodarki. 

2. Cel, o którym mowa w ust. 1, Krajowy Fundusz Kapitałowy realizuje w szczególności 

poprzez: 

1)   udzielanie pomocy finansowej przedsiębiorcom i inwestorom w rozumieniu odrębnych 

przepisów, bezpośrednio lub za pośrednictwem funduszy kapitałowych, którym 

Krajowy Fundusz Kapitałowy udziela wsparcia finansowego; 

2)   dokonywanie inwestycji w przedsiębiorców poprzez obejmowanie emitowanych przez 

nich udziałów lub akcji, warrantów subskrypcyjnych, obligacji lub uczestniczenie jako 

wspólnik w przedsiębiorcach działających w formie spółek osobowych; 

3)   udzielanie pożyczek, gwarancji oraz poręczeń w rozumieniu odrębnych przepisów; 

4)   tworzenie lub współtworzenie funduszy kapitałowych; 

[5)   świadczenie usług związanych z zarządzaniem portfelem inwestycyjnym i ryzykiem w 

rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 

2014 r. poz. 157, z późn. zm.);] 

<5) wykonywanie czynności zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu 

inwestycyjnego lub jego częścią, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 27 maja 

2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.), zarządzania ryzykiem 

funduszu inwestycyjnego, o którym mowa w art. 46b tej ustawy, a także 

zarządzania portfelem inwestycyjnym alternatywnej spółki inwestycyjnej lub jego 

częścią oraz zarządzania ryzykiem, o których mowa w art. 70g ust. 5 tej ustawy;> 

6)   wykonywanie innych zadań przewidzianych dla Krajowego Funduszu Kapitałowego w 

odrębnych przepisach. 

3. Krajowy Fundusz Kapitałowy może również pełnić rolę podmiotu wdrażającego instrument 

finansowy lub fundusz funduszy, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym 

wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego 

i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady 

(WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320). 

4. Zasady oraz warunki pełnienia roli, o której mowa w ust. 3, określają odrębne przepisy oraz 

umowy zawarte z właściwymi organami administracji rządowej lub jednostek samorządu 

terytorialnego. 
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Art. 12. 

[1. Krajowy Fundusz Kapitałowy udziela wsparcia finansowego funduszowi kapitałowemu 

wybranemu w drodze otwartego konkursu ofert. 

2. Oferty w konkursie może składać fundusz kapitałowy lub podmiot zarządzający funduszem 

kapitałowym.] 

<1. Krajowy Fundusz Kapitałowy udziela wsparcia finansowego funduszowi 

kapitałowemu wybranemu w drodze otwartego konkursu ofert lub utworzonemu w 

wyniku wyboru oferty podmiotu zarządzającego tym funduszem. 

2. Oferty w konkursie ofert może składać fundusz kapitałowy lub podmiot, który będzie 

zarządzał funduszem kapitałowym.> 

3. Krajowy Fundusz Kapitałowy, ogłaszając konkurs ofert, określa co najmniej: 

1)   termin składania ofert, nie krótszy niż 90 dni; 

2)   formy i warunki przekazania wsparcia finansowego; 

3)   termin i tryb wyboru oferty oraz kryteria stosowane przy wyborze oferty. 

4. Ogłoszenie o konkursie ofert zamieszcza się w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz w 

Biuletynie Informacji Publicznej. 

5. Warunkiem rozpatrzenia oferty, o której mowa w ust. 2, jest dołączenie do niej: 

1)   oświadczenia o wpisie do właściwej ewidencji lub rejestru, dotyczącego statusu 

prawnego składającego ofertę i prowadzonej przez niego działalności; 

2)   sprawozdania finansowego podmiotu składającego ofertę za ubiegły rok obrotowy lub 

w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności; 

3)   zaświadczenia o niekaralności za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa 

skarbowe osób, o których mowa w ust. 6 pkt 7. 

6. Oferta powinna zawierać informacje dotyczące: 

1)   formy organizacyjno-prawnej funduszu kapitałowego; 

2)   daty powstania funduszu kapitałowego i przewidywanego czasu jego trwania; 

3)   celu inwestycyjnego oraz zasad polityki inwestycyjnej funduszu kapitałowego i analizy 

ryzyka; 

4)   zakresu terytorialnego i zakresu branżowego działalności inwestycyjnej funduszu 

kapitałowego; 

5)   wielkości projektów inwestycyjnych oraz przewidywanego czasu ich trwania i 

minimalnej oczekiwanej stopy zwrotu; 

6)   oczekiwanych form i oczekiwanych wysokości wsparcia finansowego, wraz z 

przewidywaną wysokością kosztów przygotowania inwestycji i monitorowania ich 

portfela; 

7)   danych osobowych osób, które mają istotny wpływ na decyzje inwestycyjne funduszu 

kapitałowego, w tym w szczególności członków jego organu zarządzającego albo osób 

prowadzących sprawy funduszu, wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń 

zawodowych; 

8)   zakładanej, łącznej wysokości oraz terminów i warunków dokonywania wpłat do 

funduszu kapitałowego przez podmioty dokonujące inwestycji w tym funduszu; 
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9)   praw inwestorów funduszu kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem ich 

uprawnień do uczestniczenia w dochodach funduszu; 

10)  planu marketingowego oraz zamierzonych inwestycji funduszu kapitałowego; 

11)  dotychczasowego doświadczenia zarządzających funduszem kapitałowym w zakresie 

inwestycji przedsiębiorców innowacyjnych lub prowadzących działalność badawczo-

rozwojową. 

7. Krajowy Fundusz Kapitałowy jest uprawniony do żądania innych dokumentów niż 

wymienione w ust. 5, jeżeli są one konieczne do dokonania prawidłowej oceny oferty. 

8. Wyniki konkursu ofert, wraz z uzasadnieniem, zamieszcza się w dzienniku o zasięgu 

ogólnopolskim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

Art. 13. 

<1.> Krajowy Fundusz Kapitałowy oraz podmiot wyłoniony w drodze konkursu ofert 

zawierają umowę o udzielenie wsparcia finansowego. 

<2. Jeżeli w drodze otwartego konkursu ofert została wybrana oferta spółki z siedzibą w 

państwie trzecim innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej lub 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, która będzie zarządzać funduszem 

kapitałowym w formie spółki komandytowej albo spółki komandytowo-akcyjnej, to 

spółka ta przekazuje Krajowemu Funduszowi Kapitałowemu kopię zezwolenia na 

wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI w rozumieniu ustawy z dnia 27 

maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnymi albo oświadczenie o wpisie do rejestru zarządzających 

ASI w rozumieniu tej ustawy niezwłocznie po uzyskaniu zezwolenia albo dokonaniu 

wpisu.> 

 

Art. 15. 

1. Umowa o udzielenie wsparcia finansowego określa w szczególności: 

1)   przeznaczenie, wysokość, formę, warunki i tryb udzielanego wsparcia, a w razie gdy 

całość lub część wsparcia będzie udzielana w formie bezzwrotnych świadczeń, o 

których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5, zaznaczenie tej okoliczności; 

2)   skutki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy; 

3)   wymagania dotyczące rocznego sprawozdania z dokonanych przez fundusz kapitałowy 

inwestycji przewidzianych w umowie wraz z wyceną portfela inwestycji; 

4)   zasady dostępu audytorów wyznaczanych przez Krajowy Fundusz Kapitałowy do 

ksiąg i dokumentów funduszu kapitałowego; 

5)   szczegółowe warunki oraz tryb zwrotu i rozliczenia wsparcia finansowego. 

2. Projekt umowy o udzielenie wsparcia finansowego podlega zaopiniowaniu przez Komitet 

Inwestycyjny, o którym mowa w art. 8 ust. 1. 

3. Fundusz kapitałowy będący stroną umowy o udzielenie wsparcia finansowego ma 

obowiązek udzielać Krajowemu Funduszowi Kapitałowemu informacji dotyczących: 

1)   zmian w organie zarządzającym funduszu kapitałowego lub zmian osób prowadzących 

sprawy funduszu, 
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2)   złożenia wniosku o wszczęcie postępowania naprawczego lub upadłościowego wobec 

funduszu kapitałowego lub przedsiębiorcy, na rzecz którego fundusz kapitałowy 

dokonał inwestycji na mocy umowy, o której mowa w ust. 1 

- w terminie 7 dni od dnia zaistnienia każdego z powyższych zdarzeń. 

4. Strony umowy, o której mowa w ust. 1, nie mogą wyłączyć albo ograniczyć swojej 

odpowiedzialności z tytułu winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. 

<5. Krajowy Fundusz Kapitałowy jest uprawniony do kontroli funduszu kapitałowego, 

któremu udzielił wsparcia finansowego, w celu sprawdzenia, czy jego działalność jest 

zgodna z przepisami ustawy oraz umową, o której mowa w ust. 1. 

6. Krajowy Fundusz Kapitałowy jest uprawniony do kontroli przedsiębiorcy, na rzecz 

którego fundusz kapitałowy dokonał inwestycji na mocy umowy, o której mowa w 

ust. 1, w celu sprawdzenia sposobu wykorzystania środków z tej inwestycji, w 

przypadku gdy fundusz kapitałowy nie posiada dokumentów potwierdzających 

wykorzystanie środków z tej inwestycji lub w razie powzięcia wątpliwości co do 

prawidłowości lub rzetelności tych dokumentów.> 

 

Art. 18. 

1. Fundusz kapitałowy korzystający ze wsparcia finansowego Krajowego Funduszu 

Kapitałowego nie może inwestować w spółkę handlową, której akcjonariusz, wspólnik, 

członek organu zarządzającego albo nadzorczego lub jego małżonek, krewny lub 

powinowaty do drugiego stopnia są powiązani kapitałowo lub osobiście ze wspólnikiem, 

akcjonariuszem lub z osobami prowadzącymi albo nadzorującymi ten fundusz kapitałowy. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wsparcia finansowego udzielanego przez fundusz 

kapitałowy przedsiębiorcy, który nie jest spółką handlową. 

<3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku powiązań kapitałowych Krajowego 

Funduszu Kapitałowego z funduszami korzystającymi ze wsparcia finansowego.> 

 

 

 

USTAWA 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 oraz z 2015 r. poz. 1844)  

 

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, 
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d)  (uchylona); 

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. 

1844), 

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",] 

<g) towarzystwo funduszy inwestycyjnych oraz zarządzającego ASI w rozumieniu 

ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. 

zm.), zwanej dalej „ustawą o funduszach inwestycyjnych”, którzy uzyskali 
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zezwolenie na wykonywanie działalności odpowiednio przez towarzystwo albo 

przez zarządzającego ASI na podstawie tej ustawy,> 

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 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;] 

<i) zarządzającego z UE, o którym mowa w art. 2 pkt 10c ustawy o funduszach 

inwestycyjnych, 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 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.);> 

4)   podmiot regulowany - instytucję kredytową, zakład ubezpieczeń, zakład reasekuracji lub 

firmę inwestycyjną; 

(pkt 5- 23 pominięto) 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. O NADZORZE NAD RYNKIEM KAPITAŁOWYM (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 1537, z późn. zm.)  

 

Art. 2. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
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<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

1)   ustawie o obrocie instrumentami finansowymi - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 

lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94 i 586); 

2)   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. z 2013 r. poz. 1382); 

[3)   ustawie o funduszach inwestycyjnych - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 maja 2004 

r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. 157);] 

<3) ustawie o funduszach inwestycyjnych – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 maja 

2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.);> 

4)   ustawie o giełdach towarowych - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 października 2000 

r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 197); 

5)   ustawie o nadzorze uzupełniającym - rozumie się przez to ustawę 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); 

5a) 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); 

5b) 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.); 

5c)  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.); 

5d) rozporządzeniu 575/2013 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów 

ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające 

rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.); 

5e) rozporządzeniu 909/2014- rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia rozrachunku 

papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów 

papierów wartościowych, zmieniające dyrektywy 98/26/WE i 2014/65/UE oraz 

rozporządzenie (UE) nr 236/2012 (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 1); 

6)  rynku kapitałowym - rozumie się przez to: 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?reqId=1457001609060_1665386205&nro=18137459&wersja=5&class=CONTENT&loc=4&dataOceny=2016-03-03&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1456994468&fullTextQuery.query=Nadz%C3%B3r+nad+rynkiem+kapita%C5%82owym&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1&printHighlight=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1283706&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?reqId=1457001609060_1665386205&nro=18137459&wersja=5&class=CONTENT&loc=4&dataOceny=2016-03-03&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1456994468&fullTextQuery.query=Nadz%C3%B3r+nad+rynkiem+kapita%C5%82owym&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1&printHighlight=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1264281&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?reqId=1457001609060_1665386205&nro=18137459&wersja=5&class=CONTENT&loc=4&dataOceny=2016-03-03&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1456994468&fullTextQuery.query=Nadz%C3%B3r+nad+rynkiem+kapita%C5%82owym&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1&printHighlight=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1287575&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?reqId=1457001609060_1665386205&nro=18137459&wersja=5&class=CONTENT&loc=4&dataOceny=2016-03-03&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1456994468&fullTextQuery.query=Nadz%C3%B3r+nad+rynkiem+kapita%C5%82owym&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1&printHighlight=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1291364&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?reqId=1457001609060_1665386205&nro=18137459&wersja=5&class=CONTENT&loc=4&dataOceny=2016-03-03&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1456994468&fullTextQuery.query=Nadz%C3%B3r+nad+rynkiem+kapita%C5%82owym&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1&printHighlight=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1354928&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?reqId=1457001609060_1665386205&nro=18137459&wersja=5&class=CONTENT&loc=4&dataOceny=2016-03-03&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1456994468&fullTextQuery.query=Nadz%C3%B3r+nad+rynkiem+kapita%C5%82owym&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1&printHighlight=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1006131&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?reqId=1457001609060_1665386205&nro=18137459&wersja=5&class=CONTENT&loc=4&dataOceny=2016-03-03&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1456994468&fullTextQuery.query=Nadz%C3%B3r+nad+rynkiem+kapita%C5%82owym&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1&printHighlight=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1124155&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?reqId=1457001609060_1665386205&nro=18137459&wersja=5&class=CONTENT&loc=4&dataOceny=2016-03-03&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1456994468&fullTextQuery.query=Nadz%C3%B3r+nad+rynkiem+kapita%C5%82owym&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1&printHighlight=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.881371&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?reqId=1457001609060_1665386205&nro=18137459&wersja=5&class=CONTENT&loc=4&dataOceny=2016-03-03&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1456994468&fullTextQuery.query=Nadz%C3%B3r+nad+rynkiem+kapita%C5%82owym&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1&printHighlight=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1227202&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?reqId=1457001609060_1665386205&nro=18137459&wersja=5&class=CONTENT&loc=4&dataOceny=2016-03-03&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1456994468&fullTextQuery.query=Nadz%C3%B3r+nad+rynkiem+kapita%C5%82owym&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1&printHighlight=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1342827&full=1
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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

a)  rynek papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych - w zakresie, w 

jakim do tych papierów wartościowych i instrumentów finansowych stosuje się 

przepisy ustaw, o których mowa w pkt 1 i 2, oraz rozporządzenia 236/2012 i 

rozporządzenia 648/2012, oraz, 

[b)  rynek usług świadczonych przez fundusze inwestycyjne i inne instytucje wspólnego 

inwestowania - w zakresie, w jakim do tych usług i podmiotów stosuje się przepisy 

ustawy, o której mowa w pkt 3, oraz] 

<b) rynek usług świadczonych przez fundusze inwestycyjne i inne instytucje 

wspólnego inwestowania – w zakresie, w jakim do tych usług i podmiotów stosuje 

się przepisy ustawy, o której mowa w pkt 3, i przepisy rozporządzeń, o których 

mowa w art. 3 ust. 5, oraz> 

c)  rynek towarów giełdowych w rozumieniu ustawy, o której mowa w pkt 4, oraz 

d)  rynek dwudniowych kontraktów na rynku kasowym, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 

3 rozporządzenia 1031/2010 - w zakresie, w jakim do obrotu tymi uprawnieniami do 

emisji stosuje się przepisy tego rozporządzenia; 

7)   instrumentach finansowych - rozumie się przez to instrumenty finansowe w rozumieniu 

ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; 

8)   papierach wartościowych - rozumie się przez to papiery wartościowe w rozumieniu 

ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; 

8a)   krótkiej sprzedaży - rozumie się przez to krótką sprzedaż w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. b 

rozporządzenia 236/2012; 

9)   rachunkach papierów wartościowych - rozumie się przez to rachunki papierów 

wartościowych w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; 

9a)  rachunku zbiorczym - rozumie się przez to rachunek zbiorczy w rozumieniu przepisów 

ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; 

10)  rynku regulowanym - rozumie się przez to rynek regulowany w rozumieniu ustawy o 

obrocie instrumentami finansowymi; 

10a)  alternatywnym systemie obrotu - rozumie się przez to alternatywny system obrotu w 

rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; 

11)  państwie członkowskim - rozumie się przez to państwo, które jest członkiem Unii 

Europejskiej lub stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

12)  kontrahencie finansowym - rozumie się przez to kontrahenta finansowego w rozumieniu 

art. 2 pkt 8 rozporządzenia 648/2012; 

13)  członku rozliczającym - rozumie się przez to członka rozliczającego w rozumieniu art. 2 

pkt 14 rozporządzenia 648/2012; 

14)  kliencie świadczącym pośrednie usługi rozliczeniowe - rozumie się przez to klienta w 

rozumieniu art. 2 pkt 15 rozporządzenia 648/2012, świadczącego pośrednie usługi 

rozliczeniowe, o których mowa w rozdziale II rozporządzenia delegowanego Komisji 

(UE) nr 149/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów 

technicznych dotyczących pośrednich uzgodnień rozliczeniowych, obowiązku 

rozliczania, rejestru publicznego, dostępu do systemu obrotu, kontrahentów 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?reqId=1457001609060_1665386205&nro=18137459&wersja=5&class=CONTENT&loc=4&dataOceny=2016-03-03&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1456994468&fullTextQuery.query=Nadz%C3%B3r+nad+rynkiem+kapita%C5%82owym&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1&printHighlight=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1006131&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?reqId=1457001609060_1665386205&nro=18137459&wersja=5&class=CONTENT&loc=4&dataOceny=2016-03-03&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1456994468&fullTextQuery.query=Nadz%C3%B3r+nad+rynkiem+kapita%C5%82owym&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1&printHighlight=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1124155&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?reqId=1457001609060_1665386205&nro=18137459&wersja=5&class=CONTENT&loc=4&dataOceny=2016-03-03&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1456994468&fullTextQuery.query=Nadz%C3%B3r+nad+rynkiem+kapita%C5%82owym&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1&printHighlight=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1287575&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?reqId=1457001609060_1665386205&nro=18137459&wersja=5&class=CONTENT&loc=4&dataOceny=2016-03-03&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1456994468&fullTextQuery.query=Nadz%C3%B3r+nad+rynkiem+kapita%C5%82owym&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1&printHighlight=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1291364&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?reqId=1457001609060_1665386205&nro=18137459&wersja=5&class=CONTENT&loc=4&dataOceny=2016-03-03&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1456994468&fullTextQuery.query=Nadz%C3%B3r+nad+rynkiem+kapita%C5%82owym&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1&printHighlight=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.881371:part=a3u1p3&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?reqId=1457001609060_1665386205&nro=18137459&wersja=5&class=CONTENT&loc=4&dataOceny=2016-03-03&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1456994468&fullTextQuery.query=Nadz%C3%B3r+nad+rynkiem+kapita%C5%82owym&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1&printHighlight=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.881371:part=a3u1p3&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?reqId=1457001609060_1665386205&nro=18137459&wersja=5&class=CONTENT&loc=4&dataOceny=2016-03-03&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1456994468&fullTextQuery.query=Nadz%C3%B3r+nad+rynkiem+kapita%C5%82owym&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1&printHighlight=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.881371&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?reqId=1457001609060_1665386205&nro=18137459&wersja=5&class=CONTENT&loc=4&dataOceny=2016-03-03&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1456994468&fullTextQuery.query=Nadz%C3%B3r+nad+rynkiem+kapita%C5%82owym&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1&printHighlight=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1283706&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?reqId=1457001609060_1665386205&nro=18137459&wersja=5&class=CONTENT&loc=4&dataOceny=2016-03-03&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1456994468&fullTextQuery.query=Nadz%C3%B3r+nad+rynkiem+kapita%C5%82owym&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1&printHighlight=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1283706&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?reqId=1457001609060_1665386205&nro=18137459&wersja=5&class=CONTENT&loc=4&dataOceny=2016-03-03&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1456994468&fullTextQuery.query=Nadz%C3%B3r+nad+rynkiem+kapita%C5%82owym&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1&printHighlight=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1006131:part=a2u1lb&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?reqId=1457001609060_1665386205&nro=18137459&wersja=5&class=CONTENT&loc=4&dataOceny=2016-03-03&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1456994468&fullTextQuery.query=Nadz%C3%B3r+nad+rynkiem+kapita%C5%82owym&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1&printHighlight=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1283706&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?reqId=1457001609060_1665386205&nro=18137459&wersja=5&class=CONTENT&loc=4&dataOceny=2016-03-03&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1456994468&fullTextQuery.query=Nadz%C3%B3r+nad+rynkiem+kapita%C5%82owym&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1&printHighlight=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1283706&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?reqId=1457001609060_1665386205&nro=18137459&wersja=5&class=CONTENT&loc=4&dataOceny=2016-03-03&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1456994468&fullTextQuery.query=Nadz%C3%B3r+nad+rynkiem+kapita%C5%82owym&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1&printHighlight=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1283706&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?reqId=1457001609060_1665386205&nro=18137459&wersja=5&class=CONTENT&loc=4&dataOceny=2016-03-03&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1456994468&fullTextQuery.query=Nadz%C3%B3r+nad+rynkiem+kapita%C5%82owym&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1&printHighlight=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1124155:part=a2p8&full=1
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niefinansowych, technik ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi 

będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez 

kontrahenta centralnego (Dz. Urz. UE L 52 z 23.02.2013, str. 11); 

15)  systemie rozrachunku papierów wartościowych - rozumie się przez to system, o którym 

mowa w art. 1 pkt 2 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 2013 r. poz. 246 i 1036 oraz z 2015 r. poz. 978). 

 

Art. 3. 

1. Organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym oraz rynkiem instrumentów finansowych, 

będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, w 

rozumieniu aktów prawnych wydawanych przez instytucje i organy Unii Europejskiej, 

jest Komisja Nadzoru Finansowego, zwana dalej "Komisją". 

2.  Komisja jest właściwym organem w rozumieniu rozporządzenia 236/2012, rozporządzenia 

648/2012, rozporządzenia 1031/2010, z wyłączeniem art. 55 ust. 1 tego rozporządzenia, 

oraz rozporządzenia 909/2014. 

2a.  Odpowiednim organem, o którym mowa w art. 12 ust. 1 lit. a rozporządzenia 909/2014, 

jest Prezes Narodowego Banku Polskiego. 

3.  Zadania właściwego organu w rozumieniu rozporządzenia 236/2012, w zakresie: 

1)   określonym w art. 23b-23e - wykonuje Komisja we współpracy z ministrem 

właściwym do spraw finansów publicznych; 

2)   koordynowania współpracy i wymiany informacji z Komisją Europejską, 

Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz organami 

nadzoru w innych państwach członkowskich - wykonuje Komisja. 

4.  Szczegółowe zasady współpracy, o której mowa w ust. 3 pkt 1, w tym w zakresie wymiany 

informacji, określa porozumienie Komisji z ministrem właściwym do spraw finansów 

publicznych. 

<5. Komisja jest organem właściwym w przypadkach, w których państwem 

członkowskim pochodzenia, w rozumieniu przepisów: 

1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 345/2013 z dnia 17 

kwietnia 2013 r. w sprawie europejskich funduszy venture capital (Dz. Urz. UE 

L 115 z 25.04.2013, str. 1), 

2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 346/2013 z dnia 17 

kwietnia 2013 r. w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości 

społecznej (Dz. Urz. UE L 115 z 25.04.2013, str. 18) 

– jest Rzeczpospolita Polska.> 

 

Art. 5. 

Nadzorowi Komisji podlegają podmioty prowadzące działalność na rynku kapitałowym na 

podstawie zezwoleń Komisji lub innego właściwego organu administracji, oraz inne podmioty 

- w zakresie, w jakim ciążą na nich określone w odrębnych przepisach obowiązki związane z 

uczestnictwem w tym rynku, w szczególności: 
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1)   firmy inwestycyjne w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 

2)   agenci firm inwestycyjnych w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 

3)   (uchylony), 

4)   banki powiernicze w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 

5)   spółki prowadzące rynek regulowany, 

6)   Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., 

6a)  spółki prowadzące izbę rozliczeniową, 

6b)  spółki prowadzące izbę rozrachunkową, 

6c)  spółka, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekazał wykonywanie 

czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6 lub ust. 2 ustawy o 

obrocie instrumentami finansowymi, 

6d)  
(19)

 centralny depozyt papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 

rozporządzenia 909/2014,  

7)   emitenci dokonujący oferty publicznej papierów wartościowych, w rozumieniu ustawy o 

ofercie publicznej, lub których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku 

regulowanym, 

8)   fundusze inwestycyjne, 

9)   towarzystwa funduszy inwestycyjnych, 

<9a) zarządzający ASI w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych,> 

[10)  inne podmioty prowadzące obsługę funduszy inwestycyjnych, w tym podmioty, którym 

towarzystwa funduszy inwestycyjnych powierzyły wykonywanie swoich obowiązków,] 

<10) inne podmioty prowadzące obsługę funduszy inwestycyjnych lub alternatywnych 

funduszy inwestycyjnych, w tym podmioty, którym zostało powierzone 

wykonywanie obowiązków towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub 

zarządzającego ASI w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych,> 

11)  spółki prowadzące giełdy towarowe, 

12)  towarowe domy maklerskie w rozumieniu ustawy o giełdach towarowych, 

13)  zagraniczne osoby prawne prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

działalność maklerską w zakresie obrotu towarami giełdowymi, 

14)  przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące na podstawie zezwolenia Komisji rachunki 

lub rejestry towarów giełdowych w rozumieniu ustawy o giełdach towarowych, 

15)  giełdowe izby rozrachunkowe w rozumieniu ustawy o giełdach towarowych, 

16)  CCP w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia 648/2012, 

17)  kontrahent finansowy, 

18)   finansowe spółki holdingowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia 575/2013, 

mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,, 

19)  finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 21 

rozporządzenia 575/2013, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,, 

20)  spółki holdingowe o działalności mieszanej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 22 

rozporządzenia 575/2013, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

- zwane dalej "podmiotami nadzorowanymi". 
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Art. 17. 

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

Komisji i urzędu Komisji w zakresie nadzoru nad rynkiem kapitałowym, w tym 

wynagrodzenia i nagrody dla Przewodniczącego Komisji, jego zastępców oraz dla 

pracowników urzędu Komisji, pokrywane są z: 

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

towarowych, ustawie o obrocie instrumentami finansowymi i ustawie o ofercie 

publicznej; 

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

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

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

Ubezpieczonych (Dz. U. z 2013 r. poz. 290, z późn. zm.);] 

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

Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128, z późn. zm.) oraz w art. 14 ust. 1a 

ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 290, z późn. zm.);> 

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

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

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

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

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

towarowych, w tym wynagrodzenia osób wchodzących w skład właściwych komisji 

egzaminacyjnych. 

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

ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank 

Polski. 

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

ustala się na podstawie danych pochodzących ze zbadanych sprawozdań finansowych za 

poprzedni rok kalendarzowy, a w przypadku podmiotów, dla których rok obrotowy 

obejmuje okres inny niż rok kalendarzowy - danych ze zbadanego sprawozdania 

finansowego za rok obrotowy zakończony w poprzednim roku kalendarzowym. 

5. W przypadku podmiotów niemających obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych 

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

dokumentu potwierdzającego wartość przychodów. 

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

wysokości, ponoszą koszty w wysokości zapewniającej skuteczność sprawowanego 

nadzoru, proporcjonalnie do wysokości kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym w 

zakresie odpowiadającym rodzajowi ich działalności. 

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

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

z zastrzeżeniem ust. 9-11, wnosi za rok następujący po roku, w którym rozpoczął 
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działalność, a w przypadku podmiotów, dla których rok obrotowy obejmuje okres inny niż 

rok kalendarzowy, za rok kalendarzowy następujący po roku, w którym zakończył się 

pierwszy rok obrotowy. 

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

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

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

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

pierwszych trzech lat działalności jako podstawę przyjmuje odpowiednio: 

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

za rok poprzedni; 

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

poprzedzające rok, za który wnoszona jest opłata. 

9. Opłaty roczne, o których mowa w: 

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

[2)   art. 236 ust. 2b-2d ustawy o funduszach inwestycyjnych,] 

<2) art. 236 ust. 2b–2d i 2g ustawy o funduszach inwestycyjnych,> 

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

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

rozpoczął działalność, z którą związana jest opłata. 

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

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

zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym. 

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

informacyjna rozpoczęła korzystanie ze środków technicznych, o których mowa w art. 55 

ust. 1 pkt 1, podmiot wnosi począwszy od tego kwartału, w którym nastąpiło rozpoczęcie 

korzystania z tych środków, w wysokości 1/4 opłaty rocznej za każdy kwartał. 

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

decyzję, w której określa wysokość zaległości z tego tytułu. 

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

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

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

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

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

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

finansowych - także sposoby udokumentowania przez te podmioty wielkości 

uzyskanych przychodów, 

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

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

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

uiszczenia tych opłat, charakter działalności podmiotów obowiązanych do wnoszenia 

opłat, zakres sprawowanego nadzoru oraz konieczność zapewnienia jego skuteczności, 

a także mając na względzie, że opłaty nie powinny w istotny sposób wpływać na 
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zwiększenie kosztów działalności podmiotów obowiązanych do ich uiszczenia, a 

sposób wyliczania i uiszczania opłat nie powinien stwarzać nadmiernych obciążeń 

administracyjnych dla podmiotów obowiązanych. 

 

<Art. 22a. 

Komisja może przekazywać Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów 

Wartościowych informacje niezbędne do wykonania przez ten urząd zadań i uprawnień 

określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z 

dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru 

(Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 

716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz. Urz. UE L 331 z 15.12.2010, 

str. 84, z późn. zm.).> 

 

Art. 25. 

1. Komisja może, w drodze uchwały, zdecydować o przekazaniu do publicznej wiadomości 

informacji o: 

[1)   przypadkach naruszenia przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 

ustawy o ofercie publicznej, ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o giełdach 

towarowych oraz rozporządzenia 1031/2010,] 

<1) przypadkach naruszenia przepisów ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi, ustawy o ofercie publicznej, ustawy o funduszach inwestycyjnych, 

ustawy o giełdach towarowych, przepisów aktów wykonawczych wydanych na 

podstawie tych ustaw oraz przepisów rozporządzenia 1031/2010,> 

2)   środkach prawnych podjętych w celu przeciwdziałania naruszeniu przepisów, o 

których mowa w pkt 1, w tym o zastosowanych sankcjach oraz złożeniu zawiadomienia 

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, jak również o wszczęciu lub wyniku 

postępowania administracyjnego lub cywilnego, 

3)   zaistnieniu okoliczności wskazujących na dokonanie manipulacji, o której mowa w 

ustawie o obrocie instrumentami finansowymi albo rozporządzeniu 1031/2010, lub 

popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, o których mowa w przepisach 

wymienionych w pkt 1 

- chyba że ujawnienie takich informacji narazi rynek kapitałowy na poważne 

niebezpieczeństwo lub spowoduje poniesienie przez osoby, których informacje te 

dotyczą, niewspółmiernej szkody. 

1a. Komisja, w drodze uchwały, decyduje o przekazaniu do publicznej wiadomości informacji 

o zastosowaniu sankcji za naruszenie obowiązków, o których mowa w art. 4 i art. 7-11 

rozporządzenia 648/2012, chyba że ujawnienie takich informacji zagroziłoby poważnie 

rynkom finansowym lub zaszkodziłoby w niewspółmierny sposób zainteresowanym 

stronom. Przekazane informacje nie mogą zawierać danych osobowych. 

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, nie może zawierać danych osobowych osób, chyba że: 

1)   zapadło w stosunku do tych osób prawomocne orzeczenie lub 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?reqId=1457001609060_1665386205&nro=18137459&wersja=5&class=CONTENT&loc=4&dataOceny=2016-03-03&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1456994468&fullTextQuery.query=Nadz%C3%B3r+nad+rynkiem+kapita%C5%82owym&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1&printHighlight=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1283706&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?reqId=1457001609060_1665386205&nro=18137459&wersja=5&class=CONTENT&loc=4&dataOceny=2016-03-03&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1456994468&fullTextQuery.query=Nadz%C3%B3r+nad+rynkiem+kapita%C5%82owym&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1&printHighlight=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1264281&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?reqId=1457001609060_1665386205&nro=18137459&wersja=5&class=CONTENT&loc=4&dataOceny=2016-03-03&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1456994468&fullTextQuery.query=Nadz%C3%B3r+nad+rynkiem+kapita%C5%82owym&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1&printHighlight=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1287575&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?reqId=1457001609060_1665386205&nro=18137459&wersja=5&class=CONTENT&loc=4&dataOceny=2016-03-03&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1456994468&fullTextQuery.query=Nadz%C3%B3r+nad+rynkiem+kapita%C5%82owym&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1&printHighlight=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1291364&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?reqId=1457001609060_1665386205&nro=18137459&wersja=5&class=CONTENT&loc=4&dataOceny=2016-03-03&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1456994468&fullTextQuery.query=Nadz%C3%B3r+nad+rynkiem+kapita%C5%82owym&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1&printHighlight=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.881371&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?reqId=1457001609060_1665386205&nro=18137459&wersja=5&class=CONTENT&loc=4&dataOceny=2016-03-03&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1456994468&fullTextQuery.query=Nadz%C3%B3r+nad+rynkiem+kapita%C5%82owym&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1&printHighlight=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1283706&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?reqId=1457001609060_1665386205&nro=18137459&wersja=5&class=CONTENT&loc=4&dataOceny=2016-03-03&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1456994468&fullTextQuery.query=Nadz%C3%B3r+nad+rynkiem+kapita%C5%82owym&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1&printHighlight=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.881371&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?reqId=1457001609060_1665386205&nro=18137459&wersja=5&class=CONTENT&loc=4&dataOceny=2016-03-03&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1456994468&fullTextQuery.query=Nadz%C3%B3r+nad+rynkiem+kapita%C5%82owym&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1&printHighlight=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1124155:part=a4&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?reqId=1457001609060_1665386205&nro=18137459&wersja=5&class=CONTENT&loc=4&dataOceny=2016-03-03&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1456994468&fullTextQuery.query=Nadz%C3%B3r+nad+rynkiem+kapita%C5%82owym&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1&printHighlight=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1124155:part=a7&full=1


- 78 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

2)   wydana została ostateczna decyzja w sprawie naruszenia przez te osoby przepisów, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1, lub 

3)   decyzji w sprawie naruszenia przez te osoby przepisów, o których mowa w ust. 1 pkt 

1, został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. 

2a. Komisja informuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych o każdym 

przypadku przekazania do publicznej wiadomości informacji o zastosowaniu środków 

prawnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, podjętych w celu przeciwdziałania naruszeniu 

przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 

2b. W przypadku naruszenia przez dom maklerski, finansową spółkę holdingową, finansową 

spółkę holdingową o działalności mieszanej lub spółkę holdingową o działalności 

mieszanej przepisów działu IV rozdziału 1 oddziału 2a ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi lub rozporządzenia 575/2013 Komisja, w drodze uchwały, decyduje o 

przekazaniu do publicznej wiadomości informacji o naruszeniu, wraz ze wskazaniem 

imienia i nazwiska osoby lub nazwy (firmy) podmiotu, odpowiedzialnych za dane 

naruszenie. 

2c. W informacji, o której mowa w ust. 2b, Komisja nie podaje imienia i nazwiska osoby 

fizycznej, w przypadku gdy opublikowanie tych danych: 

1)   byłoby środkiem niewspółmiernym do wagi dokonanego naruszenia; 

2)   stanowiłoby zagrożenie dla stabilności rynków finansowych; 

3)   zagroziłoby prowadzonemu postępowaniu karnemu lub postępowaniu w sprawach o 

przestępstwa skarbowe; 

4)   wyrządziłoby niewspółmierną szkodę tej osobie lub domowi maklerskiemu. 

2d. Informacje, o których mowa w ust. 2b i 2c, są dostępne na stronie internetowej Komisji 

przez 5 lat, licząc od dnia ich zamieszczenia, z tym że wskazanie imienia i nazwiska 

osoby, na którą nałożono sankcję, jest zamieszczane na okres nie dłuższy niż rok. 

3. W przypadkach uzasadnionych potrzebą wykonywania nadzoru przez zagraniczny organ 

nadzoru, z którym Komisja zawarła porozumienie, o którym mowa w art. 20 ust. 2, albo 

potrzebą prowadzenia postępowań administracyjnych lub sądowych w sprawach 

związanych z wykonywaniem nadzoru przez ten organ, albo na wniosek organu nadzoru w 

innym państwie członkowskim, Komisja może wszczynać z urzędu i prowadzić kontrolę, 

postępowanie wyjaśniające lub postępowanie administracyjne, jak również żądać 

wszczęcia takich kontroli i postępowania przez organ nadzoru w innym państwie 

członkowskim. W takim przypadku upoważniony przedstawiciel tego organu nadzoru 

może brać udział w czynnościach dokonywanych w toku takich kontroli i postępowania. 

4. Komisja nie wszczyna kontroli lub postępowania, o których mowa w ust. 3, lub odmawia 

dopuszczenia do udziału w czynnościach, jeżeli: 

1)   uwzględnienie zgłoszenia mogłoby wywrzeć niekorzystny wpływ na suwerenność, 

bezpieczeństwo lub interes publiczny Rzeczypospolitej Polskiej lub 

2)   zgłoszenie dotyczy tych samych naruszeń przepisów prawa przez ten sam podmiot, co 

do których na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium państwa siedziby 

organu nadzoru toczy się postępowanie sądowe lub wydany został prawomocny wyrok. 
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5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, Komisja przekazuje zagranicznemu organowi 

nadzoru szczegółowe wyjaśnienie przyczyn niewszczęcia kontroli lub postępowania, lub 

odmowy dopuszczenia do udziału w czynnościach. 

6. W razie stwierdzenia, że określone zachowanie jest sprzeczne z przepisami prawa, których 

przestrzeganie jest objęte nadzorem Komisji, Komisja może wezwać do zaprzestania 

takich zachowań. 

7. Uprawnienia Komisji, o których mowa w przepisach niniejszego rozdziału, mają 

zastosowanie do: 

1)   zachowań na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa 

członkowskiego dotyczących instrumentów finansowych dopuszczonych lub będących 

przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   zachowań zaistniałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących 

instrumentów finansowych dopuszczonych lub będących przedmiotem ubiegania się o 

dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium innego państwa 

członkowskiego. 

 

Art. 37. 

[1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio: 

1)   w toku postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego w stosunku do podmiotu 

określonego w art. 5 pkt 1, 2, 4-6c i 8-17, członka rozliczającego lub klienta 

świadczącego pośrednie usługi rozliczeniowe - do czasu zaprzestania prowadzenia 

działalności podlegającej nadzorowi Komisji; 

2)   w przypadku cofnięcia zezwolenia na prowadzenie przez podmiot, o którym mowa w 

pkt 1, działalności podlegającej nadzorowi Komisji - do czasu zaprzestania 

prowadzenia tej działalności.] 

<1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio: 

1) w toku postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego w stosunku do podmiotu 

określonego w art. 5 pkt 1, 2, 4–6c i 8–20, członka rozliczającego lub klienta 

świadczącego pośrednie usługi rozliczeniowe – do czasu zaprzestania prowadzenia 

działalności podlegającej nadzorowi Komisji oraz wykreślenia tego podmiotu z 

rejestru uprawniającego do prowadzenia działalności podlegającej nadzorowi 

Komisji; 

2) w przypadku cofnięcia zezwolenia na prowadzenie przez podmiot, o którym mowa 

w pkt 1, działalności podlegającej nadzorowi Komisji oraz wykreślenia tego 

podmiotu z rejestru uprawniającego do prowadzenia działalności podlegającej 

nadzorowi Komisji – do czasu zaprzestania prowadzenia tej działalności.> 

1a. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio: 

1)   w toku postępowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 

2)   w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 

- do osoby trzeciej, której podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, powierzył, w granicach 

upoważnienia wynikającego z właściwych przepisów, wykonywanie niektórych 
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czynności z zakresu podlegającego nadzorowi Komisji - do czasu zaprzestania przez ten 

podmiot prowadzenia działalności podlegającej nadzorowi Komisji. 

2. (uchylony). 

 

Art. 38. 

1. W postępowaniu wyjaśniającym, o którym mowa w art. 18a ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. 

o nadzorze nad rynkiem finansowym, prowadzonym w celu ustalenia, czy istnieją 

podstawy do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego 

w ustawie o ofercie publicznej, ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, ustawie o 

funduszach inwestycyjnych, ustawie o giełdach towarowych oraz innych ustawach - w 

zakresie dotyczącym czynów skierowanych przeciwko interesom uczestników rynku 

kapitałowego, pozostających w związku z działalnością podmiotów nadzorowanych, lub 

do wszczęcia postępowania w sprawie naruszeń, o których mowa w art. 171a i art. 172 

ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Przewodniczącemu Komisji przysługuje 

także uprawnienie, o którym mowa w ust. 5 pkt 1. 

<1a. W postępowaniu wyjaśniającym, o którym mowa w art. 18a ustawy z dnia 21 lipca 

2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, prowadzonym w celu ustalenia, czy 

istnieją podstawy do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 

określonego w ustawie o funduszach inwestycyjnych lub do wszczęcia postępowania 

administracyjnego w sprawie naruszeń przepisów tej ustawy określających zasady 

prowadzenia działalności przez fundusze inwestycyjne otwarte, zarządzające nimi 

towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub przez inne podmioty prowadzące obsługę 

funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy zagranicznych lub funduszy 

inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego, Przewodniczącemu Komisji przysługuje także uprawnienie, 

o którym mowa w ust. 5 pkt 1a.> 

(ust. 2. – 4a. uchylone). 

5.  W granicach koniecznych do sprawdzenia, czy zachodzi: 

1) uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, o którym mowa w ust. 1, lub 

potrzeba wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawach, o których mowa w 

art. 171a lub w art. 172 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Przewodniczący 

Komisji może zażądać od podmiotu świadczącego usługi telekomunikacyjne 

udostępnienia informacji, stanowiących tajemnicę telekomunikacyjną w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 

827 i 1198) w zakresie wykazu połączeń telefonicznych lub innych przekazów 

informacji, dotyczących podmiotu dokonującego czynności faktycznych lub prawnych 

mających związek z wyjaśnianymi faktami, z uwzględnieniem danych abonenta 

pozwalających na jego identyfikację, czasu ich dokonania i innych informacji 

związanych z połączeniem lub przekazem, niestanowiących treści przekazu; 

<1a) uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, o którym mowa w ust. 1a, lub 

potrzeba wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawach, o których mowa 

w ust. 1a, Przewodniczący Komisji może zażądać od: 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?reqId=1457001609060_1665386205&nro=18137459&wersja=5&class=CONTENT&loc=4&dataOceny=2016-03-03&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1456994468&fullTextQuery.query=Nadz%C3%B3r+nad+rynkiem+kapita%C5%82owym&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1&printHighlight=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1503482:part=a18(a)&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?reqId=1457001609060_1665386205&nro=18137459&wersja=5&class=CONTENT&loc=4&dataOceny=2016-03-03&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1456994468&fullTextQuery.query=Nadz%C3%B3r+nad+rynkiem+kapita%C5%82owym&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1&printHighlight=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1264281&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?reqId=1457001609060_1665386205&nro=18137459&wersja=5&class=CONTENT&loc=4&dataOceny=2016-03-03&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1456994468&fullTextQuery.query=Nadz%C3%B3r+nad+rynkiem+kapita%C5%82owym&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1&printHighlight=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1283706&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?reqId=1457001609060_1665386205&nro=18137459&wersja=5&class=CONTENT&loc=4&dataOceny=2016-03-03&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1456994468&fullTextQuery.query=Nadz%C3%B3r+nad+rynkiem+kapita%C5%82owym&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1&printHighlight=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1287575&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?reqId=1457001609060_1665386205&nro=18137459&wersja=5&class=CONTENT&loc=4&dataOceny=2016-03-03&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1456994468&fullTextQuery.query=Nadz%C3%B3r+nad+rynkiem+kapita%C5%82owym&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1&printHighlight=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1291364&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?reqId=1457001609060_1665386205&nro=18137459&wersja=5&class=CONTENT&loc=4&dataOceny=2016-03-03&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1456994468&fullTextQuery.query=Nadz%C3%B3r+nad+rynkiem+kapita%C5%82owym&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1&printHighlight=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1283706:part=a171(a)&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?reqId=1457001609060_1665386205&nro=18137459&wersja=5&class=CONTENT&loc=4&dataOceny=2016-03-03&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1456994468&fullTextQuery.query=Nadz%C3%B3r+nad+rynkiem+kapita%C5%82owym&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1&printHighlight=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1283706:part=a172&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?reqId=1457001609060_1665386205&nro=18137459&wersja=5&class=CONTENT&loc=4&dataOceny=2016-03-03&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1456994468&fullTextQuery.query=Nadz%C3%B3r+nad+rynkiem+kapita%C5%82owym&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1&printHighlight=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1283706:part=a171(a)&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?reqId=1457001609060_1665386205&nro=18137459&wersja=5&class=CONTENT&loc=4&dataOceny=2016-03-03&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1456994468&fullTextQuery.query=Nadz%C3%B3r+nad+rynkiem+kapita%C5%82owym&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1&printHighlight=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1283706:part=a172&full=1
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a) towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego funduszem 

inwestycyjnym otwartym,  

b) depozytariusza funduszu inwestycyjnego otwartego,  

c) podmiotu, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych, 

prowadzącego działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu 

jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytułów 

uczestnictwa, 

d) podmiotu, któremu towarzystwo funduszy inwestycyjnych, w odniesieniu do 

funduszu inwestycyjnego otwartego, powierzyło wykonywanie czynności na 

podstawie umowy, o której mowa w art. 45a ust. 1 ustawy o funduszach 

inwestycyjnych, oraz podmiotu, któremu wykonywanie takich czynności zostało 

przekazane,  

e) podmiotu prowadzącego rejestr uczestników funduszu inwestycyjnego 

otwartego, 

f) przedstawiciela funduszu zagranicznego lub przedstawiciela funduszu 

inwestycyjnego otwartego z siedzibą w państwie należącym do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego, 

g) agenta płatności  

– przekazania Komisji posiadanych przez te podmioty nagrań rozmów 

telefonicznych oraz innych informacji zarejestrowanych za pośrednictwem 

urządzeń i systemów teleinformatycznych, dotyczących podmiotu dokonującego 

czynności faktycznych lub prawnych mających związek z wyjaśnianymi 

faktami;> 

2)  (uchylony). 

5a. Udostępnienie informacji zgodnie z: 

[1) ust. 5 pkt 1 - nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy 

telekomunikacyjnej;] 

<1) ust. 5 pkt 1 lub 1a – nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy 

telekomunikacyjnej;> 

2)  (uchylony). 

(ust. 6. -10. uchylone). 

 

Art. 55. 

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

[1)   środki techniczne służące do przekazywania przez podmioty nadzorowane informacji 

w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych określonych w 

ustawach, o których mowa w art. 2 pkt 1-4, lub w przepisach wykonawczych wydanych 

na ich podstawie,] 

<1) środki techniczne służące do przekazywania przez podmioty nadzorowane 

informacji w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych i 

sprawozdawczych określonych w ustawach, o których mowa w art. 2 pkt 1–4, w 
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przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie oraz w bezpośrednio 

stosowanych aktach prawa Unii Europejskiej,> 

2)   techniczne warunki przekazywania informacji przy użyciu tych środków 

- z uwzględnieniem konieczności zapewnienia tym podmiotom możliwości należytego 

wykonywania obowiązków i zróżnicowania sposobu przekazywania informacji w 

zależności od rodzaju tych podmiotów, nie zwiększając w istotnym stopniu kosztów ich 

uczestnictwa w rynku kapitałowym. 

2. Podmioty nadzorowane, które przed dniem wejścia w życie ustawy nie wykonywały 

obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych w sposób określony przepisami 

wydanymi na podstawie art. 81 ust. 8 ustawy, o której mowa w art. 54, wykonują 

obowiązki w sposób, o którym mowa w ust. 1, po upływie 6 miesięcy od dnia jej wejścia w 

życie. 

 

 

 

 

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: 

( pkt 1-38 pominięto)  

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. 1844), 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.);] 

<39a) spółce zarządzającej – rozumie się przez to podmiot lub spółkę, o których mowa 

w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i 

zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, 

z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o funduszach inwestycyjnych”;> 

<39aa) zarządzającym z UE – rozumie się przez to osobę prawną, o której mowa w art. 2 

pkt 10c ustawy o funduszach inwestycyjnych;> 

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 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?reqId=1457001609060_1665386205&nro=18137459&wersja=5&class=CONTENT&loc=4&dataOceny=2016-03-03&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1456994468&fullTextQuery.query=Nadz%C3%B3r+nad+rynkiem+kapita%C5%82owym&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1&printHighlight=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.420793:part=a81u8&full=1
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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,] 

<d) funduszem inwestycyjnym, alternatywną spółką inwestycyjną, towarzystwem 

funduszy inwestycyjnych lub zarządzającym ASI w rozumieniu ustawy 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, 

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; 

(pkt 39c-49 pominięto) 
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Art. 4. 

1. Rachunkami papierów wartościowych są rachunki, na których zapisywane są 

zdematerializowane papiery wartościowe, prowadzone wyłącznie przez: 

1)   domy maklerskie i banki prowadzące działalność maklerską, banki powiernicze, 

zagraniczne firmy inwestycyjne i zagraniczne osoby prawne prowadzące działalność 

maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału, Krajowy 

Depozyt, spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z 

zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1, oraz Narodowy Bank Polski - 

jeżeli oznaczenie tych rachunków pozwala na identyfikację osób, którym przysługują 

prawa z papierów wartościowych; 

2)   inne podmioty będące uczestnikami depozytu papierów wartościowych lub systemu 

rejestracji papierów wartościowych prowadzonego przez Narodowy Bank Polski, 

pośredniczące w zbywaniu papierów wartościowych emitowanych przez Skarb 

Państwa lub Narodowy Bank Polski - jeżeli dokonywane przez nie zapisy dotyczą tych 

papierów i pozwalają na identyfikację osób, którym przysługują prawa z papierów 

wartościowych. 

2. Od chwili zarejestrowania papierów wartościowych, na podstawie umowy, której 

przedmiotem jest rejestracja tych papierów wartościowych w depozycie papierów 

wartościowych, za rachunki papierów wartościowych uważa się również zapisy dotyczące 

tych papierów, dokonywane w związku z ich subskrypcją lub sprzedażą w obrocie 

pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, przez: 

1)   podmioty prowadzące działalność maklerską lub 

2)   banki powiernicze 

- o ile identyfikują one osoby, którym przysługują prawa z papierów wartościowych. 

<2a. Od chwili zarejestrowania skarbowych papierów oszczędnościowych w rozumieniu 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z 

późn. zm.), na podstawie umowy, której przedmiotem jest rejestracja tych papierów 

wartościowych w depozycie papierów wartościowych, za rachunki papierów 

wartościowych uważa się również zapisy dotyczące tych papierów, dokonywane przez 

podmioty prowadzące działalność maklerską lub banki powiernicze, o ile zapisy te 

identyfikują osoby, którym przysługują prawa z tych papierów wartościowych.> 

3. Ilekroć w ustawie jest mowa o rachunkach papierów wartościowych, rozumie się przez to 

również rachunki, na których są zapisywane niebędące papierami wartościowymi ani 

instrumentami pochodnymi, instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu 

zorganizowanego. 

 

Art. 19. 

1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej: 

1)   papiery wartościowe objęte zatwierdzonym prospektem emisyjnym mogą być 

przedmiotem obrotu na rynku regulowanym wyłącznie po ich dopuszczeniu do tego 

obrotu; 



- 85 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

2)   dokonywanie oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży na podstawie tej oferty, z 

wyjątkiem oferty publicznej, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 4 i 5 oraz ust. 8 ustawy o 

ofercie publicznej, wymaga pośrednictwa firmy inwestycyjnej; 

3)   proponowanie w dowolnej formie i w dowolny sposób nabycia instrumentów 

pochodnych inkorporujących uprawnienie do nabycia papierów wartościowych 

określonych w art. 3 pkt 1 lit. a, jeżeli propozycja skierowana jest do co najmniej 150 

osób lub do nieoznaczonego adresata, może być dokonywane wyłącznie na rynku 

regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu; 

4)   instrumenty pochodne inkorporujące uprawnienie do nabycia papierów wartościowych 

określonych w art. 3 pkt 1 lit. a, mogą być przedmiotem proponowania w dowolnej 

formie i w dowolny sposób, jeżeli propozycja skierowana jest do co najmniej 150 osób 

lub do nieoznaczonego adresata, wyłącznie w przypadku gdy te papiery wartościowe są 

dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu; 

[5)   przedmiotem obrotu zorganizowanego nie mogą być papiery wartościowe emitowane 

przez instytucje wspólnego inwestowania typu otwartego inne niż fundusze wpisane do 

rejestru, o którym mowa w art. 263 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 

inwestycyjnych; 

6)   przedmiotem obrotu wyłącznie na rynku regulowanym mogą być papiery wartościowe 

emitowane przez fundusze wpisane do rejestru, o którym mowa w art. 263 ustawy z dnia 

27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.] 

<5) przedmiotem obrotu zorganizowanego nie mogą być papiery wartościowe 

emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu otwartego, z 

uwzględnieniem rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 694/2014 z dnia 17 

grudnia 2013 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 

2011/61/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych służących 

określeniu typów zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. 

Urz. UE L 183 z 24.06.2014, str. 18), inne niż fundusze inwestycyjne zamknięte, 

fundusze wpisane do rejestru, o którym mowa w art. 263 ustawy o funduszach 

inwestycyjnych, unijne AFI, alternatywne fundusze inwestycyjne z siedzibą w 

państwach będących stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz 

alternatywne spółki inwestycyjne, o których mowa w ustawie o funduszach 

inwestycyjnych, wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zgodnie z przepisami tej ustawy; 

6) przedmiotem obrotu wyłącznie na rynku regulowanym mogą być papiery 

wartościowe emitowane przez fundusze wpisane do rejestru, o którym mowa w art. 

263 ustawy o funduszach inwestycyjnych.> 

2. Transakcja, której przedmiotem jest nabycie lub zbycie instrumentów finansowych lub 

która prowadzi do powstania takich instrumentów, nie stanowi gry ani zakładu w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ani gry 

losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu przepisów o grach hazardowych, nawet 

jeżeli według wyraźnej lub dorozumianej woli stron rzeczywiste spełnienie wzajemnych 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.327084&full=1
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świadczeń jest wyłączone, a tylko jedna ze stron jest obowiązana zapłacić różnicę między 

umówioną ceną sprzedaży a ceną rynkową w czasie wykonania umowy. 

 

Art. 22. 

1. Akcje spółki prowadzącej giełdę mogą być wyłącznie imienne. 

2. [Akcje spółki prowadzącej giełdę mogą nabywać wyłącznie Skarb Państwa, firmy 

inwestycyjne, banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, zakłady ubezpieczeń, 

powszechne towarzystwa emerytalne oraz emitenci papierów wartościowych notowanych 

na tej giełdzie.] <Akcje spółki prowadzącej giełdę mogą nabywać wyłącznie Skarb 

Państwa, firmy inwestycyjne, banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, 

zarządzający ASI w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych prowadzący 

działalność na podstawie zezwolenia, zakłady ubezpieczeń, powszechne towarzystwa 

emerytalne oraz emitenci papierów wartościowych notowanych na tej giełdzie.> Za 

zgodą Komisji akcje spółki prowadzącej giełdę mogą nabywać inne krajowe i zagraniczne 

osoby prawne. 

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku, gdy: 

1)   spółka prowadząca giełdę jest spółką publiczną; 

2)   przedmiotem obrotu na giełdzie prowadzonej przez daną spółkę nie są papiery 

wartościowe. 

4. Spółka prowadząca giełdę niezwłocznie po uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie giełdy 

jest obowiązana podać do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy spółki ze 

wskazaniem: 

1)   imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania 

- w przypadku osób fizycznych, 

2)   nazwy albo firmy oraz miejsca siedziby 

- w przypadku osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 

3)   liczby posiadanych przez poszczególnych akcjonariuszy akcji oraz wynikającego z 

nich udziału w ogólnej liczbie głosów oraz w kapitale zakładowym spółki 

prowadzącej giełdę. 

5. Obowiązek, o którym mowa w ust. 4, dotyczy akcjonariuszy posiadających akcje w liczbie 

uprawniającej do wykonywania co najmniej 5% ogólnej liczby głosów lub stanowiącej co 

najmniej 5% kapitału zakładowego spółki prowadzącej giełdę. 

6. W przypadku zmiany danych zawartych na liście, o której mowa w ust. 4, spółka 

prowadząca giełdę niezwłocznie podaje treść tych zmian do publicznej wiadomości. 

 

Art. 34. 

1. Akcje spółki prowadzącej rynek pozagiełdowy mogą być wyłącznie imienne. 

2. [Akcje spółki prowadzącej rynek pozagiełdowy mogą nabywać wyłącznie firmy 

inwestycyjne, banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, zakłady ubezpieczeń, 

powszechne towarzystwa emerytalne oraz emitenci papierów wartościowych notowanych 

w obrocie na tym rynku.] <Akcje spółki prowadzącej rynek pozagiełdowy mogą 

nabywać wyłącznie firmy inwestycyjne, banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, 
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zarządzający ASI w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych prowadzący 

działalność na podstawie zezwolenia, zakłady ubezpieczeń, powszechne towarzystwa 

emerytalne oraz emitenci papierów wartościowych notowanych w obrocie na tym 

rynku.> Za zgodą Komisji akcje spółki mogą nabywać inne krajowe i zagraniczne osoby 

prawne. 

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku, gdy: 

1)   spółka prowadząca rynek pozagiełdowy jest spółką publiczną; 

2)   przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym prowadzonym przez daną spółkę nie są 

papiery wartościowe. 

4. Spółka prowadząca rynek pozagiełdowy niezwłocznie po uzyskaniu zezwolenia na 

prowadzenie rynku pozagiełdowego jest obowiązana podać do publicznej wiadomości listę 

akcjonariuszy spółki ze wskazaniem: 

1)   imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania 

- w przypadku osób fizycznych, 

2)   nazwy albo firmy oraz miejsca siedziby 

- w przypadku osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 

3)   liczby posiadanych przez poszczególnych akcjonariuszy akcji oraz wynikającego z 

nich udziału w ogólnej liczbie głosów oraz w kapitale zakładowym spółki prowadzącej 

rynek pozagiełdowy 

- przy czym obowiązek ten dotyczy akcjonariuszy posiadających akcje w liczbie 

uprawniającej do wykonywania co najmniej 5% ogólnej liczby głosów lub 

stanowiącej co najmniej 5% kapitału zakładowego spółki prowadzącej rynek 

pozagiełdowy. 

5. W przypadku zmiany danych zawartych na liście, o której mowa w ust. 4, spółka 

prowadząca rynek pozagiełdowy niezwłocznie podaje treść tych zmian do publicznej 

wiadomości. 

 

Art. 45. 

1. Komisja uznając, czy określone zachowanie stanowi przyjętą praktykę rynkową, bierze pod 

uwagę w szczególności: 

1)   przejrzystość i zrozumiałość praktyki rynkowej dla uczestników rynku; 

2)   potrzebę ochrony prawidłowego funkcjonowania rynku i właściwego oddziaływania 

popytu i podaży; 

3)   wpływ określonej praktyki rynkowej na płynność i efektywność działania rynku; 

4)   stopień uwzględnienia zasad obrotu występujących na danym rynku oraz umożliwienie 

uczestnikom rynku podjęcia w odpowiednim czasie właściwych czynności w związku 

z wywołaną przez tę praktykę zmianą sytuacji rynkowej; 

5)   ryzyko, jakie w odniesieniu do instrumentów finansowych niesie ze sobą określona 

praktyka rynkowa dla prawidłowego funkcjonowania powiązanych pośrednio lub 

bezpośrednio rynków regulowanych lub nieregulowanych któregokolwiek z państw 

członkowskich; 
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6)   wyniki postępowań prowadzonych przez właściwy organ nadzoru i inne organy 

uprawnione do prowadzenia postępowań w zakresie nadużyć dokonywanych w 

obrocie instrumentami finansowymi, dotyczące określonej praktyki rynkowej, w 

szczególności jeżeli praktyka ta naruszała przepisy wprowadzone w celu 

przeciwdziałania nadużyciom na danym rynku lub rynkach bezpośrednio lub 

pośrednio związanych z którymkolwiek rynkiem państwa członkowskiego lub 

naruszała postanowienia zawarte w regulacjach określających zasady postępowania na 

tych rynkach; 

7)   charakterystykę określonego rynku regulowanego lub nieregulowanego, rodzaje 

instrumentów finansowych będących w obrocie, rodzaje uczestników rynku, włączając 

w to wielkość udziału inwestorów indywidualnych w obrocie na danym rynku. 

2. Komisja regularnie weryfikuje przyjęte praktyki rynkowe, biorąc przy tym pod uwagę 

istotne zmiany w funkcjonowaniu rynku, takie jak zmiany zasad obrotu lub zasad 

organizacji rynku. 

3. Biorąc pod uwagę potrzebę ochrony zasad uczciwego obrotu i właściwego oddziaływania 

sił popytu i podaży, należy w szczególności analizować wpływ określonej praktyki 

rynkowej na główne parametry rynku, takie jak: 

1)   warunki występujące na danym rynku; 

2)   średnią cenę na sesji; 

3)   cenę ustalaną na zakończenie notowań. 

4. Określona, w szczególności nowa lub kształtująca się, praktyka rynkowa może być 

stosowana, nawet jeżeli nie została zaakceptowana przez Komisję. 

5. Przed zaakceptowaniem danego zachowania, jako przyjętej praktyki rynkowej, Komisja 

przeprowadza konsultacje celem zasięgnięcia opinii: 

[1)   właściwych podmiotów będących uczestnikami odpowiednio rynku papierów 

wartościowych lub innych instrumentów finansowych, towarów giełdowych lub usług 

funduszy inwestycyjnych oraz stowarzyszeń i organizacji zrzeszających uczestników 

tych rynków;] 

<1) właściwych podmiotów będących uczestnikami odpowiednio rynku papierów 

wartościowych lub innych instrumentów finansowych, towarów giełdowych, 

usług funduszy inwestycyjnych lub usług alternatywnych spółek inwestycyjnych 

oraz stowarzyszeń i organizacji zrzeszających uczestników tych rynków;> 

2)   właściwego organu nadzoru w innym państwie członkowskim, w którym rynek 

regulowany posiada podobne cechy, w szczególności pod względem organizacji, 

wielkości i rodzajów transakcji. 

6. Wprowadzenie zmiany przyjętej praktyki rynkowej wymaga uprzedniego przeprowadzenia 

konsultacji z podmiotami i organizacjami, o których mowa w ust. 5. 

7. Komisja przekazuje Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 

oraz do publicznej wiadomości treść uchwały, o której mowa w art. 44 ust. 1, wskazując 

jednocześnie wytyczne, które wzięła pod uwagę akceptując dane zachowanie jako przyjętą 

praktykę rynkową. 
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8. W przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego, wyjaśniającego lub karnego w 

sprawie związanej z wykonywaniem nadzoru przez Komisję dotyczącej zachowań 

będących przedmiotem opinii, o której mowa w ust. 5, Komisja może zawiesić 

prowadzenie konsultacji do chwili zakończenia tego postępowania. 

 

Art. 70. 

1. Przepisów niniejszego działu nie stosuje się do: 

1)   zakładów ubezpieczeń; 

2)   podmiotów wykonujących czynności określone w art. 69 ust. 2 wyłącznie na rzecz 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, do której należy podmiot 

wykonujący te czynności, z zastrzeżeniem pkt 9; 

3)   podmiotów prowadzących działalność gospodarczą inną niż działalność maklerska, 

wykonujących czynności określone w art. 69 ust. 2 w sposób incydentalny w związku z 

prowadzoną działalnością, o ile działalność ta jest regulowana przepisami i o ile 

przepisy te nie wyłączają możliwości wykonywania tych czynności; 

4)   podmiotów wykonujących wyłącznie czynności określone w art. 69 ust. 2 pkt 3, o ile 

czynności te nie są wykonywane w ramach zadań związanych z organizacją rynku 

regulowanego ani nie polegają na nabywaniu lub zbywaniu instrumentów finansowych 

w sposób zorganizowany, częsty i systematyczny poprzez stworzenie systemu 

umożliwiającego zawieranie transakcji przez podmioty trzecie; 

5)   członków Europejskiego Systemu Banków Centralnych i innych krajowych 

podmiotów wykonujących podobne funkcje, jak również innych organów publicznych 

powołanych do zarządzania długiem publicznym; 

[6)   funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych w rozumieniu 

ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych;] 

<6) funduszy inwestycyjnych, alternatywnych spółek inwestycyjnych, towarzystw 

funduszy inwestycyjnych oraz zarządzających ASI w rozumieniu ustawy o 

funduszach inwestycyjnych;> 

7)   funduszy emerytalnych w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i 

funkcjonowaniu funduszy emerytalnych; 

[8)   przechowywania aktywów funduszy, o których mowa w pkt 6 lub 7, i zarządzania tymi 

funduszami;] 

<8) przechowywania aktywów funduszy oraz spółek, o których mowa w pkt 6 lub 7, i 

zarządzania tymi funduszami i spółkami;> 

9)   podmiotów, które prowadzą wyłącznie działalność, określoną w art. 69 ust. 2, 

polegającą na zarządzaniu funduszem emerytalnym, wykonując czynności określone w 

art. 69 ust. 2 na rzecz podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, do której 

należy podmiot wykonujący te czynności; 

10)  podmiotów wykonujących czynności określone w art. 69 ust. 2 pkt 3 w zakresie 

instrumentów finansowych lub wykonujących czynności określone w art. 69 ust. 2 pkt 

1, 2, 4-8 oraz w ust. 4 w zakresie instrumentów pochodnych, których instrumentem 

bazowym jest towar lub instrumentów wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. i na rzecz 
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klientów korzystających z usług świadczonych przez te podmioty w ramach 

podstawowej działalności gospodarczej tych podmiotów, która nie jest działalnością 

maklerską, o ile czynności te mają charakter dodatkowy w stosunku do głównego 

przedmiotu działalności tych podmiotów; przy czym przedmiot działalności tych 

podmiotów jest ustalany na podstawie przedmiotu działalności grupy kapitałowej, do 

której te podmioty należą; 

11)  podmiotów świadczących usługę doradztwa inwestycyjnego w związku z 

prowadzeniem działalności gospodarczej niebędącej działalnością maklerską, o ile 

świadczenie tej usługi nie jest odpłatne; 

12)  podmiotów, których głównym przedmiotem działalności jest wykonywanie czynności 

określonych w art. 69 ust. 2 pkt 3 w zakresie instrumentów pochodnych, których 

instrumentem bazowym jest towar, z wyłączeniem podmiotów wchodzących w skład 

grupy kapitałowej, której głównym przedmiotem działalności jest działalność maklerska 

lub czynności bankowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Prawo bankowe; 

13)  podmiotów zawierających, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na 

własny rachunek transakcje na rynkach kontraktów terminowych, opcji lub innych 

instrumentów pochodnych albo na rynkach pieniężnych wyłącznie w celu 

zabezpieczenia pozycji zajętych na tych rynkach, lub działających w tym celu na 

rachunek innych członków takich rynków, o ile odpowiedzialność za wykonanie 

zobowiązań wynikających z tych transakcji ponoszą uczestnicy rozliczający tych 

rynków; 

[14)  podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o 

funduszach inwestycyjnych.] 

<14) podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o funduszach 

inwestycyjnych.> 

2. Bank z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może, bez zezwolenia na 

prowadzenie działalności maklerskiej, wykonywać czynności określone w: 

1)   art. 69 ust. 2 pkt 1-6 - o ile przedmiotem tych czynności są papiery wartościowe, o 

których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, lub inne niedopuszczone do obrotu 

zorganizowanego instrumenty finansowe oraz obligacje, o których mowa w art. 39p ust. 

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

Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 931, z późn. zm.); 

2)   art. 69 ust. 2 pkt 7; 

3)   art. 69 ust. 2 pkt 3 - o ile przedmiotem tych czynności są dopuszczone do obrotu 

zorganizowanego obligacje, listy zastawne oraz inne zbywalne papiery wartościowe 

inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągniętego 

długu, inne niż określone w pkt 1, lub instrumenty pochodne, których instrumentem 

bazowym są obligacje, listy zastawne, inne zbywalne papiery wartościowe 

inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągniętego 

długu, stopa procentowa lub waluta. 
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3. Wykonywanie przez bank, zgodnie z ust. 2, czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 

1-7, nie stanowi działalności maklerskiej. 

4. W zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1-7, do banku, o 

którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio art. 72, art. 73 ust. 1 i 2, art. 74b-76, art. 

79-81g, art. 83a, art. 86 ust. 2, art. 90 i art. 93a, a w zakresie nieuregulowanym w tych 

przepisach stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo 

bankowe. 

5. W zakresie wykonywania przez agenta firmy inwestycyjnej czynności na rzecz banku, o 

którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio art. 79-81. 

 

Art. 81. 

1. Wniosek o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 79 ust. 8, składa firma inwestycyjna, na 

rzecz której mają być wykonywane czynności, o których mowa w art. 79 ust. 2. Wniosek 

zawiera: 

1)   w przypadku osoby fizycznej: 

a)  dane osobowe obejmujące imię i nazwisko, miejsce i adres zamieszkania, numer 

PESEL, a w przypadku jego braku - serię i numer paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość, 

b)  oświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, 

c)  opis dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej lub prowadzonej działalności 

gospodarczej, 

d)  oświadczenie o nieuznaniu prawomocnym orzeczeniem za winną popełnienia 

przestępstw lub wykroczeń, o których mowa w ust. 4, 

e)  zakres i sposób wykonywania czynności, jakie zostały powierzone na podstawie 

umowy, o której mowa w art. 79 ust. 1, oraz miejsce jej wykonywania, 

f)  wskazanie osoby lub osób z firmy inwestycyjnej odpowiedzialnych za nadzór nad 

agentem firmy inwestycyjnej, 

g)  opinię firmy inwestycyjnej, że dana osoba posiada odpowiedni poziom wiedzy i 

doświadczenia zawodowego w zakresie usług pośrednictwa finansowego, 

obowiązujących przepisów prawa oraz standardów działalności firm inwestycyjnych, 

chyba że agentem firmy inwestycyjnej ma być osoba mająca prawo wykonywania 

zawodu maklera papierów wartościowych lub doradcy inwestycyjnego; 

2)   w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości 

prawnej: 

a)  dane obejmujące firmę lub nazwę oraz siedzibę i adres, 

b)  opis prowadzonej działalności gospodarczej, 

c)  oświadczenie o wpisie do właściwego rejestru, 

d)  dane osobowe osób kierujących działalnością podmiotu obejmujące imię i nazwisko, 

miejsce i adres zamieszkania, numer PESEL, a w przypadku jego braku - serię i 

numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, 
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e)  oświadczenia osób kierujących działalnością podmiotu o nieuznaniu prawomocnym 

orzeczeniem za winne popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, o których mowa w 

ust. 4, 

f)  zakres i sposób wykonywania czynności, jakie zostały powierzone na podstawie 

umowy, o której mowa w art. 79 ust. 1, oraz miejsce jej wykonywania, 

g)  wskazanie osoby lub osób z firmy inwestycyjnej odpowiedzialnych za nadzór nad 

agentem firmy inwestycyjnej, 

h)  opinię firmy inwestycyjnej, że doświadczenie w zakresie obrotu instrumentami 

finansowymi posiadane przez dany podmiot lub przez osoby kierujące jego 

działalnością oraz struktura organizacyjna tego podmiotu gwarantują wykonywanie 

czynności, o których mowa w art. 79 ust. 2, w sposób prawidłowy, z dołożeniem 

należytej staranności. 

2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i d oraz pkt 2 lit. c i e, składa się pod 

rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający 

oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta 

zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń. 

3. W przypadku gdy agentem firmy inwestycyjnej ma być podmiot prowadzący działalność 

gospodarczą nadzorowaną przez organ, z którym Komisja zawarła porozumienie, o którym 

mowa w art. 20 ust. 2 ustawy o nadzorze, Komisja, po otrzymaniu wniosku, o którym 

mowa w ust. 1, występuje do tego organu o przedstawienie opinii dotyczącej sytuacji 

finansowej podmiotu, który ma zostać wpisany do rejestru oraz sposobu prowadzenia 

działalności przez ten podmiot. Przedstawienie przez ten organ pozytywnej opinii o: 

1)   osobie fizycznej - jest uznawane za posiadanie przez nią odpowiedniego poziomu 

wiedzy i doświadczenia zawodowego w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. g; 

2)   osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - jest 

uznawane za posiadanie przez nią lub przez osoby kierujące jej działalnością 

doświadczenia w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. h, oraz posiadanie przez 

tę osobę lub jednostkę struktury organizacyjnej gwarantujących wykonywanie 

czynności, o których mowa w art. 79 ust. 2, w sposób prawidłowy, z dołożeniem 

należytej staranności. 

[4. Komisja odmawia wpisu do rejestru w przypadku, gdy osoba fizyczna, o której mowa w 

ust. 1 pkt 1, lub osoba kierująca działalnością podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 

została uznana prawomocnym orzeczeniem za winną popełnienia przestępstwa 

skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi 

gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstw lub 

wykroczeń określonych w art. 305, art. 307 lub art. 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - 

Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 oraz z 2015 r. poz. 1266 i 

1505), przestępstw określonych w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 

towarowych, ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, ustawie o 

ofercie publicznej lub przestępstw określonych w niniejszej ustawie.] 
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<4. Komisja odmawia wpisu do rejestru w przypadku, gdy osoba fizyczna, o której 

mowa w ust. 1 pkt 1, lub osoba kierująca działalnością podmiotu, o którym mowa w 

ust. 1 pkt 2, została uznana prawomocnym orzeczeniem za winną popełnienia 

przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, 

mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, 

przestępstw lub wykroczeń określonych w art. 305, art. 307 lub art. 308 ustawy z dnia 

30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410, z 

poźn. zm.), przestępstw określonych w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o 

giełdach towarowych, ustawie o funduszach inwestycyjnych, ustawie o ofercie 

publicznej lub przestępstw określonych w niniejszej ustawie.> 

5. Komisja odmawia również dokonania wpisu do rejestru osoby fizycznej, o której mowa w 

ust. 1 pkt 1, lub podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w przypadku gdy wykonywanie 

przez tę osobę lub ten podmiot czynności, o których mowa w art. 79 ust. 2, mogłoby 

doprowadzić do naruszenia bezpieczeństwa obrotu lub interesów klientów firmy 

inwestycyjnej. W przypadku podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, Komisja odmawia 

dokonania wpisu do rejestru także wtedy, gdy doświadczenie w zakresie obrotu 

instrumentami finansowymi posiadane przez ten podmiot lub przez osoby kierujące jego 

działalnością oraz struktura organizacyjna tego podmiotu nie gwarantują wykonywania 

czynności, o których mowa w art. 79 ust. 2, w sposób prawidłowy, z dołożeniem należytej 

staranności. 

6. Firma inwestycyjna jest obowiązana do pisemnego informowania Komisji o: 

1)   każdorazowej zmianie danych objętych wnioskiem o wpis do rejestru, w terminie 7 dni 

od dnia powzięcia informacji o tych zmianach; 

2)   rozpoczęciu przez agenta firmy inwestycyjnej wykonywania czynności, o których 

mowa w art. 79 ust. 2, w terminie 3 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania tych 

czynności; 

3)   rozwiązaniu umowy, o której mowa w art. 79 ust. 1, ze wskazaniem daty i przyczyn jej 

rozwiązania, w terminie 7 dni od dnia rozwiązania umowy. 

 

Art. 82. 

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, z zastrzeżeniem 

art. 111 ust. 2, zawiera: 

1)   dane osobowe członków zarządu albo wspólników lub komplementariuszy w spółce 

osobowej, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, o ile jest ustanowiona, jak również 

innych osób, które odpowiadają za rozpoczęcie przez wnioskodawcę działalności 

maklerskiej lub będą nią kierować, ich kwalifikacje zawodowe oraz dotychczasowy 

przebieg pracy zawodowej; 

2)   listę akcjonariuszy posiadających akcje wnioskodawcy bezpośrednio lub pośrednio 

przez podmioty zależne wraz z określeniem posiadanej przez nich liczby akcji oraz 

procentowym określeniem posiadanych przez nich głosów w ogólnej liczbie głosów; 

3)   w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi, posiadających co najmniej 

10% ogólnej liczby głosów lub co najmniej 10% kapitału zakładowego wnioskodawcy - 
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dane osobowe tych osób, informacje o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej 

lub prowadzonej działalności gospodarczej; 

4)   w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi, posiadających co najmniej 

10% ogólnej liczby głosów lub co najmniej 10% kapitału zakładowego spółki akcyjnej 

będącej wnioskodawcą - informację na temat prowadzonej działalności gospodarczej, 

aktualny odpis z właściwego rejestru oraz ostatnie sprawozdanie finansowe wraz z 

opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i raportem z 

badania, jeżeli badanie jest wymagane przepisami prawa; 

4a)  w przypadku akcjonariuszy będących jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi 

osobowości prawnej, posiadających co najmniej 10% ogólnej liczby głosów lub co 

najmniej 10% kapitału zakładowego wnioskodawcy, odpowiednio informacje, o 

których mowa w pkt 4; 

5)   informacje o podmiotach wchodzących w skład tej samej co wnioskodawca grupy 

kapitałowej obejmujące wskazanie ich firmy (nazwy) lub imienia i nazwiska, siedziby i 

adresu lub miejsca zamieszkania i adresu, opis prowadzonej działalności gospodarczej 

oraz, w przypadku osoby prawnej będącej podmiotem dominującym wobec 

wnioskodawcy, jeżeli podmiot ten jest finansową spółką holdingową, o której mowa w 

art. 98a ust. 2 pkt 16, wskazanie danych osobowych osób wchodzących w skład jej 

organów zarządzających i nadzorczych, ich kwalifikacji zawodowych oraz 

dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej; 

6)   informacje określone w pkt 5 w odniesieniu do akcjonariuszy lub wspólników 

podmiotu dominującego w grupie kapitałowej, w której pozostaje wnioskodawca; 

7)   wskazanie zakresu czynności, które wnioskodawca zamierza wykonywać; 

8)   informację o wysokości kapitału założycielskiego, ze wskazaniem źródeł jego 

pochodzenia, albo informację o zawartej umowie ubezpieczenia, o której mowa w art. 

98 ust. 9, w tym w szczególności wskazanie zakładu ubezpieczeń, z którym została 

zawarta, oraz wysokości sumy ubezpieczenia; 

9)   analizę ekonomiczno-finansową możliwości prowadzenia działalności maklerskiej 

przez okres roku od dnia rozpoczęcia tej działalności; 

[10) oświadczenia osób wymienionych w pkt 1, z wyłączeniem wspólników oraz 

komplementariuszy w spółce osobowej, że nie były uznane prawomocnym orzeczeniem 

za winne popełnienia przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności 

dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami 

wartościowymi, przestępstw lub wykroczeń określonych w art. 305, art. 307 lub art. 308 

ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej, przestępstw 

określonych w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, 

przestępstw określonych w ustawie o ofercie publicznej lub przestępstw określonych w 

niniejszej ustawie;] 

<10) oświadczenia osób wymienionych w pkt 1, z wyłączeniem wspólników oraz 

komplementariuszy w przypadku domu maklerskiego działającego w formie spółki 

osobowej, którym nie przysługuje prawo prowadzenia spraw spółki lub jej 

reprezentowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks 
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spółek handlowych, że nie były uznane prawomocnym orzeczeniem za winne 

popełnienia przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności 

dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami 

wartościowymi, przestępstw lub wykroczeń określonych w art. 305, art. 307 lub 

art. 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, 

przestępstwa określonego w ustawach, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z 

dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, oraz że w okresie 3 lat 

poprzedzających dzień złożenia wniosku nie zostały ukarane w trybie 

administracyjnym przez właściwy organ nadzoru za naruszenie przepisów 

wdrażających dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 

czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do 

działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i 

firmami inwestycyjnymi, zmieniającą dyrektywę 2002/87/WE i uchylającą 

dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 338, 

z późn. zm.) lub przepisów rozporządzenia 575/2013;> 

11)  informacje o planowanej organizacji przedsiębiorstwa, ze wskazaniem adresów centrali 

i oddziałów, jeżeli jest planowane ich otwarcie, oraz o posiadanych urządzeniach 

telekomunikacyjnych i o warunkach lokalowych; 

11a)  w przypadku zamiaru prowadzenia działalności, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 8, 

wskazanie podmiotu lub podmiotów, które na podstawie umowy z wnioskodawcą, będą 

dokonywać rozrachunku oraz rozliczania transakcji zawieranych w alternatywnym 

systemie obrotu oraz zasad, na jakich ma być dokonywany rozrachunek oraz rozliczanie 

transakcji przez ten podmiot lub podmioty; 

12)  informacje o dotychczas prowadzonej przez wnioskodawcę działalności gospodarczej; 

13)  informację o podmiotach dominujących i zależnych wobec akcjonariuszy posiadających 

co najmniej 10% ogólnej liczby głosów lub 10% kapitału zakładowego wnioskodawcy 

obejmującą wskazanie ich firmy (nazwy) lub imienia i nazwiska, siedziby i adresu lub 

miejsca zamieszkania i adresu oraz opisu prowadzonej działalności gospodarczej. 

2. Do wniosku, z zastrzeżeniem art. 111 ust. 2a, dołącza się: 

1)   statut albo umowę spółki i odpis z rejestru przedsiębiorców lub, w przypadku 

wnioskodawcy będącego podmiotem zagranicznym, z odpowiedniego rejestru; 

2)   regulaminy określające sposób prowadzenia działalności w zakresie czynności, o 

których mowa w ust. 1 pkt 7, w przypadku zamiaru świadczenia usług na rzecz klienta 

detalicznego; 

2a)  opis zasad prowadzenia działalności w zakresie czynności, o których mowa w ust. 1 

pkt 7, w przypadku zamiaru świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego; 

3)   regulamin organizacyjny, opis systemu kontroli wewnętrznej i regulamin nadzoru 

zgodności działalności z prawem; 

4)   regulamin ochrony przepływu informacji poufnych oraz stanowiących tajemnicę 

zawodową oraz procedury wewnętrzne zapobiegające wprowadzaniu do obrotu 

finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych 

źródeł; 
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4a)  regulamin zarządzania konfliktami interesów; 

4b)  procedurę przeciwdziałania i ujawniania przypadków manipulacji; 

5)   regulamin inwestowania przez osoby powiązane z firmą inwestycyjną lub na ich 

rachunek w instrumenty finansowe; 

6)   w przypadku wnioskodawcy prowadzącego dotychczas działalność gospodarczą - 

ostatnie sprawozdanie finansowe wnioskodawcy wraz z opinią podmiotu 

uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i raportem z badania, jeżeli 

badanie jest wymagane przepisami prawa; 

7)   listę maklerów papierów wartościowych lub doradców inwestycyjnych zatrudnionych 

przez wnioskodawcę zgodnie z art. 83; 

8)   w przypadku wnioskodawcy korzystającego z wyłączenia wynikającego z art. 98 ust. 

9, dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia; 

9)   złożone przez akcjonariuszy będących osobami fizycznymi, posiadających co najmniej 

10% ogólnej liczby głosów lub co najmniej 10% kapitału zakładowego 

wnioskodawcy, oświadczenia o źródle pochodzenia środków pieniężnych 

przeznaczonych na zapłatę za obejmowane lub nabywane akcje lub udziały 

wnioskodawcy; 

10)  kopię umowy z Krajowym Depozytem o uczestnictwo w systemie rekompensat 

zawartej pod warunkiem uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności 

maklerskiej. 

2a. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 10 oraz ust. 2 pkt 9, składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim 

klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. 

3. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, nie zamieszcza się informacji określonych w ust. 1 

pkt 5 i 6, w przypadku gdy dotyczą one: 

[1)   podmiotu będącego emitentem papierów wartościowych lub innych instrumentów 

finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, firmą inwestycyjną, 

towarowym domem maklerskim, bankiem, zakładem ubezpieczeń, funduszem 

inwestycyjnym, funduszem emerytalnym, funduszem zagranicznym lub spółką 

zarządzającą w rozumieniu przepisów o funduszach inwestycyjnych, lub innym 

zagranicznym podmiotem nadzorowanym przez organ, z którym Komisja zawarła 

porozumienie, o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy o nadzorze, lub porozumienie, o 

którym mowa w przepisach o funduszach inwestycyjnych;] 

<1) podmiotu będącego emitentem papierów wartościowych lub innych 

instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, 

firmą inwestycyjną, towarowym domem maklerskim, bankiem, zakładem 

ubezpieczeń, funduszem emerytalnym, a także funduszem inwestycyjnym, 

funduszem zagranicznym, spółką zarządzającą lub zarządzającym z UE, lub 

innym zagranicznym podmiotem nadzorowanym przez organ, z którym Komisja 
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zawarła porozumienie, o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy o nadzorze, lub 

porozumienie, o którym mowa w ustawie o funduszach inwestycyjnych;> 

2)   podmiotu dominującego lub zależnego od podmiotu, o którym mowa w pkt 1, lub 

3)   podmiotu zależnego od podmiotu dominującego wobec podmiotu, o którym mowa w 

pkt 1. 

3a. Przez osoby powiązane, o których mowa w ust. 2 pkt 5, rozumie się: 

1)   osobę wchodzącą w skład statutowych organów firmy inwestycyjnej, a w przypadku 

firmy inwestycyjnej prowadzonej w formie spółki osobowej również wspólnika lub 

komplementariusza; 

2)   osobę pozostającą w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o 

podobnym charakterze z firmą inwestycyjną; 

3)   osobę fizyczną, która jest agentem tej firmy inwestycyjnej; 

4)   osobę fizyczną wykonującą czynności przekazane przez firmę inwestycyjną zgodnie z 

umową, o której mowa w art. 81a ust. 1; 

5)   osobę kierującą działalnością: 

a)  agenta tej firmy inwestycyjnej, w przypadku gdy agentem firmy inwestycyjnej jest 

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 

b)  podmiotu wykonującego czynności przekazane przez firmę inwestycyjną zgodnie z 

umową, o której mowa w art. 81a ust. 1, w przypadku gdy podmiot ten jest jednostką 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej; 

6)   osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego: 

a)  agenta tej firmy inwestycyjnej, w przypadku gdy agentem firmy inwestycyjnej jest 

osoba prawna, 

b)  podmiotu wykonującego czynności przekazane przez firmę inwestycyjną zgodnie z 

umową, o której mowa w art. 81a ust. 1, w przypadku gdy podmiot ten jest osobą 

prawną; 

7)   osobę pozostającą w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o 

podobnym charakterze z: 

a)  podmiotem, o którym mowa w pkt 5 lit. a lub pkt 6 lit. a, o ile uczestniczy ona w 

wykonywaniu czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez tę 

firmę inwestycyjną, 

b)  podmiotem, o którym mowa w pkt 5 lit. b lub pkt 6 lit. b, o ile uczestniczy ona w 

wykonywaniu czynności przekazanych przez firmę inwestycyjną. 

4. W celu ustalenia wpływu wywieranego przez podmiot posiadający pośrednio lub 

bezpośrednio akcje lub udziały wnioskodawcy w liczbie zapewniającej co najmniej 10% 

ogólnej liczby głosów na sposób prowadzenia działalności maklerskiej, przestrzegania 

zasad uczciwego obrotu lub należytego zabezpieczenia interesów klientów, Komisja może 

żądać przedstawienia innych danych dotyczących sytuacji prawnej lub finansowej tego 

podmiotu. 

5. Przepisy ust. 1, ust. 2 pkt 9 i ust. 4 dotyczące akcji lub akcjonariuszy stosuje się 

odpowiednio do udziałów lub wspólników w przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością. Przepis ust. 2 pkt 9 dotyczący oświadczenia o źródle 
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pochodzenia środków pieniężnych przeznaczonych na zapłatę za obejmowane lub 

nabywane akcje stosuje się odpowiednio do oświadczenia o źródle pochodzenia środków 

pieniężnych wnoszonych jako wkład do spółki osobowej w przypadku, gdy wnioskodawcą 

jest spółka jawna, partnerska lub komandytowa. 

 

Art. 83. 

1. Firma inwestycyjna jest obowiązana zatrudniać, na podstawie umowy o pracę, co najmniej: 

1)   jednego maklera papierów wartościowych - do wykonywania każdej z czynności, o 

których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1-3, 6 i 8 oraz ust. 4 pkt 1; 

2)   dwóch doradców inwestycyjnych - do wykonywania czynności, o których mowa w art. 

69 ust. 2 pkt 4; 

3)   jednego doradcę inwestycyjnego lub jednego maklera papierów wartościowych - do 

wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 5. 

2. Warunki, o których mowa w ust. 1, uważa się za spełnione, jeżeli czynności wymienione w 

tym przepisie wykonuje makler papierów wartościowych lub doradca inwestycyjny będący 

komplementariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej lub komandytowej albo 

wspólnikiem w spółce jawnej lub partnerskiej będącej firmą inwestycyjną. 

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do zagranicznych firm inwestycyjnych prowadzących na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską bez konieczności otwierania 

oddziału. 

[4. Firma inwestycyjna nie ma obowiązku zatrudniania maklera papierów wartościowych do 

wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1, których przedmiotem są 

instrumenty finansowe, o których mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o 

funduszach inwestycyjnych.] 

<4. Firma inwestycyjna nie ma obowiązku zatrudniania maklera papierów 

wartościowych do wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1, 

których przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa w art. 32 ust. 2 

ustawy o funduszach inwestycyjnych.> 

 

Art. 106a. 

1. Podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 106 ust. 1, przekazuje wraz z 

zawiadomieniem informację o posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcjach lub 

prawach z akcji domu maklerskiego, o którym mowa w art. 106 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 domu maklerskiego lub 

wykonywanie uprawnień podmiotu dominującego domu maklerskiego. 

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. 
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[3. W przypadku gdy podmiot składający zawiadomienie jest: 

1)   zakładem ubezpieczeń, zakładem reasekuracji, instytucją kredytową w rozumieniu 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, zagraniczną firmą inwestycyjną lub 

spółką zarządzającą, które uzyskały zezwolenie na wykonywanie działalności na 

terytorium państwa członkowskiego lub 

2)   podmiotem dominującym lub podmiotem pozostającym w podobnym stosunku do 

zagranicznego zakładu ubezpieczeń, zagranicznego zakładu reasekuracji, instytucji 

kredytowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, 

zagranicznej firmy inwestycyjnej 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.] 

<3. W przypadku gdy podmiot składający zawiadomienie jest: 

1) zakładem ubezpieczeń, zakładem reasekuracji, instytucją kredytową w rozumieniu 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, zagraniczną firmą 

inwestycyjną, spółką zarządzającą lub zarządzającym z UE, którzy uzyskali 

zezwolenie na wykonywanie działalności na terytorium państwa członkowskiego, 

lub 

2) podmiotem dominującym lub podmiotem pozostającym w podobnym stosunku do 

zagranicznego zakładu ubezpieczeń, zagranicznego zakładu reasekuracji, 

instytucji kredytowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo 

bankowe, zagranicznej firmy inwestycyjnej, spółki zarządzającej lub 

zarządzającego z UE, którzy uzyskali 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, spółki 

zarządzającej lub zarządzającego z UE, o których mowa w pkt 2; jeżeli nie 

zachodzą okoliczności wymienione w pkt 1 i 2, zawiadomienie zawiera stosowne 

oświadczenie w tym zakresie.> 

 

Art. 106b. 

1. Podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 106 ust. 1, przedstawia wraz z 

zawiadomieniem informacje dotyczące: 

1)   identyfikacji podmiotu składającego zawiadomienie, osób zarządzających jego 

działalnością oraz osób przewidzianych do objęcia funkcji członków zarządu domu 

maklerskiego - o ile podmiot składający zawiadomienie planuje zmiany w tym zakresie; 

2)   identyfikacji domu maklerskiego, o którym mowa w art. 106 ust. 1; 
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3)   działalności zawodowej, gospodarczej lub statutowej podmiotu składającego 

zawiadomienie i osób, o których mowa w pkt 1, a w szczególności przedmiotu tej 

działalności, zakresu i miejsca jej prowadzenia oraz dotychczasowego jej przebiegu, a 

także wykształcenia posiadanego przez podmiot składający zawiadomienie, będący 

osobą fizyczną, i osób, o których mowa w pkt 1; 

4)   grupy, do której należy podmiot składający zawiadomienie, a w szczególności jej 

struktury, należących do niej podmiotów, prawnych i faktycznych powiązań 

kapitałowych, finansowych i osobowych z innymi podmiotami; 

5)   sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu składającego zawiadomienie; 

6)   skazania za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, postępowań warunkowo 

umorzonych oraz zakończonych ukaraniem postępowań dyscyplinarnych jak również 

innych zakończonych postępowań administracyjnych i cywilnych, dotyczących 

podmiotu składającego zawiadomienie lub osób, o których mowa w pkt 1, mogących 

mieć wpływ na ocenę podmiotu składającego zawiadomienie w świetle kryteriów 

określonych w art. 106h ust. 2; 

7)   toczących się postępowań karnych o przestępstwo umyślne - z wyłączeniem 

przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego - lub postępowań w sprawie o 

przestępstwo skarbowe, jak również innych toczących się postępowań 

administracyjnych, dyscyplinarnych i cywilnych, mogących mieć wpływ na ocenę 

podmiotu składającego zawiadomienie w świetle kryteriów określonych w art. 106h ust. 

2, a prowadzonych przeciwko podmiotowi składającemu zawiadomienie lub osobom, o 

których mowa w pkt 1, lub postępowań związanych z działalnością tego podmiotu lub 

tych osób; 

8)   działań zmierzających do nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji w liczbie 

zapewniającej osiągnięcie lub przekroczenie poziomów określonych w art. 106 ust. 1 

albo stania się podmiotem dominującym domu maklerskiego, a w szczególności 

docelowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu domu 

maklerskiego, związanych z tym udziałem uprawnień, sposobu i źródeł finansowania 

nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji, zawartych w związku z tymi działaniami 

umów oraz działania w porozumieniu z innymi podmiotami; 

9)   zamiarów podmiotu składającego zawiadomienie w odniesieniu do przyszłej 

działalności domu maklerskiego, w szczególności w zakresie planów marketingowych, 

operacyjnych, finansowych oraz dotyczących organizacji i zarządzania, z 

uwzględnieniem zobowiązań, o których mowa w art. 106h ust. 3. 

[2. Informacje w zakresie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, a także informacje w 

zakresie określonym w ust. 1 pkt 6 i 7, nie są wymagane w odniesieniu do podmiotu 

składającego zawiadomienie i osób zarządzających jego działalnością, jeżeli podmiot 

składający zawiadomienie jest bankiem krajowym lub instytucją kredytową w rozumieniu 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, zakładem ubezpieczeń lub zakładem 

reasekuracji, które uzyskały zezwolenie na wykonywanie działalności w państwie 

członkowskim, domem maklerskim lub zagraniczną firmą inwestycyjną lub spółką 
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zarządzającą, które uzyskały zezwolenie na wykonywanie działalności w państwie 

członkowskim, o ile okoliczność ta zostanie wykazana w zawiadomieniu.] 

<2. Informacje w zakresie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, a także informacje 

w zakresie określonym w ust. 1 pkt 6 i 7, nie są wymagane w odniesieniu do podmiotu 

składającego zawiadomienie i osób zarządzających jego działalnością, jeżeli podmiot 

składający zawiadomienie jest bankiem krajowym lub instytucją kredytową w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, zakładem 

ubezpieczeń lub zakładem reasekuracji, które uzyskały zezwolenie na wykonywanie 

działalności w państwie członkowskim, domem maklerskim lub zagraniczną firmą 

inwestycyjną, spółką zarządzającą lub zarządzającym z UE, którzy uzyskali 

zezwolenie na wykonywanie działalności w państwie członkowskim, o ile okoliczność 

ta zostanie wykazana w zawiadomieniu.> 

3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, 

dokumenty, które należy załączyć do zawiadomienia w celu przedstawienia informacji 

określonych w ust. 1, mając na względzie zapewnienie proporcjonalności wymaganych 

informacji w zależności od zamierzonego wpływu podmiotu składającego zawiadomienie 

na zarządzanie domem maklerskim. 

 

Art. 127. 

1. Na listę maklerów lub na listę doradców może być wpisana osoba fizyczna: 

1)   która posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

2)   która korzysta z pełni praw publicznych; 

[3)   która nie była uznana prawomocnym orzeczeniem za winną popełnienia przestępstwa 

skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi 

gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstw lub 

wykroczeń określonych w art. 305, art. 307 lub art. 308 ustawy z dnia 30 czerwca 

2000 r. - Prawo własności przemysłowej, przestępstw określonych w ustawie z dnia 26 

października 2000 r. o giełdach towarowych, ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o 

funduszach inwestycyjnych, ustawie o ofercie publicznej lub przestępstw określonych 

w niniejszej ustawie;] 

<3) która nie była uznana prawomocnym orzeczeniem za winną popełnienia 

przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, 

mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami 

wartościowymi, przestępstw lub wykroczeń określonych w art. 305, art. 307 lub 

art. 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, 

przestępstw określonych w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 

towarowych, ustawie o funduszach inwestycyjnych, ustawie o ofercie publicznej 

lub przestępstw określonych w niniejszej ustawie;> 

4)  która złożyła, z zastrzeżeniem art. 129 ust. 1b, 2 i 3, egzamin z wynikiem pozytywnym 

odpowiednio przed komisją egzaminacyjną dla maklerów albo przed komisją 

egzaminacyjną dla doradców. 
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2. W przypadku osoby nieposiadającej polskiego obywatelstwa do stwierdzenia pełni praw 

publicznych właściwe są przepisy prawa państwa, którego obywatelstwo posiada dana 

osoba. 

 

Art. 131. 

Skreślenie z listy maklerów lub doradców następuje: 

1)   na wniosek osoby wpisanej na listę; 

2)   w razie całkowitego albo częściowego ubezwłasnowolnienia; 

[3)   na skutek uznania prawomocnym orzeczeniem za winnego popełnienia przestępstwa 

skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi 

gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstw lub 

wykroczeń określonych w art. 305, art. 307 lub art. 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. 

- Prawo własności przemysłowej, przestępstw określonych w ustawie z dnia 26 

października 2000 r. o giełdach towarowych, ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o 

funduszach inwestycyjnych, ustawie o ofercie publicznej lub przestępstw określonych w 

niniejszej ustawie;] 

<3) na skutek uznania prawomocnym orzeczeniem za winnego popełnienia przestępstwa 

skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi 

gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstw lub 

wykroczeń określonych w art. 305, art. 307 lub art. 308 ustawy z dnia 30 czerwca 

2000 r. – Prawo własności przemysłowej, przestępstw określonych w ustawie z dnia 

26 października 2000 r. o giełdach towarowych, ustawie o funduszach 

inwestycyjnych, ustawie o ofercie publicznej lub przestępstw określonych w 

niniejszej ustawie;> 

4)   na skutek śmierci osoby wpisanej na listę; 

5)   w przypadkach, o których mowa w art. 130 ust. 1. 

 

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, 

ba)  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i zarządzanych przez niego funduszy 

tworzących lub wspierających system zabezpieczenia społecznego,  

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, 
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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,] 

<g) podmiotów działających na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych,> 

( lit. h – lit.t pominięto) 

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. 148. 

1. Do zachowania tajemnicy zawodowej są obowiązani: 

1)   maklerzy i doradcy; 

2)   osoby wchodzące w skład statutowych organów: 

a)  firmy inwestycyjnej, 

b)  (uchylona), 

c)  banku powierniczego, 

[d)  towarowego domu maklerskiego, który wykonuje czynności związane z obrotem 

instrumentami finansowymi niebędącymi papierami wartościowymi,] 

e)  spółek prowadzących giełdę oraz spółek prowadzących rynek pozagiełdowy, 

f)  Krajowego Depozytu,  

g)  izby, o której mowa w art. 92, 

h)  stowarzyszeń i organizacji zrzeszających maklerów, doradców, emitentów 

zdematerializowanych papierów wartościowych albo banki powiernicze,. 

i)  spółek prowadzących izbę rozliczeniową, 

j)  spółek prowadzących izbę rozrachunkową, 
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k)  spółek, którym Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności, o których 

mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6 lub ust. 2, 

l)  agenta firmy inwestycyjnej; 

3)   (uchylony); 

4)   osoby pozostające w stosunku pracy, zlecenia lub w innym stosunku prawnym o 

podobnym charakterze z podmiotami, o których mowa w pkt 2; 

5)   osoby pozostające w stosunku pracy, zlecenia lub w innym stosunku prawnym o 

podobnym charakterze z podmiotami pozostającymi w stosunku zlecenia lub w innym 

stosunku prawnym o podobnym charakterze z podmiotami, o których mowa w pkt 2; 

6)   osoby wchodzące w skład zespołu doradczego, o którym mowa w art. 46 ust. 5; 

7)   inne osoby, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów innych ustaw. 

2. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej istnieje również po ustaniu stosunków 

prawnych, o których mowa w ust. 1. 

 

Art. 149. 

Z zastrzeżeniem art. 150-153 oraz art. 20, art. 21, art. 23 i art. 25 ustawy o nadzorze, 

informacje stanowiące tajemnicę zawodową, będące w posiadaniu osób fizycznych 

wymienionych w art. 148 ust. 1, są ujawniane wyłącznie na żądanie: 

1)   sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem karnym lub 

postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe; 

2)   sądu lub prokuratora w związku z wykonaniem wniosku o udzielenie pomocy prawnej, 

pochodzącego od państwa obcego, które na mocy ratyfikowanej umowy 

międzynarodowej wiążącej Rzeczpospolitą Polską ma prawo występować o udzielenie 

informacji objętych tajemnicą zawodową; 

3)   sądu w związku z toczącym się postępowaniem cywilnym w sprawie, w której stroną jest 

podmiot będący stroną umowy lub innej czynności objętej tą tajemnicą - w zakresie 

informacji dotyczących tego podmiotu; 

4)   Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w związku z toczącym się przed organem 

kontroli skarbowej postępowaniem w sprawie o: 

a)  przestępstwo skarbowe lub o wykroczenie skarbowe przeciwko osobie fizycznej 

będącej stroną umowy lub innej czynności prawnej objętej tajemnicą zawodową - w 

zakresie informacji dotyczących tej osoby, 

b)  przestępstwo skarbowe popełnione przy wykonywaniu czynności związanych z 

działalnością osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej 

osobowości prawnej, będącej stroną umowy lub innej czynności prawnej objętej 

tajemnicą zawodową - w zakresie informacji dotyczących tej osoby prawnej lub 

jednostki organizacyjnej; 

5)   Prezesa Najwyższej Izby Kontroli lub upoważnionego przez niego kontrolera - w zakresie 

informacji dotyczących jednostki kontrolowanej, niezbędnych do ustalenia stanu 

faktycznego w prowadzonym postępowaniu kontrolnym dotyczącym tej jednostki, 

określonym w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 

2012 r. poz. 82, 1529 i 1544); 
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6)   podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych podmiotu, o którym mowa 

w art. 148 ust. 1 pkt 2, na podstawie zawartej z nim umowy - w zakresie informacji 

określonych przepisami o rachunkowości; 

7)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji 

Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Policji, 

Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Biura Ochrony Rządu i 

ich upoważnionych pisemnie funkcjonariuszy lub żołnierzy - w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie 

informacji niejawnych; 

8)   Policji, jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia popełnieniu przestępstwa, 

jego wykrycia albo ustalenia sprawcy i uzyskania dowodów, na zasadach i w trybie 

określonych w art. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, 

poz. 1687, z późn. zm.); 

8a)  Centralnego Biura Antykorupcyjnego, jeżeli jest to konieczne do skutecznego 

zapobieżenia popełnieniu przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawcy i uzyskania 

dowodów, na zasadach i w trybie określonych w art. 23 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. 

o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 621, z późn. zm.); 

9)   komornika sądowego w związku z toczącym się postępowaniem zabezpieczającym lub 

egzekucyjnym w sprawie roszczeń wobec podmiotu będącego stroną umowy lub innej 

czynności prawnej objętej tajemnicą zawodową - w zakresie informacji dotyczących tego 

podmiotu; 

10)  administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura łącznikowego, o którym 

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

dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. poz. 

1289), w zakresie wykonywania ich ustawowych zadań; 

11)  monitorującego aukcję - w zakresie, o którym mowa w art. 53 ust. 1 rozporządzenia 

1031/2010. 

[11)] <12>  Rzecznika Finansowego, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 

2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku 

Finansowym (Dz. U. poz. 1348), w zakresie niezbędnym do realizacji przez niego 

ustawowych zadań. 

 

Art. 150. 

1. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przekazywanie informacji 

stanowiących taką tajemnicę: 

( pkt 1.- 13b. pominięto) 

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

1 i 2b ustawy o nadzorze, 

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

nadzorze, 

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

[e)  w przypadkach określonych w art. 151 oraz art. 21 ust. 1, art. 21a i art. 22 ustawy 

o nadzorze, a także w art. 96 ust. 11 ustawy o ofercie publicznej,] 

<e) w przypadkach określonych w art. 151 oraz w art. 21 ust. 1, art. 21a i art. 22 

ustawy o nadzorze i w art. 96 ust. 10 i 10a oraz art. 97 ust. 1f ustawy o ofercie 

publicznej,> 

f)  do publicznej wiadomości w zakresie wyników testów warunków skrajnych 

przeprowadzonych zgodnie z art. 110t; 

15)  przez Komisję lub jej upoważnionego przedstawiciela: 

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)  monitorującemu aukcję - w przypadku, o którym mowa w art. 53 ust. 3 i 4 

rozporządzenia 1031/2010, 

d)  Komitetowi Stabilności Finansowej oraz Europejskiemu Urzędowi Nadzoru 

Bankowego, Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych 

Programów Emerytalnych, Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów 

Wartościowych, Europejskiej Radzie do spraw Ryzyka Systemowego, 

Europejskiemu Systemowi Banków Centralnych, Europejskiemu Bankowi 

Centralnemu, bankom centralnym w innych państwach członkowskich oraz 

właściwemu organowi nadzoru, w zakresie koniecznym do realizacji zadań 

ustawowych; 

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)  przez spółki prowadzące rynek regulowany monitorującemu aukcję - w zakresie 

wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 53 ust. 3 i 4 rozporządzenia 

1031/2010[.] <;> 

<19) Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, komitetom 

ustanowionym przez ten organ oraz powołanym przez nie grupom – w celu 

realizacji ich zadań i uprawnień; 

20) Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych – w zakresie 

dotyczącym treści informacji zawartych w zaleceniach, o których mowa w art. 68 

ust. 5 ustawy o ofercie publicznej, oraz decyzjach podjętych przez Komisję – w 

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

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

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

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

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

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

związku z wykonywaniem ustawowo określonych zadań w zakresie nadzoru. 

 

Art. 162. 

[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.] 

<1. Udzielenie zezwolenia, pozwolenia lub zgody przewidzianych niniejszą ustawą, 

rozporządzeniem 575/2013 – 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. (uchylony). 

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 
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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. 

 

Art. 167. 

1. Komisja może, z zastrzeżeniem ust. 2, cofnąć zezwolenie na prowadzenie działalności 

maklerskiej albo ograniczyć zakres wykonywanej działalności maklerskiej, w przypadku 

gdy firma inwestycyjna: 

1)  narusza przepisy ustawy lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności 

firmy inwestycyjnej, w tym zasad i trybu jej wykonywania, przepisy wydane na ich 

podstawie lub przepisy rozporządzenia 575/2013 oraz inne bezpośrednio stosowane 

przepisy prawa Unii Europejskiej mające zastosowanie do działalności firmy 

inwestycyjnej; 

2)   nie przestrzega zasad uczciwego obrotu; 

3)   narusza interesy zleceniodawcy; 

4)   przez okres co najmniej 6 miesięcy nie prowadziła działalności objętej zezwoleniem; 

5)   przestała spełniać warunki, które były podstawą udzielenia zezwolenia, z 

zastrzeżeniem przepisu art. 95 ust. 10; 

6)   otrzymała zezwolenie na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów 

zaświadczających nieprawdę. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 lub 6, Komisja może również: 

1)  nałożyć na firmę inwestycyjną karę pieniężną w wysokości do 10% przychodu 

wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, a w 

przypadku braku takiego sprawozdania - karę pieniężną w wysokości do 10% 

prognozowanego przychodu określonego w przedłożonej Komisji analizie 

ekonomiczno-finansowej, o której mowa w art. 82 ust. 1 pkt 9, albo w sprawozdaniu 

finansowym, o którym mowa w art. 82 ust. 2 pkt 6, albo, 

2)   zastosować jedną z sankcji określonych w ust. 1 i jednocześnie nałożyć karę 

pieniężną, o której mowa w pkt 1 

- jeżeli uzasadnia to charakter naruszeń, których dopuściła się firma inwestycyjna. 

[2a. W przypadku gdy firma inwestycyjna jest pomiotem zależnym, właściwy przychód 

stanowi przychód wykazany w ostatnim zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu 

finansowym za rok obrotowy podmiotu dominującego.] 

<2a. W przypadku gdy firma inwestycyjna jest podmiotem zależnym, właściwy 

przychód stanowi przychód wykazany w ostatnim zbadanym skonsolidowanym 

sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy podmiotu dominującego.> 

2b. Równowartość w złotych kwoty w walucie obcej oblicza się według średniego kursu tej 

waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu bilansowym, na który zostało 
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sporządzone ostatnie zbadane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy, o którym mowa 

w ust. 2 pkt 1 lub ust. 2a. 

2c. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej 

przez firmę inwestycyjną w wyniku naruszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 lub 6, 

zamiast kary, o której mowa w ust. 2 pkt 1, Komisja może nałożyć karę pieniężną w 

wysokości do dwukrotności kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty. 

2d. Komisja, ustalając wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 2 i 2c, uwzględnia w 

szczególności wagę naruszenia i czas jego trwania, przyczyny naruszenia przepisów, 

sytuację finansową firmy inwestycyjnej, na którą jest nakładana kara oraz uprzednie 

naruszenia przez tę firmę przepisów, o których mowa w ust. 1 pkt 1. 

3. Sankcje, o których mowa w ust. 1 lub 2, Komisja może zastosować również wobec firmy 

inwestycyjnej powierzającej do wykonywania czynności wskazane w art. 79 ust. 2 

agentowi firmy inwestycyjnej, który w związku z wykonywaniem czynności na rzecz tej 

firmy inwestycyjnej narusza przepisy prawa, zasady uczciwego obrotu lub interesy 

zleceniodawców. 

4. W przypadku cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, podmiot, 

który je utracił, nie może ponownie wystąpić z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na 

prowadzenie tej działalności przed upływem 5 lat od dnia, w którym decyzja o cofnięciu 

zezwolenia stała się ostateczna, chyba że Komisja wyrazi zgodę na skrócenie tego 

terminu. 

5. W razie konieczności zabezpieczenia interesu publicznego, Komisja może, od chwili 

wszczęcia postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1, zawiesić, na okres nie 

dłuższy niż miesiąc, możliwość wykonywania, w całości lub w części, działalności 

maklerskiej, informując o tym jednocześnie Komisję Europejską oraz Europejski Urząd 

Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. 

5a. W razie konieczności zabezpieczenia interesu publicznego Komisja może w decyzji w 

sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej wskazać termin, w 

którym następuje zakończenie jej prowadzenia. 

(ust. 6. – 8 uchylone). 

9. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio w przypadku powzięcia przez Komisję informacji 

o naruszeniu przez dom maklerski prowadzący działalność maklerską na terytorium innego 

państwa członkowskiego przepisów regulujących prowadzenie działalności maklerskiej na 

terytorium tego państwa. W takim przypadku o zastosowaniu sankcji Komisja informuje 

właściwy organ nadzoru tego państwa członkowskiego. 

10. Komisja informuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych o każdym 

przypadku cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej. 
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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, 

z późn. zm.)  

 

[Art. 3. 

1. Ofertą publiczną jest udostępnianie, co najmniej 150 osobom lub nieoznaczonemu 

adresatowi, w dowolnej formie i w dowolny sposób, informacji o papierach wartościowych 

i warunkach ich nabycia, stanowiących wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o 

nabyciu tych papierów wartościowych. 

2. Przedmiotem oferty publicznej dokonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie 

mogą być papiery wartościowe emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu 

otwartego, inne niż fundusze zagraniczne, o których 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.). 

3. Nie stanowi oferty publicznej akcji udostępnianie, co najmniej 150 osobom lub 

nieoznaczonemu adresatowi, w dowolnej formie i w dowolny sposób, informacji o tych 

akcjach umożliwiających podjęcie decyzji o ich nabyciu lub objęciu, w ramach realizacji 

uprawnień inkorporowanych w innych papierach wartościowych, chyba że te inne papiery 

wartościowe nie były przedmiotem oferty publicznej.] 

 

<Art. 3. 

1. Ofertą publiczną jest udostępnianie, co najmniej 150 osobom na terytorium jednego 

państwa członkowskiego lub nieoznaczonemu adresatowi, w dowolnej formie i w 

dowolny sposób, informacji o papierach wartościowych i warunkach ich nabycia, 

stanowiących wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu tych papierów 

wartościowych. 

2. Przedmiotem oferty publicznej dokonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

nie mogą być papiery wartościowe emitowane przez instytucje wspólnego 

inwestowania typu otwartego, z uwzględnieniem rozporządzenia delegowanego 

Komisji (UE) nr 694/2014 z dnia 17 grudnia 2013 r. uzupełniającego dyrektywę 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do regulacyjnych 

standardów technicznych służących określeniu typów zarządzających 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. Urz. UE L 183 z 24.06.2014, str. 18), 

inne niż: 

1) fundusze zagraniczne, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o 

funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o 

funduszach inwestycyjnych”; 

2) unijne AFI, o których mowa w art. 2 pkt 10b ustawy o funduszach inwestycyjnych, 

oraz alternatywne fundusze inwestycyjne z siedzibą w państwach będących stroną 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wprowadzone do obrotu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami tej ustawy;  

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.327084&full=1
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3) alternatywne spółki inwestycyjne, o których mowa w art. 8a ust. 1 ustawy o 

funduszach inwestycyjnych;  

4) fundusze inwestycyjne zamknięte. 

3. Nie stanowi oferty publicznej akcji udostępnianie, co najmniej 150 osobom na 

terytorium jednego państwa członkowskiego lub nieoznaczonemu adresatowi, w 

dowolnej formie i w dowolny sposób, informacji o tych akcjach umożliwiających 

podjęcie decyzji o ich nabyciu lub objęciu, w ramach realizacji uprawnień 

inkorporowanych w innych papierach wartościowych, chyba że te inne papiery 

wartościowe nie były przedmiotem oferty publicznej.> 

 

Art. 5a. 

[1. W przypadku gdy oferta publiczna dokonywana jest za pośrednictwem firmy inwestycyjnej 

wpłaty pieniężne z tytułu zapisów na akcje nowej emisji będące przedmiotem oferty 

publicznej, dla których udostępniono prospekt emisyjny albo memorandum informacyjne, 

gromadzone są na wydzielonym rachunku bankowym tej firmy.] 

<1. W przypadku gdy oferta publiczna dokonywana jest za pośrednictwem firmy 

inwestycyjnej, wpłaty pieniężne z tytułu zapisów na akcje nowej emisji będące 

przedmiotem oferty publicznej, dla których udostępniono prospekt emisyjny albo 

memorandum informacyjne, gromadzone są na wydzielonym rachunku bankowym 

lub wydzielonych rachunkach bankowych tej firmy.> 

2. Środki pieniężne pochodzące z wpłat nie mogą zostać przekazane emitentowi przed 

zarejestrowaniem przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego, w ramach 

którego dokonana została oferta publiczna akcji. 

 

Art. 7. 

1. Oferta publiczna lub dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku 

regulowanym wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego. 

2. Udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego nie wymaga oferta 

publiczna lub dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym: 

1)   papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym emitowanych przez Skarb 

Państwa lub Narodowy Bank Polski; 

2)   papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym emitowanych przez państwo 

członkowskie inne niż Rzeczpospolita Polska, jednostkę władz regionalnych lub 

lokalnych państwa członkowskiego, w tym jednostkę samorządu terytorialnego, bank 

centralny państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny lub międzynarodową 

instytucję publiczną, której członkiem jest co najmniej jedno państwo członkowskie; 

3)   papierów wartościowych gwarantowanych bezwarunkowo i nieodwołalnie przez 

Skarb Państwa, państwo członkowskie, jednostkę władz regionalnych lub lokalnych 

państwa członkowskiego, w tym jednostkę samorządu terytorialnego; 

4)   akcji banku centralnego państwa członkowskiego; 
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5)   niezamiennych udziałów w kapitale, których głównym celem jest zapewnienie ich 

posiadaczowi prawa użytkowania nieruchomości lub jej części, w przypadku gdy 

takie udziały nie mogą być zbyte bez zrzeczenia się tego prawa. 

3. Udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, pod warunkiem 

udostępnienia memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 41, nie wymaga 

oferta publiczna lub dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym: 

1)   papierów wartościowych emitowanych przez podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 

2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), prowadzące 

działalność statutową w zakresie wskazanym w art. 4 tej ustawy, lub przez podmioty 

o podobnym charakterze z siedzibą w państwie członkowskim innym niż 

Rzeczpospolita Polska, jeżeli środki z emisji będą przeznaczone wyłącznie na 

realizację celów statutowych; 

2)   papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym, emitowanych przez 

instytucję kredytową w sposób ciągły lub powtarzający się w cyklach obejmujących 

co najmniej dwie emisje dokonywane w odstępie nie dłuższym niż 12 miesięcy, 

które nie są podporządkowane, zamienne lub wymienne, nie inkorporują prawa do 

subskrybowania lub nabycia innego rodzaju papierów wartościowych oraz nie są 

instrumentem bazowym dla papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 

lit. b ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jeżeli w wyniku ich emisji 

zakładane wpływy brutto emitenta na terytorium Unii Europejskiej, liczone według 

ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, stanowią mniej niż 75.000.000 euro, i wraz z 

wpływami, które emitent zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich 

papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie 

osiągną lub nie przekroczą tej kwoty. 

4. Udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego nie wymaga oferta 

publiczna: 

1)   kierowana wyłącznie do klientów profesjonalnych w rozumieniu ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi; 

2)   kierowana wyłącznie do inwestorów, z których każdy nabywa papiery wartościowe o 

wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, 

co najmniej 100.000 euro; 

3)   papierów wartościowych, których jednostkowa wartość nominalna wynosi nie mniej 

niż 100.000 euro w dniu jej ustalenia; 

4)   akcji związana z wymianą akcji istniejących, obejmująca wydawanie akcjonariuszom 

akcji takiego samego rodzaju co akcje podlegające wymianie, jeżeli nie powoduje to 

podwyższenia kapitału zakładowego emitenta; 

5)   w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub sprzedającego na terytorium 

Unii Europejskiej, liczone według ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży papierów 

wartościowych z dnia jej ustalenia, stanowią mniej niż 100.000 euro, i wraz z 

wpływami, które emitent lub sprzedający zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert 
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publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 

miesięcy, nie osiągną lub nie przekroczą tej kwoty. 

5. Udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, pod warunkiem 

udostępnienia memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38, nie wymaga 

oferta publiczna papierów wartościowych emitenta, dla którego Rzeczpospolita Polska 

jest państwem macierzystym, kierowana przez emitenta lub sprzedającego wyłącznie do 

akcjonariuszy lub wspólników innego podmiotu, jeżeli w jej wyniku emitent lub 

sprzedający stanie się podmiotem dominującym wobec tego podmiotu. 

6. Udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, pod warunkiem 

udostępnienia memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38, z zastrzeżeniem 

art. 38a, nie wymaga oferta publiczna papierów wartościowych emitenta, dla którego 

Rzeczpospolita Polska jest państwem przyjmującym, kierowana przez emitenta lub 

sprzedającego wyłącznie do akcjonariuszy lub wspólników innego podmiotu, jeżeli w jej 

wyniku emitent lub sprzedający stanie się podmiotem dominującym wobec tego 

podmiotu, lub w ramach przejęcia, łączenia albo podziału spółek. 

7. Udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, pod warunkiem 

udostępnienia memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38b, nie wymaga 

oferta publiczna papierów wartościowych emitenta, dla którego Rzeczpospolita Polska 

jest państwem macierzystym, kierowana: 

1)   przez emitenta wyłącznie do akcjonariuszy lub wspólników innego podmiotu, w 

związku z łączeniem się emitenta z tym podmiotem; 

2)   wyłącznie do akcjonariuszy lub wspólników spółki dzielonej w związku z jej 

podziałem. 

8. Udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, pod warunkiem 

udostępnienia memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 39, nie wymaga 

oferta publiczna: 

1)   akcji, stanowiących wypłatę dywidendy z akcji emitenta, przy czym wydawane akcje 

są tego samego rodzaju co akcje, z których jest wypłacana dywidenda; 

2)   papierów wartościowych emitenta z siedzibą statutową lub siedzibą zarządu na 

terytorium państwa członkowskiego, kierowana przez tego emitenta lub przez 

jednostkę powiązaną z emitentem w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330), do aktualnych lub byłych osób 

zarządzających lub pracowników emitenta lub jednostki powiązanej; 

3)   papierów wartościowych emitenta zarejestrowanego w państwie niebędącym 

państwem członkowskim, którego papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na 

rynku regulowanym lub w innym systemie obrotu na terytorium tego państwa, 

wobec którego Komisja Europejska przyjęła decyzję o równoważności, a 

memorandum informacyjne zostało sporządzone co najmniej w języku angielskim, 

kierowana przez tego emitenta lub przez jednostkę powiązaną z emitentem w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, do aktualnych lub 

byłych osób zarządzających lub pracowników emitenta lub jednostki powiązanej. 
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9. Udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, pod warunkiem 

udostępnienia memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 41, nie wymaga 

oferta publiczna, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub sprzedającego 

na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z 

dnia jej ustalenia, stanowią mniej niż 2.500.000 euro, i wraz z wpływami, które emitent 

lub sprzedający zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów 

wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie osiągną lub nie 

przekroczą tej kwoty. 

10. Udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego nie wymaga 

dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym: 

1)   akcji emitenta, które stanowią mniej niż 10% dopuszczonych do obrotu na tym rynku 

regulowanym tego samego rodzaju akcji tego emitenta, i łącznie z akcjami 

dopuszczonymi do obrotu na tym rynku regulowanym w ten sposób w okresie 

poprzednich 12 miesięcy, nie osiągną lub nie przekroczą tej wartości; 

2)   akcji spółki, której akcje tego samego rodzaju są dopuszczone do obrotu na tym 

rynku regulowanym wydanych w celu realizacji uprawnień posiadaczy innych 

papierów wartościowych tej spółki nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia 

dokonania przydziału tych papierów wartościowych; 

3)   akcji wydanych w związku z wymianą akcji istniejących takiego samego rodzaju co 

akcje podlegające wymianie dopuszczone do obrotu na tym rynku regulowanym, 

jeżeli nie spowodowało to podwyższenia kapitału zakładowego emitenta; 

[4)   papierów wartościowych emitowanych przez fundusze wpisane do rejestru, o którym 

mowa w art. 263 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.] 

<4) papierów wartościowych emitowanych przez fundusze wpisane do rejestru, o 

którym mowa w art. 263 ustawy o funduszach inwestycyjnych.> 

11. Przepis ust. 10 pkt 1 stosuje się odpowiednio do dopuszczenia do obrotu na rynku 

regulowanym prawa do akcji lub prawa poboru. 

12. Udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, pod warunkiem 

udostępnienia memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38, nie wymaga 

dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym papierów wartościowych emitenta, dla 

którego Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym, które są lub były 

przedmiotem oferty kierowanej przez emitenta lub sprzedającego wyłącznie do 

akcjonariuszy lub wspólników innego podmiotu, a w przypadku akcji również praw do 

tych akcji, jeżeli w wyniku tej oferty emitent lub sprzedający stał się albo stanie się 

podmiotem dominującym wobec tego innego podmiotu. 

13. Udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, pod warunkiem 

udostępnienia memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38, z zastrzeżeniem 

art. 38a, nie wymaga dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym papierów 

wartościowych emitenta, dla którego Rzeczpospolita Polska jest państwem 

przyjmującym, które są lub były przedmiotem oferty kierowanej przez emitenta lub 

sprzedającego wyłącznie do akcjonariuszy lub wspólników innego podmiotu, jeżeli w jej 
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wyniku emitent lub sprzedający stał się albo stanie się podmiotem dominującym wobec 

tego innego podmiotu, lub w ramach przejęcia, łączenia albo podziału spółek. 

14. Udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, pod warunkiem 

udostępnienia memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38b, nie wymaga 

dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym papierów wartościowych emitenta, dla 

którego Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym, które są lub były 

przedmiotem oferty kierowanej: 

1)   przez emitenta wyłącznie do akcjonariuszy lub wspólników innego podmiotu w 

związku z łączeniem się emitenta z tym podmiotem; 

2)   wyłącznie do akcjonariuszy lub wspólników spółki dzielonej w związku z jej 

podziałem. 

15. Udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, pod warunkiem 

udostępnienia memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 39, nie wymaga 

dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym: 

1)   akcji spółki, której inne akcje tego samego rodzaju są dopuszczone do obrotu na tym 

rynku regulowanym, a wydanie ich akcjonariuszom nastąpiło bezpłatnie (ze środków 

spółki) albo jako wypłata dywidendy z akcji, przy czym wydane akcje są tego 

samego rodzaju co akcje, z których jest wypłacana dywidenda, oraz praw do tych 

akcji i praw poboru tych akcji; 

2)   papierów wartościowych tego samego rodzaju co inne papiery wartościowe tego 

emitenta dopuszczone do obrotu na tym rynku regulowanym, które były 

przedmiotem oferty skierowanej przez emitenta lub jednostkę powiązaną z 

emitentem w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, do 

aktualnych lub byłych osób zarządzających lub pracowników emitenta lub tej 

jednostki powiązanej, a w przypadku akcji również praw do tych akcji i praw poboru 

tych akcji; 

3)   papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na innym rynku regulowanym, 

jeżeli: 

a)  te papiery wartościowe lub tego samego rodzaju inne papiery wartościowe tego 

emitenta są dopuszczone do obrotu na tym innym rynku regulowanym od co 

najmniej 18 miesięcy oraz 

b)  emitent wypełnia obowiązki związane z dopuszczeniem jego papierów 

wartościowych do obrotu na tym innym rynku regulowanym, oraz 

c)  dopuszczenie, po raz pierwszy, do obrotu na tym innym rynku regulowanym, tych 

lub tego samego rodzaju papierów wartościowych tego emitenta, było 

poprzedzone zatwierdzeniem: 

–  dokumentu informacyjnego, zgodnie z przepisami obowiązującego od dnia 1 lipca 

1983 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. prawa Unii Europejskiej - w przypadku 

papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym innym rynku 

regulowanym w tym okresie, 

–  prospektu emisyjnego i udostępnieniem go do publicznej wiadomości na zasadach 

zgodnych z przepisami niniejszego rozdziału - w przypadku papierów 
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wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym innym rynku regulowanym po 

dniu 31 grudnia 2003 r. 

16. W przypadku oferty publicznej lub dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na 

rynku regulowanym, o których mowa w ust. 2-15, emitent lub sprzedający może 

udostępnić do publicznej wiadomości prospekt emisyjny. W tym przypadku nie 

udostępnia się memorandum informacyjnego. 

17. W przypadku papierów wartościowych inkorporujących prawo do nabycia lub objęcia 

akcji, przez zakładane wpływy brutto emitenta lub sprzedającego, o których mowa w ust. 

4 pkt 5 i ust. 9, rozumie się wpływy z tytułu oferty tych papierów oraz akcji, do nabycia 

lub objęcia których one uprawniają, także wówczas, gdy nabycie lub objęcie akcji nie 

następuje jednocześnie z ofertą tych papierów. W przypadku gdy nie jest znana cena 

emisyjna akcji, zakładane wpływy określa się na podstawie średniej ceny rynkowej 

obliczonej zgodnie z art. 79 ust. 7 z ostatnich 6 miesięcy lub z krótszego okresu jeżeli 

obrót akcjami dokonywany był przez okres krótszy niż 6 miesięcy, a w przypadku gdy 

nie jest możliwe ustalenie zakładanych wpływów w ten sposób, zakładane wpływy ustala 

się na podstawie wartości godziwej akcji. 

 

Art. 10. 

1. Komisja prowadzi ewidencję: 

[1)   papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej, 

2)   papierów wartościowych oraz instrumentów finansowych niebędących papierami 

wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub 

wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu 

- z wyłączeniem papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa i Narodowy 

Bank Polski.] 

<1) papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

2) papierów wartościowych oraz instrumentów finansowych niebędących papierami 

wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub 

wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej> 

2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, jest jawna. 

[3. Wpis do ewidencji dotyczący papierów wartościowych, które były przedmiotem oferty 

publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem wpisu dotyczącego 

papierów wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 

Rzeczypospolitej Polskiej, podlega opłacie, o której mowa w art. 94, zwanej dalej "opłatą 

ewidencyjną", jeżeli te papiery wartościowe nie zostaną dopuszczone do obrotu na rynku 

regulowanym lub wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu w terminie 12 

miesięcy od dnia ich przydziału.] 

<3. Wpis do ewidencji dotyczący papierów wartościowych, które były przedmiotem 

oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem wpisu 

dotyczącego papierów wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu 
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terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej, podlega opłacie, o której mowa w art. 94, 

zwanej dalej „opłatą ewidencyjną”, jeżeli te papiery wartościowe nie zostaną 

dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego 

systemu obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 12 miesięcy od 

dnia ich przydziału.> 

4. Komisja dokonuje wpisu do ewidencji na podstawie zawiadomienia o: 

1)   przydziale papierów wartościowych; 

2)   dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzeniu do alternatywnego 

systemu obrotu papierów wartościowych lub instrumentów finansowych niebędących 

papierami wartościowymi. 

5. Do przekazania zawiadomienia obowiązany jest: 

1)   emitent lub sprzedający - w terminie 14 dni od dnia: 

a)  przydziału papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej, 

b)  dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym lub ich 

wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu; 

2)   podmiot ubiegający się o dopuszczenie instrumentów finansowych niebędących 

papierami wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym albo o wprowadzenie ich 

do alternatywnego systemu obrotu - w terminie 14 dni odpowiednio od dnia tego 

dopuszczenia albo dnia wprowadzenia. 

6. W terminie, o którym mowa w ust. 5, podmiot obowiązany do przekazania zawiadomienia 

uiszcza opłatę ewidencyjną albo składa oświadczenie, że papiery będące przedmiotem 

oferty publicznej zostaną objęte wnioskiem o ich dopuszczenie do obrotu na rynku 

regulowanym lub wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu. Dowód uiszczenia 

opłaty ewidencyjnej albo oświadczenie dołącza się do zawiadomienia. 

7. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób prowadzenia ewidencji, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego 

wykonywania zadań Komisji w zakresie nadzoru nad rynkiem kapitałowym oraz 

umożliwienia identyfikacji podmiotów i instrumentów finansowych; 

2)   wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4, uwzględniając konieczność 

zapewnienia podstawowych danych o instrumentach finansowych i trybie 

przeprowadzenia ich subskrypcji lub sprzedaży na podstawie oferty publicznej, 

dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzenia do alternatywnego 

systemu obrotu; 

3)   tryb udostępniania ewidencji, w tym udostępniania jej na stronie internetowej Komisji. 

 

Art. 11. 

1. Państwem macierzystym w rozumieniu przepisów niniejszego rozdziału jest państwo 

członkowskie, na terytorium którego emitent ma siedzibę, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. W przypadku papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym:  

1)   których jednostkowa wartość nominalna wynosi nie mniej niż 1.000 euro w dniu 

ustalenia wartości nominalnej tych papierów wartościowych, nie później jednak niż w 

dniu złożenia do Komisji wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, 
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2)   uprawniających do nabycia innych papierów wartościowych albo wymiany na inne 

papiery wartościowe lub do rozliczenia pieniężnego w wyniku realizacji tego prawa w 

nich inkorporowanego, pod warunkiem że emitentem papierów wartościowych o 

charakterze nieudziałowym nie jest emitent papierów wartościowych nabywanych lub 

obejmowanych w wyniku realizacji tego prawa lub inny podmiot należący do jego 

grupy kapitałowej 

[- państwem macierzystym jest państwo członkowskie będące miejscem siedziby emitenta 

papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym albo państwo członkowskie, w 

którym te papiery są lub będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, albo 

państwo członkowskie, w którym będzie przeprowadzona oferta publiczna tych papierów 

- według wyboru ich emitenta albo sprzedającego.] 

<– państwem macierzystym jest państwo członkowskie będące miejscem siedziby 

emitenta papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym albo państwo 

członkowskie, w którym te papiery są lub będą dopuszczone do obrotu na rynku 

regulowanym, albo państwo członkowskie, w którym będzie przeprowadzona oferta 

publiczna tych papierów – według wyboru ich emitenta, sprzedającego albo innego 

podmiotu uprawnionego w danym państwie członkowskim do ubiegania się o takie 

dopuszczenie.> 

[3. W przypadku emitentów, których siedziba nie znajduje się na terytorium państwa 

członkowskiego, innych niż wskazani w ust. 2, państwem macierzystym jest państwo 

członkowskie, w którym będzie przeprowadzona oferta publiczna papierów wartościowych, 

albo państwo członkowskie, w którym te papiery będą dopuszczone do obrotu na rynku 

regulowanym - według wyboru, odpowiednio, ich emitenta, sprzedającego albo innego 

podmiotu uprawnionego w danym państwie członkowskim do ubiegania się o takie 

dopuszczenie. 

4. W przypadku gdy wyboru, o którym mowa w ust. 3, dokonał podmiot uprawniony w danym 

państwie członkowskim do ubiegania się o dopuszczenie papierów wartościowych do 

obrotu na rynku regulowanym, inny niż ich emitent, emitent może postanowić, w związku z 

innymi papierami wartościowymi emitowanymi przez tego emitenta, o wskazaniu innego 

państwa członkowskiego jako państwa macierzystego.] 

<3. W przypadku emitenta innego niż wskazany w ust. 2, którego siedziba nie znajduje 

się na terytorium państwa członkowskiego, państwem macierzystym jest państwo 

członkowskie, w którym ma miejsce pierwsza oferta publiczna papierów 

wartościowych tego emitenta lub w którym złożony został pierwszy wniosek o 

dopuszczenie papierów wartościowych tego emitenta do obrotu na rynku 

regulowanym – według wyboru, odpowiednio, ich emitenta, sprzedającego albo 

innego podmiotu uprawnionego w danym państwie członkowskim do ubiegania się o 

takie dopuszczenie. 

4. W przypadku gdy wyboru, o którym mowa w ust. 3, dokonał sprzedający lub podmiot 

uprawniony w danym państwie członkowskim do ubiegania się o dopuszczenie 

papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, niebędący ich emitentem, 
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emitent może postanowić o wskazaniu innego państwa członkowskiego jako państwa 

macierzystego.> 

<4a. W przypadku gdy po dokonaniu wyboru, o którym mowa w ust. 3 lub 4, papiery 

wartościowe emitenta przestają być dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w 

jego państwie macierzystym w rozumieniu art. 55a ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 a pozostają 

dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym innego państwa członkowskiego, 

przepis art. 55a ust. 3a stosuje się odpowiednio.> 

5. Państwem przyjmującym w rozumieniu niniejszego rozdziału jest państwo członkowskie, 

inne niż państwo macierzyste, w którym jest przeprowadzana oferta publiczna lub w 

którym emitent lub podmiot uprawniony w danym państwie członkowskim do ubiegania 

się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, inny niż 

ich emitent, ubiega się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku 

regulowanym. 

 

Art. 14. 

1. Emitent lub sprzedający może zawrzeć umowę o subemisję inwestycyjną. 

2. (uchylony). 

3. [Subemitentem inwestycyjnym mogą być wyłącznie: firma inwestycyjna, fundusz 

inwestycyjny, otwarty fundusz emerytalny, bank, zakład ubezpieczeń, polska lub 

zagraniczna instytucja finansowa mająca siedzibę w państwie należącym do OECD lub w 

państwie członkowskim lub konsorcjum tych podmiotów.] <Subemitentem 

inwestycyjnym mogą być wyłącznie: firma inwestycyjna, fundusz inwestycyjny, 

alternatywna spółka inwestycyjna zarządzana przez zarządzającego ASI w 

rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych, prowadzącego działalność na 

podstawie zezwolenia, otwarty fundusz emerytalny, bank, zakład ubezpieczeń, polska 

lub zagraniczna instytucja finansowa mająca siedzibę w państwie należącym do 

OECD lub w państwie członkowskim lub konsorcjum tych podmiotów.>  W 

przypadku konsorcjum za subemitenta inwestycyjnego uważa się również każdy podmiot 

wchodzący w skład konsorcjum. 

 

Art. 15a. 

[1. Emitent papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym, objętych lub nabytych, 

albo które mają być objęte lub nabyte przez bank, instytucję kredytową, firmę 

inwestycyjną, zagraniczną firmę inwestycyjną lub konsorcjum tych podmiotów (uczestnicy 

oferty kaskadowej), może udzielić pisemnej zgody na ich sprzedaż przez te podmioty, w ich 

imieniu i na ich rachunek, w drodze oferty publicznej, na podstawie prospektu emisyjnego 

sporządzonego przez tego emitenta, z zastrzeżeniem warunków szczególnych określonych 

przepisami rozporządzenia 809/2004 (oferta kaskadowa).] 

<1. Emitent papierów wartościowych, objętych lub nabytych albo takich, które mają być 

objęte lub nabyte przez bank, instytucję kredytową, firmę inwestycyjną, zagraniczną 

firmę inwestycyjną lub konsorcjum tych podmiotów (uczestnicy oferty kaskadowej), 

może udzielić pisemnej zgody na ich sprzedaż przez te podmioty, w ich imieniu i na 
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ich rachunek, w drodze oferty publicznej, na podstawie prospektu emisyjnego 

sporządzonego przez tego emitenta, z zastrzeżeniem warunków szczególnych 

określonych przepisami rozporządzenia 809/2004 (oferta kaskadowa).> 

2. Emitent wypełnia obowiązek, o którym mowa w art. 51, w terminie obowiązywania zgody, 

o której mowa w ust. 1. Przepis art. 22 ust. 4 pkt 2 stosuje się odpowiednio do uczestników 

oferty kaskadowej. 

3. Dokonywanie przez uczestnika oferty kaskadowej oferty publicznej, o której mowa w ust. 

1, następuje w terminach i na warunkach przez niego określonych. 

4. Uczestnik oferty kaskadowej dokonujący oferty publicznej udostępnia do publicznej 

wiadomości, w sposób określony w art. 47 ust. 1, 2 i 5, informację o jej terminach i 

warunkach, wraz z oświadczeniem o prawdziwości, rzetelności i kompletności tych 

informacji. 

5. Uczestnik oferty kaskadowej przekazuje do Komisji informacje, o których mowa w ust. 4, 

nie później niż na 1 dzień roboczy przed dniem ich udostępnienia do publicznej 

wiadomości. 

 

<Art. 22a. 

1. Dokument rejestracyjny zawiera informacje dotyczące emitenta.  

2. Dokument ofertowy zawiera informacje dotyczące papierów wartościowych mających 

być przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczenia do obrotu na rynku 

regulowanym.> 

 

[Art. 23. 

Dokument podsumowujący oraz podsumowanie będące częścią prospektu emisyjnego 

sporządzonego w formie jednolitego dokumentu obejmuje kluczowe informacje przedstawione 

w sposób zwięzły i bez sformułowań technicznych, z uwzględnieniem art. 24 rozporządzenia 

809/2004.] 

 

<Art. 23. 

Dokument podsumowujący oraz podsumowanie będące częścią prospektu emisyjnego 

sporządzonego w formie jednolitego dokumentu obejmuje kluczowe informacje 

przedstawione w sposób zwięzły i bez sformułowań technicznych oraz ostrzeżenia, o 

których mowa w art. 98 ust. 2, z uwzględnieniem art. 24 rozporządzenia 809/2004.> 

 

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: 

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; 
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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.] 

<2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, informacja o szczegółowych warunkach 

oferty powinna spełniać przynajmniej warunki, o których mowa w art. 54 ust. 1 pkt 1 

i 2.> 

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. 

 

Art. 26. 

1. W przypadku emitenta z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla którego, z 

uwzględnieniem przepisów rozporządzenia 809/2004, właściwe są polskie zasady 

rachunkowości, który zamierza ubiegać się lub ubiega się o dopuszczenie papierów 

wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, prospekt emisyjny - w odniesieniu do 

informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych 

sprawozdaniach finansowych - zawiera informacje w zakresie określonym w przepisach 

wydanych na podstawie art. 55 pkt 3. 

2. [Podmiotem zamierzającym ubiegać się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu 

na rynku regulowanym jest podmiot, który złożył wniosek o zatwierdzenie prospektu 

emisyjnego lub jego części, w którym - zgodnie z przepisami rozporządzenia 809/2004 - 

wskazał na zamiar ubiegania się o dopuszczenie papierów wartościowych objętych tym 

prospektem emisyjnym do obrotu na rynku regulowanym.] <Podmiotem zamierzającym 

ubiegać się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku 

regulowanym jest podmiot, którego właściwy organ podjął uchwałę w sprawie 

ubiegania się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku 

regulowanym.> Podmiotem ubiegającym się o dopuszczenie papierów wartościowych do 

obrotu na rynku regulowanym jest podmiot, który złożył wniosek o dopuszczenie papierów 

wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. 

 

Art. 38. 

1. W przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 5, 6, 12 i 13, emitent lub sprzedający składa 

do Komisji, za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, memorandum informacyjne 

sporządzone w formie jednolitego dokumentu, zawierające informacje równoważne pod 

względem formy i treści informacjom wymaganym w prospekcie emisyjnym, wraz z 
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wnioskiem o stwierdzenie tej równoważności. Do postępowania w sprawie stwierdzenia 

równoważności memorandum przepisy art. 31-33 stosuje się odpowiednio. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien spełniać odpowiednio warunki, o których 

mowa w art. 27 ust. 1 i ust. 2 pkt 2-5. 

3. Emitent lub sprzedający ma obowiązek określić w memorandum informacyjnym termin 

jego ważności, nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia stwierdzenia jego równoważności, 

zapewniając należytą ochronę interesów inwestorów. 

4. Emitent lub sprzedający przekazuje memorandum informacyjne do Komisji niezwłocznie 

po stwierdzeniu równoważności, o którym mowa w ust. 1. 

5. Emitent lub sprzedający jest obowiązany udostępnić memorandum informacyjne, którego 

równoważność została stwierdzona, osobom, do których skierowana jest oferta publiczna, 

w terminie umożliwiającym zapoznanie się z jego treścią, nie później niż przed 

rozpoczęciem przyjmowania zapisów na papiery wartościowe nim objęte, jeżeli papiery 

wartościowe są przedmiotem oferty publicznej, albo udostępnić je do publicznej 

wiadomości w dniu ich dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym, jeżeli papiery 

wartościowe nie były uprzednio przedmiotem oferty publicznej. 

6. W przypadku oferty publicznej kierowanej do nieoznaczonego adresata lub dopuszczenia 

papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, emitent lub sprzedający 

obowiązany jest do udostępnienia memorandum, którego równoważność została 

stwierdzona, do publicznej wiadomości w sposób określony w art. 47 ust. 1, 2 i 5. 

7. [Przepisy art. 22, art. 23 oraz art. 50-52 stosuje się odpowiednio.]  <Przepisy art. 22, art. 

23, art. 47 ust. 3 oraz art. 50–52 stosuje się odpowiednio.> Przepis art. 48 stosuje się 

odpowiednio w zakresie zamieszczania w memorandum informacyjnym informacji przez 

odesłanie. 

 

Art. 38a. 

1. W przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 6 i 13, nie jest wymagane stwierdzenie 

równoważności memorandum informacyjnego pod warunkiem złożenia do Komisji przez 

emitenta lub sprzedającego: 

1)   potwierdzenia, że dokument informacyjny, przygotowany przez emitenta lub 

sprzedającego zgodnie z prawem państwa macierzystego emitenta, zawiera informacje 

równoważne pod względem formy i treści informacjom wymaganym w prospekcie 

emisyjnym, wystawionego przez właściwy organ nadzoru w państwie macierzystym 

emitenta; 

2)   kopii dokumentu informacyjnego wraz z jego tłumaczeniem na język polski lub 

angielski, według wyboru emitenta lub sprzedającego, oraz tłumaczeniem na język 

polski części tego dokumentu odpowiadającej podsumowaniu wymaganemu w 

prospekcie emisyjnym; 

3)   informacji o terminie ważności memorandum informacyjnego. 

2. Po złożeniu dokumentów i informacji, o których mowa w ust. 1, emitent lub sprzedający 

jest obowiązany udostępnić dokument informacyjny uzupełniony o informację o terminie 

ważności memorandum informacyjnego osobom, do których skierowana jest oferta 
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publiczna, w terminie umożliwiającym im zapoznanie się z jego treścią, nie później niż 

przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na papiery wartościowe nim objęte, jeżeli 

papiery wartościowe są przedmiotem oferty publicznej, albo w dniu ich dopuszczenia do 

obrotu na rynku regulowanym, jeżeli papiery wartościowe nie były uprzednio 

przedmiotem oferty publicznej. 

3. W przypadku oferty publicznej kierowanej do nieoznaczonego adresata lub dopuszczenia 

papierów wartościowych objętych dokumentem informacyjnym do obrotu na rynku 

regulowanym, emitent lub sprzedający obowiązany jest do udostępnienia tego dokumentu 

do publicznej wiadomości w sposób określony w art. 47 ust. 1, 2 i 5. 

4. Udostępnienie dokumentu informacyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie 

może nastąpić wcześniej niż po otrzymaniu przez Komisję dokumentów i informacji, o 

których mowa w ust. 1. 

5. [Do dokumentu informacyjnego przepisy art. 50 i art. 52 stosuje się odpowiednio.] <Do 

dokumentu informacyjnego przepisy art. 47 ust. 3, art. 50 i art. 52 stosuje się 

odpowiednio.> W przypadku gdy w odniesieniu do informacji aktualizujących dokument 

informacyjny nie jest spełniony warunek, o którym mowa w ust. 1, stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 51 i art. 51a. 

 

Art. 38b. 

1. W przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 7 i 14, emitent lub sprzedający składa do 

Komisji, za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, memorandum informacyjne sporządzone 

w formie jednolitego dokumentu, wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie. 

2. Emitent lub sprzedający ma obowiązek określić w memorandum informacyjnym termin 

jego ważności, nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia, zapewniając 

należytą ochronę interesów inwestorów. 

3. Do wniosku o zatwierdzenie memorandum informacyjnego emitent załącza dokumenty i 

informacje wymienione w art. 505 § 1 albo art. 540 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - 

Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030); przepisy art. 27 ust. 1 i ust. 2 pkt 

2, 4 i 5 stosuje się odpowiednio. 

4. W przypadku gdy wniosek o zatwierdzenie memorandum nie zawiera dokumentów i 

informacji, o których mowa w ust. 3, Komisja wzywa do ich przekazania w wyznaczonym 

terminie, nie dłuższym niż 2 miesiące. 

5. W przypadku nieprzekazania dokumentów i informacji w terminie, o którym mowa w ust. 

4, Komisja odmawia zatwierdzenia memorandum informacyjnego. 

6. Do postępowania w sprawie wniosku o zatwierdzenie memorandum informacyjnego, o 

którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 31-33. 

7. Emitent lub sprzedający przekazuje memorandum informacyjne do Komisji niezwłocznie 

po jego zatwierdzeniu. 

8. Emitent lub sprzedający jest obowiązany udostępnić memorandum informacyjne osobom, 

do których skierowana jest oferta publiczna, w terminie nie krótszym niż 6 dni roboczych 

przed planowanym dniem powzięcia przez walne zgromadzenie spółek łączących się albo 

spółki dzielonej uchwały odpowiednio o połączeniu spółek albo podziale spółki, jeżeli 
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papiery wartościowe są przedmiotem oferty publicznej, albo najpóźniej w dniu 

dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, jeżeli te papiery 

wartościowe nie były uprzednio przedmiotem oferty publicznej. 

[9. W przypadku oferty publicznej kierowanej do nieoznaczonego adresata lub ubiegania się 

o dopuszczenie papierów wartościowych objętych memorandum informacyjnym do obrotu 

na rynku regulowanym emitent lub sprzedający obowiązany jest do udostępnienia tego 

memorandum oraz dokumentów i informacji, o których mowa odpowiednio w art. 505 § 1 

albo art. 540 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, do 

publicznej wiadomości w sposób określony w art. 47 ust. 1, 2 i 5.] 

<9. W przypadku oferty publicznej kierowanej do nieoznaczonego adresata lub 

dopuszczenia papierów wartościowych objętych memorandum informacyjnym do 

obrotu na rynku regulowanym emitent lub sprzedający obowiązany jest do 

udostępnienia tego memorandum oraz dokumentów i informacji, o których mowa 

odpowiednio w art. 505 § 1 albo art. 540 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – 

Kodeks spółek handlowych, do publicznej wiadomości w sposób określony w art. 47 

ust. 1, 2 i 5.> 

10. [Przepisy art. 22, art. 23, art. 50, art. 51 i art. 52 stosuje się odpowiednio.]  <Przepisy 

art. 22, art. 47 ust. 3, art. 50, art. 51 i art. 52 stosuje się odpowiednio.> Przepis art. 48 

stosuje się odpowiednio w zakresie zamieszczania w memorandum informacyjnym 

informacji przez odesłanie. 

 

Art. 39. 

1. W przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 8, emitent lub sprzedający udostępnia do 

wiadomości osób, do których skierowana jest oferta publiczna, memorandum 

informacyjne, sporządzone w formie jednolitego dokumentu. Emitent lub sprzedający ma 

obowiązek ustalenia sposobu jego udostępnienia, zapewniając należytą ochronę interesów 

inwestorów. 

2. W przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 15, emitent lub sprzedający udostępnia do 

publicznej wiadomości w sposób określony w art. 47 ust. 1, 2 i 5, memorandum 

informacyjne sporządzone w formie jednolitego dokumentu. 

3. Przepisy art. 22 i art. 50 stosuje się odpowiednio. Przepis art. 48 stosuje się odpowiednio w 

zakresie zamieszczania w memorandum informacyjnym informacji przez odesłanie. 

<2a. W przypadku oferty publicznej kierowanej do nieoznaczonego adresata emitent lub 

sprzedający obowiązany jest do udostępnienia memorandum informacyjnego do 

publicznej wiadomości w sposób określony w art. 47 ust. 1, 2 i 5.> 

 

Art. 44. 

1. Dopuszczenie instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi do obrotu 

na rynku regulowanym wymaga sporządzenia, zatwierdzenia przez Komisję oraz 

udostępnienia do publicznej wiadomości warunków obrotu. 

2. Podmiot ubiegający się o dopuszczenie instrumentów finansowych niebędących papierami 

wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym składa do Komisji wniosek o 
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zatwierdzenie warunków obrotu. [Przepisy art. 31-33, art. 45 ust. 1 zdanie pierwsze i ust. 

2, art. 46 ust. 1, art. 47 i art. 50 stosuje się odpowiednio.]  <Przepisy art. 31–33, art. 45 

ust. 1 i 2, art. 46 ust. 1, art. 47 i art. 50 stosuje się odpowiednio.> 

3. Podmiotem odpowiedzialnym za prawdziwość, rzetelność i kompletność informacji 

zamieszczonych w warunkach obrotu jest: 

1)   podmiot ubiegający się o dopuszczenie instrumentów finansowych niebędących 

papierami wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym - za wszystkie informacje; 

2)  osoba sporządzająca informację - za informację, którą sporządziła. 

 

Art. 45. 

1. Niezwłocznie po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego emitent lub sprzedający udostępnia 

go do publicznej wiadomości. 

2. Emitent lub sprzedający jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 3, udostępnić do publicznej 

wiadomości prospekt emisyjny w terminie umożliwiającym inwestorom zapoznanie się z 

jego treścią, nie później niż przed rozpoczęciem subskrypcji lub sprzedaży papierów 

wartościowych nim objętych, jeżeli papiery wartościowe są przedmiotem oferty 

publicznej, albo w dniu dopuszczenia papierów do obrotu na rynku regulowanym, jeżeli 

papiery wartościowe nie były uprzednio przedmiotem oferty publicznej. 

3. W przypadku pierwszej oferty publicznej dotyczącej akcji, które mają być następnie 

dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, jeżeli tego samego rodzaju akcje tego 

emitenta nie są jeszcze dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, prospekt emisyjny 

powinien być udostępniony do publicznej wiadomości nie później niż na 6 dni roboczych 

przed dniem zakończenia ich subskrypcji lub sprzedaży. 

<4. W przypadku oferty publicznej akcji, o której mowa w art. 7 ust. 7, prospekt 

emisyjny powinien być udostępniony do publicznej wiadomości w terminie, o którym 

mowa w art. 38b ust. 8.> 

 

Art. 49. 

[1. Termin ważności prospektu emisyjnego wynosi 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia.] 

<1. Termin ważności prospektu emisyjnego wynosi 12 miesięcy od dnia jego 

zatwierdzenia, pod warunkiem że został on uzupełniony o aneksy, o których mowa 

w art. 51 ust. 1, w przypadku powstania obowiązku tego uzupełnienia.> 

1a. Ważność prospektu emisyjnego wygasa z upływem dnia: 

1)   przydziału papierów wartościowych w ostatniej z ofert publicznych przewidzianych 

przez emitenta lub sprzedającego do przeprowadzenia na podstawie prospektu 

emisyjnego albo 

2)   dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym wszystkich papierów wartościowych 

objętych prospektem emisyjnym 

- w zależności od tego, który z tych dni przypadnie później. 

1b. Ważność prospektu emisyjnego wygasa z dniem: 

1)   przekazania przez emitenta oraz sprzedającego do Komisji oświadczenia o rezygnacji 

odpowiednio z dokonania wszystkich ofert publicznych będących przedmiotem tego 
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prospektu emisyjnego, oraz o rezygnacji z ubiegania się o dopuszczenie wszystkich 

papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na podstawie tego 

prospektu emisyjnego, który nie został jeszcze udostępniony do publicznej 

wiadomości albo 

2)   ogłoszenia, w sposób określony w art. 47 ust. 1, przez emitenta oraz sprzedającego, 

informacji odpowiednio o odwołaniu wszystkich ofert publicznych będących 

przedmiotem tego prospektu emisyjnego oraz o rezygnacji z ubiegania się o 

dopuszczenie wszystkich papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, 

na podstawie tego prospektu emisyjnego, który już został udostępniony do publicznej 

wiadomości. 

2. Termin ważności dokumentu rejestracyjnego wynosi 12 miesięcy od dnia jego 

zatwierdzenia. 

3. Termin ważności prospektu emisyjnego w przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 

2, upływa z dniem zakończenia emisji papierów wartościowych emitowanych na 

podstawie tego prospektu. 

 

Art. 53. 

[1. Zakazuje się udostępniania, w dowolnej formie i w dowolny sposób, informacji w celu 

promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia papierów wartościowych 

albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia, chyba że 

informacje udostępniane są mniej niż 150 osobom lub nie są udostępniane 

nieoznaczonemu adresatowi.] 

<1. Zakazuje się udostępniania, w dowolnej formie i w dowolny sposób, informacji w 

celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia papierów 

wartościowych lub zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub 

objęcia, chyba że informacje udostępniane są mniej niż 150 osobom na terytorium 

jednego państwa członkowskiego oraz nie są udostępniane nieoznaczonemu 

adresatowi.> 

2. Emitent lub sprzedający może prowadzić, także za pośrednictwem innych osób i 

podmiotów, akcję promocyjną w rozumieniu i w formie wskazanej w art. 2 pkt 9 i art. 34 

rozporządzenia 809/2004. 

3. W przypadku prowadzenia akcji promocyjnej w treści wszystkich materiałów 

promocyjnych należy jednoznacznie wskazać: 

1)   że mają one wyłącznie charakter promocyjny lub reklamowy; 

2)   że został lub zostanie opublikowany prospekt emisyjny lub memorandum 

informacyjne, chyba że zgodnie z ustawą nie jest wymagane udostępnienie tego 

rodzaju dokumentu do publicznej wiadomości; 

3)   miejsca, w których prospekt emisyjny lub memorandum informacyjne są lub będą 

dostępne, chyba że zgodnie z ustawą nie jest wymagane udostępnienie tego rodzaju 

dokumentu do publicznej wiadomości. 

4. Informacje przekazywane w ramach akcji promocyjnej powinny być zgodne z 

informacjami zamieszczonymi w prospekcie emisyjnym lub memorandum 
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informacyjnym udostępnionych do publicznej wiadomości albo z informacjami, które 

powinny być zamieszczone w prospekcie emisyjnym lub memorandum informacyjnym 

na podstawie przepisów prawa gdy prospekt emisyjny lub memorandum jeszcze nie 

zostały udostępnione do publicznej wiadomości, jak również nie mogą wprowadzać 

inwestorów w błąd co do sytuacji emitenta i oceny papierów wartościowych. 

5. Prowadzenie akcji promocyjnej nie może rozpocząć się przed złożeniem do Komisji 

wniosku, o którym mowa w art. 27, art. 28 i art. 30. 

6. W przypadku gdy nie jest wymagane udostępnienie do publicznej wiadomości prospektu 

emisyjnego lub memorandum informacyjnego, informacje przekazywane w ramach akcji 

promocyjnej powinny być udostępniane w takim samym zakresie wszystkim podmiotom, 

do których jest kierowana oferta publiczna. 

[7. W przypadku gdy nie jest wymagane udostępnienie prospektu emisyjnego, emitent lub 

sprzedający może prowadzić akcję promocyjną pod warunkiem złożenia do Komisji, 

najpóźniej na 14 dni roboczych przed planowanym jej rozpoczęciem, zawiadomienia o 

zamiarze jej przeprowadzenia, zawierającego informację o harmonogramie przebiegu 

akcji promocyjnej, podmiotach zaangażowanych w jej prowadzenie oraz materiałów 

informacyjnych obejmujących treść mającą podlegać rozpowszechnieniu. 

8. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 7, Komisja może, najpóźniej na 5 dni 

roboczych przed planowanym rozpoczęciem akcji promocyjnej, zgłosić żądanie 

wprowadzenia zmian lub uzupełnień do złożonych dokumentów, albo przekazania 

wyjaśnień, w terminie określonym w żądaniu, nie dłuższym niż 2 dni od dnia jego 

doręczenia podmiotowi obowiązanemu do złożenia zawiadomienia. 

9. Rozpoczęcie akcji promocyjnej ulega wstrzymaniu do czasu dokonania czynności 

wskazanych w żądaniu, o którym mowa w ust. 8, przez podmiot obowiązany do złożenia 

zawiadomienia.] 

<7. W przypadku gdy nie jest wymagane udostępnienie prospektu emisyjnego, emitent 

lub sprzedający może prowadzić akcję promocyjną pod warunkiem złożenia do 

Komisji, najpóźniej na 10 dni roboczych przed planowanym jej rozpoczęciem, 

zawiadomienia o zamiarze jej przeprowadzenia, zawierającego informację o 

harmonogramie przebiegu akcji promocyjnej i podmiotach zaangażowanych w jej 

prowadzenie oraz materiały promocyjne obejmujące treść mającą podlegać 

rozpowszechnieniu. 

8. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 7, Komisja może, najpóźniej na 

3 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem akcji promocyjnej, zgłosić żądanie 

wprowadzenia zmian lub uzupełnień do złożonych dokumentów albo przekazania 

wyjaśnień, w terminie określonym w żądaniu, nie dłuższym niż 2 dni robocze licząc 

od dnia jego doręczenia podmiotowi obowiązanemu do złożenia zawiadomienia. 

9. W przypadku zgłoszenia przez Komisję żądania, o którym mowa w ust. 8, termin 

rozpoczęcia akcji promocyjnej ulega przesunięciu o kolejne 10 dni roboczych od 

dnia przekazania Komisji wymaganych zmian, uzupełnień oraz wyjaśnień do 

złożonych dokumentów.> 
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<9a. W przypadku gdy wprowadzone zmiany lub uzupełnienia do złożonych 

dokumentów albo przekazane wyjaśnienia są w ocenie Komisji wystarczające, 

Komisja informuje o tym emitenta. W takim przypadku emitent lub sprzedający 

może rozpocząć akcję promocyjną przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 

9. 

9b. Przepisów ust. 7–9a nie stosuje się w przypadku, gdy emitentem jest Skarb Państwa 

lub Narodowy Bank Polski.> 

10. W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zakazu, o którym mowa w ust. 1, przez emitenta, 

sprzedającego lub inne podmioty działające w imieniu lub na zlecenie emitenta lub 

sprzedającego, albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, 

Komisja może, z zastrzeżeniem art. 19: 

1)   zakazać udostępniania określonych informacji albo dalszego ich udostępniania lub 

2)   opublikować, na koszt emitenta lub sprzedającego, informację o niezgodnym z 

prawem działaniu w związku z udostępnianiem określonych informacji. 

11. W związku z udostępnianiem określonych informacji Komisja może wielokrotnie 

zastosować środek przewidziany w ust. 10. 

12. [W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków wynikających z ust. 3-7 lub 9 Komisja 

może, z zastrzeżeniem art. 19:]  <W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków 

wynikających z ust. 3–7 lub 9 Komisja może, z zastrzeżeniem art. 19:> 

1)   nakazać wstrzymanie rozpoczęcia akcji promocyjnej lub przerwanie jej prowadzenia 

na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, w celu usunięcia wskazanych 

nieprawidłowości lub; 

2)   zakazać prowadzenia akcji promocyjnej, w szczególności w przypadku gdy emitent 

lub sprzedający uchyla się od usunięcia wskazanych przez Komisję 

nieprawidłowości w terminie wskazanym w pkt 1 lub treść materiałów 

promocyjnych lub reklamowych narusza przepisy prawa, lub; 

3)   opublikować, na koszt emitenta lub sprzedającego, informację o niezgodnym z 

prawem prowadzeniu akcji promocyjnej, wskazując naruszenia prawa. 

13. W przypadku ustania przyczyn zastosowania środków, o których mowa w ust. 12 pkt 1 

lub 2, Komisja może, na wniosek emitenta lub sprzedającego albo z urzędu, uchylić tę 

decyzję. W związku z udostępnianiem określonych informacji Komisja może 

wielokrotnie zastosować środek przewidziany w ust. 12 pkt 2 i 3. 

14. W przypadku powiadomienia Komisji przez właściwy organ państwa przyjmującego, że 

emitent, dla którego Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym, lub podmiot 

działający w imieniu lub na zlecenie takiego emitenta narusza w związku z działaniami 

promocyjnymi przepisy prawa obowiązujące w tym państwie, Komisja może: 

1)   wezwać emitenta, sprzedającego lub podmiot działający w imieniu lub na zlecenie 

emitenta lub sprzedającego do zaprzestania naruszania przepisów prawa na 

terytorium tego państwa lub 

2)   zastosować środki określone w ust. 10 lub 12. 
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Art. 55a. 

1. [Państwem macierzystym w rozumieniu przepisów niniejszego rozdziału, z zastrzeżeniem 

ust. 2, jest:]  <Państwem macierzystym w rozumieniu przepisów niniejszego rozdziału 

jest:>  

1)   państwo członkowskie, na terytorium którego emitent ma siedzibę - w przypadku 

emitenta akcji lub emitenta papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym, 

których jednostkowa wartość nominalna wynosi mniej niż 1.000 euro w dniu ustalenia 

wartości nominalnej tych papierów wartościowych; 

[2)   państwo członkowskie, o którym mowa w art. 11 ust. 2-4 - w przypadku emitenta 

papierów wartościowych, o których mowa w pkt 1, mającego siedzibę w państwie 

niebędącym państwem członkowskim.] 

<2) państwo członkowskie wybrane przez emitenta spośród państw członkowskich, w 

których jego akcje lub papiery wartościowe o charakterze nieudziałowym, 

których jednostkowa wartość nominalna wynosi mniej niż 1000 euro w dniu 

ustalenia wartości nominalnej tych papierów wartościowych, są dopuszczone do 

obrotu na rynku regulowanym – w przypadku emitenta papierów wartościowych 

mającego siedzibę w państwie niebędącym państwem członkowskim; wybór 

państwa macierzystego pozostaje bez zmian, chyba że emitent wybrał nowe 

państwo macierzyste zgodnie z ust. 3a.> 

[2. W przypadku innym niż określony w ust. 1 państwem macierzystym jest, według wyboru 

emitenta, państwo członkowskie, w którym emitent ma siedzibę, albo jedno z państw 

członkowskich, na terytorium którego papiery wartościowe emitenta zostały dopuszczone 

do obrotu na rynku regulowanym. 

3. Zmiana państwa macierzystego może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 3 lat od 

dokonania wyboru, o którym mowa w ust. 2, chyba że przed upływem tego terminu papiery 

wartościowe emitenta utracą status dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na 

terytorium państw członkowskich.] 

<2. W przypadku innym niż określony w ust. 1 państwem macierzystym jest, według 

wyboru emitenta, państwo członkowskie, w którym emitent ma siedzibę, albo jedno z 

państw członkowskich, na terytorium którego papiery wartościowe emitenta są 

dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym. 

3. Zmiana państwa macierzystego, wybranego zgodnie z ust. 2, może nastąpić nie 

wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia dokonania wyboru, chyba że przed upływem 

tego okresu: 

1) papiery wartościowe emitenta przestaną być dopuszczone do obrotu na rynku 

regulowanym na terytorium państw członkowskich lub 

2) spełnione zostaną warunki, o których mowa w ust. 1 lub 3a.> 

<3a. W przypadku emitenta, którego papiery wartościowe przestają być dopuszczone do 

obrotu na rynku regulowanym w jego państwie macierzystym wybranym zgodnie z 

ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 a pozostają dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym 

innego państwa członkowskiego, państwem macierzystym jest, według wyboru 

emitenta, jedno z państw członkowskich, w których jego papiery wartościowe są 
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dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, lub państwo członkowskie, na 

terytorium którego emitent ma siedzibę.> 

[4. Emitent jest obowiązany do przekazania informacji o dokonanym wyborze lub zmianie 

państwa macierzystego w trybie określonym w art. 56.] 

<4. Emitent jest obowiązany do przekazania, w trybie określonym w art. 56, informacji 

o swoim państwie macierzystym, w tym o dokonanym wyborze lub o zmianie państwa 

macierzystego. Informację o swoim państwie macierzystym emitent przekazuje także 

właściwym organom państwa, w którym znajduje się jego siedziba, właściwym 

organom państwa macierzystego oraz właściwym organom wszystkich państw 

przyjmujących.> 

5. Państwem przyjmującym, w rozumieniu przepisów niniejszego rozdziału, jest państwo 

członkowskie, inne niż państwo macierzyste, na terytorium którego papiery wartościowe 

emitenta są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym. 

<6. W przypadku gdy emitent nie przekaże informacji o swoim państwie macierzystym, 

wybranym zgodnie z ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym 

papiery wartościowe tego emitenta zostały po raz pierwszy dopuszczone do obrotu 

na rynku regulowanym, państwem macierzystym jest państwo członkowskie, w 

którym papiery wartościowe tego emitenta są dopuszczone do obrotu na rynku 

regulowanym. Jeżeli papiery wartościowe tego emitenta są dopuszczone do obrotu 

na rynkach regulowanych w kilku państwach członkowskich, państwa te są 

państwami macierzystymi tego emitenta do czasu, gdy emitent dokona wyboru 

jednego państwa macierzystego i przekaże informację o swoim państwie 

macierzystym zgodnie z ust. 4. 

7. Wybór państwa macierzystego przez emitenta jest skuteczny po wykonaniu 

obowiązku przekazania informacji o państwie macierzystym zgodnie z ust. 4.> 

 

Art. 56. 

1. Emitent papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym jest 

obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 6, do równoczesnego przekazywania Komisji, spółce 

prowadzącej ten rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości: 

1)   informacji poufnych, w rozumieniu art. 154 ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi, zwanych dalej "informacjami poufnymi"; 

2)   informacji bieżących i okresowych: 

a)  zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ust. 2 - w przypadku 

emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku oficjalnych 

notowań giełdowych w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi lub na rynku regulowanym innego niż Rzeczpospolita Polska państwa 

członkowskiego, albo 

b)  zgodnie z postanowieniami regulaminów, o których mowa w art. 61 - w przypadku 

emitentów papierów wartościowych dopuszczonych wyłącznie do obrotu na rynku 

giełdowym niebędącym rynkiem oficjalnych notowań giełdowych lub obrotu na 

rynku pozagiełdowym. 



- 131 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

1a. Komisja gromadzi informacje, o których mowa w ust. 1, oraz zapewnia powszechny i 

stały dostęp do tych informacji, przy uwzględnieniu konieczności zagwarantowania 

bezpieczeństwa informacji oraz pewności źródła informacji. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, emitent jest obowiązany, z zastrzeżeniem art. 

57 ust. 1: 

1)   przekazać niezwłocznie po zajściu zdarzeń lub okoliczności, które uzasadniają ich 

przekazanie, lub po powzięciu o nich wiadomości, nie później jednak niż w terminie 24 

godzin; 

2)   umieścić w sieci Internet na swojej stronie, z wyłączeniem danych osobowych osób, 

których te informacje dotyczą. 

3. Emitent nie może łączyć przekazywania do publicznej wiadomości informacji, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1, z przekazywaniem informacji w ramach działań marketingowych 

dotyczących jego działalności, w sposób mogący powodować wprowadzenie w błąd co do 

charakteru tych informacji. 

4. (uchylony). 

5. Emitent jest obowiązany do przekazania w trybie określonym w ust. 1 każdej informacji, 

która stanowi znaczącą zmianę informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1. Przepisy ust. 2 

oraz art. 57 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio. 

6. W przypadku emitenta, o którym mowa w ust. 1, dla którego Rzeczpospolita Polska jest 

państwem przyjmującym, zakres informacji przekazywanych zgodnie z ust. 1 oraz terminy 

ich przekazywania określają przepisy państwa macierzystego. 

7. Emitent, dla którego Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym, którego papiery 

wartościowe nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym 

wyłącznie w jednym państwie przyjmującym, przekazuje Komisji informacje, o których 

mowa w ust. 1. [Przekazanie tych informacji do publicznej wiadomości następuje na 

zasadach określonych w przepisach państwa przyjmującego.]  <Zakres i terminy 

przekazania tych informacji do publicznej wiadomości określają przepisy państwa 

przyjmującego.> 

<8. Emitent, o którym mowa w ust. 6, którego papiery wartościowe dopuszczone są 

wyłącznie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

obowiązany jest do przekazywania informacji zgodnie z ust. 1, 2, 3 i 5.> 

 

Art. 62. 

1. W przypadku gdy przekazanie do publicznej wiadomości informacji niestanowiącej 

informacji poufnej, zawartej w informacjach: 

1)   okresowych, sporządzanych za inny okres niż rok obrotowy, 

2)   innych niż określone w pkt 1, dotyczących osób fizycznych wchodzących w skład 

organów zarządzających lub nadzorujących emitenta 

- mogłoby być sprzeczne z interesem publicznym lub spowodować istotną szkodę dla 

interesów emitenta, informację tę emitent może przekazać wyłącznie Komisji wraz z 

wnioskiem o zwolnienie z obowiązku przekazania jej innym podmiotom wymienionym 
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w art. 56 ust. 1 oraz do publicznej wiadomości - pod warunkiem, że brak tej informacji 

nie uniemożliwi inwestorom prawidłowej oceny rzeczywistej sytuacji gospodarczej, 

majątkowej i finansowej emitenta lub ryzyka związanego z inwestowaniem w papiery 

wartościowe emitenta. 

2. W przypadku nieuwzględnienia wniosku Przewodniczący Komisji, w drodze decyzji, 

nakazuje emitentowi przekazanie tych informacji. W takim przypadku emitent przekazuje 

informacje do publicznej wiadomości niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin 

od doręczenia decyzji. 

3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2, emitent może wnieść skargę do sądu administracyjnego 

w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia. W tym zakresie nie stosuje się art. 127 § 3 ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 

267). 

4. Komisja może, na wniosek emitenta z siedzibą w państwie niebędącym państwem 

członkowskim, dla którego Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym, udzielić 

zgody na przekazywanie zamiast niektórych informacji bieżących i okresowych, o których 

mowa w art. 56 ust. 1, informacji wymaganych przepisami prawa państwa siedziby 

emitenta, pod warunkiem że informacje te są równoważne do informacji określonych w 

art. 56 ust. 1, lub zostały uznane za równoważne zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 60 ust. 2 lub regulaminów, o których mowa w art. 61. 

4a. O udzieleniu zgody, o której mowa w ust. 4, Komisja informuje Europejski Urząd 

Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, zawiera: 

1)   firmę (nazwę) i siedzibę emitenta; 

2)   nazwę i siedzibę właściwego organu nadzoru w państwie niebędącym państwem 

członkowskim; 

3)   podstawowe dane o papierach wartościowych emitenta; 

4)   przedmiot wniosku wraz z podaniem wykazu informacji, które mają zostać objęte 

zgodą, o której mowa w ust. 4; 

5)   uzasadnienie ubiegania się emitenta o uzyskanie zgody, o której mowa w ust. 4, 

odnoszące się do przedstawionego wyciągu z przepisów prawa obowiązujących w 

państwie siedziby emitenta oraz innych niezbędnych dokumentów i informacji, o 

których mowa w pkt 6, zgodnie z przedmiotem wniosku; 

6)   w załączniku do wniosku - wyciąg z przepisów prawa obowiązujących w państwie 

niebędącym państwem członkowskim oraz inne niezbędne dokumenty i informacje, 

przetłumaczone na język polski, uzasadniające udzielenie zgody, o której mowa w ust. 

4. 

6. Emitent z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim, dla którego 

Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym jest obowiązany do informowania 

Komisji o każdorazowej zmianie przepisów prawa państwa siedziby emitenta mogących 

mieć wpływ na ocenę równoważności tych informacji. 

[7. W przypadku konieczności udzielenia zgody emitentowi z siedzibą w państwie niebędącym 

państwem członkowskim, dla którego Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym 
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na stosowanie krajowych standardów rachunkowości uwzględnia się także przepisy decyzji 

Komisji (2006/891/WE) z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie korzystania przez emitentów 

papierów wartościowych z krajów trzecich z informacji przygotowanych zgodnie ze 

standardami uznawanymi w skali międzynarodowej (Dz. Urz. WE L 343 z 08.12.2006, str. 

96) lub odpowiednio rozporządzenia Komisji (WE) nr 1569/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. 

ustanawiającego zgodnie z dyrektywami 2003/71/WE i 2004/109/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady mechanizm ustalenia równoważności standardów rachunkowości 

stosowanych przez emitentów papierów wartościowych z krajów trzecich (Dz. Urz. UE L 

340 z 22.12.2007, str. 66).] 

<7. Rozpatrując wniosek o udzielenie zgody, o której mowa w ust. 4, Komisja 

uwzględnia także odpowiednio przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1569/2007 z 

dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiającego zgodnie z dyrektywami 2003/71/WE i 

2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady mechanizm ustalenia równoważności 

standardów rachunkowości stosowanych przez emitentów papierów wartościowych z 

krajów trzecich (Dz. Urz. UE L 340 z 22.12.2007, str. 66, z późn. zm.) oraz decyzji 

Komisji Europejskiej wydanych na jego podstawie.> 

8. Emitent z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim, dla którego 

Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym, udostępniający publicznie na 

terytorium państwa swojej siedziby inne istotne informacje niż odpowiadające 

informacjom, o których mowa w art. 56 ust. 1, jest obowiązany do równoczesnego 

przekazania ich w trybie określonym w art. 56 ust. 1. Przepis art. 56b stosuje się 

odpowiednio. 

 

[Art. 63. 

1. Emitent, dla którego Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym, zapewnia 

publiczną dostępność rocznych i półrocznych informacji okresowych przez okres co 

najmniej pięciu lat od dnia przekazania ich do publicznej wiadomości, przez zamieszczenie 

ich w sieci Internet na swojej stronie. 

2. Emitent, dla którego Rzeczpospolita Polska jest państwem przyjmującym, zapewnia 

dostępność informacji okresowych zgodnie z przepisami państwa macierzystego. 

 

Art. 64. 

Obowiązek przekazywania do publicznej wiadomości informacji okresowych nie ma 

zastosowania w odniesieniu do emitentów będących państwami lub bankami centralnymi oraz 

do Europejskiego Banku Centralnego.] 

 

<Art. 63. 

1. Emitent, dla którego Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym, zapewnia 

publiczną dostępność informacji okresowych przez okres co najmniej 10 lat od dnia 

przekazania ich do publicznej wiadomości przez zamieszczenie ich w sieci Internet na 

swojej stronie. 
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2. Emitent, dla którego Rzeczpospolita Polska jest państwem przyjmującym, inny niż 

emitent, o którym mowa w art. 56 ust. 8, zapewnia dostępność informacji okresowych 

zgodnie z przepisami państwa macierzystego. 

 

Art. 64. 

Obowiązek przekazywania do publicznej wiadomości informacji okresowych nie ma 

zastosowania w odniesieniu do emitentów będących państwami, bankami centralnymi 

państw członkowskich, Europejskim Bankiem Centralnym, Europejskim Instrumentem 

Stabilności Finansowej (EFSF) ustanowionym na mocy umowy ramowej EFSF lub 

innym mechanizmem ustanowionym w celu zachowania stabilności finansowej 

europejskiej unii walutowej przez zapewnienie tymczasowej pomocy finansowej 

państwom członkowskim, których walutą jest euro.> 

 

Art. 66. 

1. [Przed wykonaniem obowiązków, o których mowa w art. 45-52, 54 i 56-61, emitent lub 

sprzedający może przekazywać informacje określone w tych przepisach wyłącznie:] 

<Przed wykonaniem obowiązków, o których mowa w art. 45–52 i art. 54, emitent lub 

sprzedający może przekazywać informacje określone w tych przepisach wyłącznie:> 

1)   osobom lub podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi doradztwa finansowego, 

ekonomicznego, podatkowego lub prawnego, jak również tym, z którymi prowadzi 

negocjacje; 

2)   osobom lub podmiotom uprawnionym do otrzymania tych informacji w przypadkach 

określonych we właściwych przepisach prawa polskiego lub obcego; 

[3)   spółce prowadzącej rynek regulowany w zakresie, w jakim jest to niezbędne do 

zawieszenia obrotu papierami wartościowymi, prawami pochodnymi lub innymi 

instrumentami z nimi powiązanymi - w przypadku, o którym mowa w art. 20 ust. 2 

ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.] 

<3) spółce prowadzącej rynek regulowany w zakresie, w jakim jest to niezbędne do 

zawieszenia obrotu papierami wartościowymi, prawami pochodnymi lub innymi 

instrumentami z nimi powiązanymi – w przypadku, o którym mowa w art. 20 ust. 

4a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.> 

<1a. Przed wykonaniem obowiązków, o których mowa w art. 56–61, emitent może 

przekazywać informacje określone w tych przepisach wyłącznie: 

1) osobom lub podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi doradztwa finansowego, 

ekonomicznego, podatkowego lub prawnego, jak również tym, z którymi prowadzi 

negocjacje; 

2) osobom lub podmiotom uprawnionym do otrzymania tych informacji w 

przypadkach określonych we właściwych przepisach prawa polskiego lub obcego; 

3) spółce, o której mowa w ust. 1 pkt 3, w zakresie określonym w tym przepisie.> 

[2. Osoby i podmioty, o których mowa w ust. 1, są obowiązane zachować poufność 

otrzymanych informacji.] 
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<2. Osoby i podmioty, o których mowa w ust. 1 i 1a, są obowiązane zachować poufność 

otrzymanych informacji.> 

 

Art. 68. 

1. [Na żądanie Komisji lub jej upoważnionego przedstawiciela, osoby wchodzące w skład 

organów zarządzających lub nadzorczych emitenta papierów wartościowych 

dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się 

o to dopuszczenie albo pozostające z nim w stosunku pracy są obowiązane do 

niezwłocznego udzielenia pisemnych lub ustnych informacji i wyjaśnień, a także 

sporządzenia i przekazania, na koszt emitenta, kopii dokumentów i innych nośników 

informacji, w celu umożliwienia wykonywania ustawowych zadań Komisji w zakresie:] 

<Na żądanie Komisji lub jej upoważnionego przedstawiciela osoby wchodzące w 

skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta papierów wartościowych 

dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem 

ubiegania się o to dopuszczenie albo pozostające z nim w stosunku pracy lub będące 

odpowiednio syndykiem, likwidatorem lub zarządcą ustanowionym w postępowaniu 

upadłościowym są obowiązane do niezwłocznego udzielenia pisemnych lub ustnych 

informacji i wyjaśnień, a także sporządzenia i przekazania, na koszt emitenta, kopii 

dokumentów i innych nośników informacji, w celu umożliwienia wykonywania 

ustawowych zadań Komisji w zakresie:> 

[1)   nadzoru nad sposobem wykonywania przez te podmioty obowiązków informacyjnych;] 

<1) nadzoru nad sposobem wykonywania przez emitentów obowiązków 

informacyjnych;> 

2)   ujawniania i przeciwdziałania manipulacji, o której mowa w art. 39 ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi; 

3)   ujawniania i przeciwdziałania ujawnieniu lub wykorzystywaniu informacji poufnej; 

4)   nadzoru nad przebiegiem oferty publicznej lub dopuszczeniem i wprowadzeniem 

papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym[.] <;> 

<5) nadzoru nad sposobem wykonywania obowiązków, o których mowa w rozdziale 

4; 

6) nadzoru nad sposobem wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 159 

oraz art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.> 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, spoczywa również na biegłym rewidencie oraz 

osobach wchodzących w skład organów zarządzających podmiotu uprawnionego do 

badania sprawozdań finansowych lub pozostających z tym podmiotem w stosunku pracy - 

w zakresie związanym z wykonywaniem na rzecz emitenta czynności rewizji finansowej w 

rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich 

samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o 

nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649, z późn. zm.) oraz innych czynności 

wymienionych w art. 48 ust. 2 tej ustawy; nie narusza to obowiązku zachowania tajemnicy, 

o której mowa w art. 59 tej ustawy. 
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3. W razie powzięcia wątpliwości co do prawidłowości lub rzetelności informacji, o których 

mowa w art. 56 ust. 1, lub prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych, Komisja 

może zlecić podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych wykonanie 

czynności, o których mowa w ust. 2. 

4. W przypadku gdy czynności, o których mowa w ust. 3 wykażą, że wątpliwości Komisji 

były uzasadnione, emitent zwraca Komisji koszty związane ze zleceniem ich wykonania. 

<5. Komisja lub jej upoważniony przedstawiciel może wydać zalecenia w stosunku do 

emitenta w celu zaprzestania naruszania obowiązków informacyjnych.> 

 

Art. 69. 

1. Kto: 

1)   osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33
1
/3%, 50%, 75% albo 

90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej albo 

2)   posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33
1
/3%, 50%, 75% albo 90% 

ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął 

odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33
1
/3%, 50%, 75% albo 90% lub mniej 

ogólnej liczby głosów 

[- jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję oraz spółkę, nie później niż w 

terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej 

liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w 

przypadku zmiany wynikającej z nabycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej na 

rynku regulowanym - nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia 

transakcji.] 

<– jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję oraz spółkę, nie później 

niż w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału 

w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej 

dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia lub zbycia akcji spółki 

publicznej w transakcji zawartej na rynku regulowanym lub w alternatywnym 

systemie obrotu – nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia 

transakcji.> 

[1a. Dniami sesyjnymi, w rozumieniu ust. 1, są dni sesyjne określone przez spółkę 

prowadzącą rynek regulowany w regulaminie, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi oraz ogłoszone przez Komisję w drodze publikacji na stronie 

internetowej.] 

<1a. Dniami sesyjnymi, w rozumieniu ust. 1, są dni sesyjne określone przez spółkę 

prowadzącą rynek regulowany lub przez podmiot organizujący alternatywny system 

obrotu w regulaminie, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi oraz ogłoszone przez Komisję w drodze publikacji na stronie 

internetowej.> 

2. Obowiązek dokonania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, powstaje również w 

przypadku: 



- 137 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

1)   zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co 

najmniej: 

a)  2% ogólnej liczby głosów - w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do 

obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych, 

b)  5% ogólnej liczby głosów - w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do 

obrotu na innym rynku regulowanym niż określony w lit. a; 

2)   zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co 

najmniej 1% ogólnej liczby głosów. 

[3. Obowiązek dokonania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie powstaje w 

przypadku, gdy po rozliczeniu w depozycie papierów wartościowych kilku transakcji 

zawartych na rynku regulowanym w tym samym dniu zmiana udziału w ogólnej liczbie 

głosów w spółce publicznej na koniec dnia rozliczenia nie powoduje osiągnięcia lub 

przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, z którym wiąże się powstanie tych 

obowiązków.] 

<3. Obowiązek dokonania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie powstaje w 

przypadku, gdy po rozrachunku w depozycie papierów wartościowych kilku 

transakcji zawartych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu w 

tym samym dniu zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej na 

koniec dnia rozliczenia nie powoduje osiągnięcia lub przekroczenia progu ogólnej 

liczby głosów, z którym wiąże się powstanie tych obowiązków.> 

4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje o: 

1)   dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy 

zawiadomienie; 

2)   liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale 

zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w 

ogólnej liczbie głosów; 

3)   liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym 

spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie 

głosów; 

[4)   informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie 

głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego 

udziału - w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub 

przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów;] 

5)   podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających 

akcje spółki; 

6)   osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c[.] <;> 

<7) liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których 

nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów 

finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów 

finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane 

wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów 
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finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub 

może nastąpić nabycie akcji; 

8) liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których 

w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których 

mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych 

oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych; 

9) łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 7 i 8 i jej 

procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.> 

4a. W przypadku gdy podmiot zobowiązany do dokonania zawiadomienia posiada akcje 

różnego rodzaju, zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać także 

informacje określone w ust. 4 pkt 2 i 3, odrębnie dla akcji każdego rodzaju. 

4b. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, może być sporządzone w języku angielskim. 

[5. W przypadku zmiany zamiarów lub celu, o których mowa w ust. 4 pkt 4, należy 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od zaistnienia tej zmiany, 

poinformować o tym Komisję oraz tę spółkę.] 

 

Art. 69a. 

1. Obowiązki określone w art. 69 spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub 

przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z: 

1)   zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego; 

[2)   nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika 

bezwarunkowe prawo lub obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki 

publicznej;] 

3)   pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej. 

[2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zawiadomienie, o którym mowa w art. 69 ust. 

1, zawiera również informacje o: 

1)   liczbie głosów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów jaką posiadacz 

instrumentu finansowego osiągnie w wyniku nabycia akcji; 

2)   dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji; 

3)   dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego.] 

3. Obowiązki określone w art. 69 powstają również w przypadku gdy prawa głosu są 

związane z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie 

dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo 

wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa - w takim przypadku 

prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono 

zabezpieczenie. 

 

<Art. 69b. 

1. Obowiązki określone w art. 69 spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub 

przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub 

zbywaniem instrumentów finansowych, które: 
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1) po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich 

posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych 

już przez emitenta, lub 

2) odnoszą się do akcji emitenta w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki 

ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w pkt 

1, niezależnie od tego, czy instrumenty te są wykonywane przez rozliczenie 

pieniężne. 

2. W przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, liczba 

głosów posiadanych w spółce publicznej odpowiada liczbie głosów wynikających z 

akcji, do których nabycia uprawniony lub zobowiązany jest posiadacz tych 

instrumentów finansowych. 

3. W przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, które są 

wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, liczba głosów posiadanych w 

spółce publicznej, związanych z tymi instrumentami finansowymi, odpowiada 

iloczynowi liczby głosów wynikających z akcji, do których w sposób pośredni lub 

bezpośredni odnoszą się te instrumenty finansowe, oraz współczynnika delta danego 

typu instrumentu finansowego. Wartość współczynnika delta określa się zgodnie z 

rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2015/761 z dnia 17 grudnia 2014 r. 

uzupełniającym dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w 

odniesieniu do określonych regulacyjnych standardów technicznych stosowanych do 

znaczących pakietów akcji (Dz. Urz. UE L 120 z 13.05.2015, str. 2). 

4. Przy obliczaniu praw głosu uwzględnia się wyłącznie pozycje długie. Pozycja długa 

oznacza pozycję długą w rozumieniu rozporządzenia 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, z późn. zm.). 

5. Obowiązki, o których mowa w art. 69, powstają również w przypadku wykonania 

uprawnienia do nabycia akcji spółki publicznej, mimo złożenia uprzednio 

zawiadomienia zgodnie z ust. 1 pkt 1 lub 2, jeżeli wskutek nabycia akcji łączna liczba 

praw głosu wynikających z posiadanych akcji tego samego emitenta osiąga lub 

przekracza progi ogólnej liczby głosów w spółce publicznej określone w art. 69. 

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

wykaz instrumentów finansowych, o których mowa w ust. 1, uwzględniając cechy 

tych instrumentów, przydatność informacji o tych instrumentach na potrzeby oceny 

zaangażowania akcjonariusza w spółkę publiczną oraz konieczność zachowania we 

wszystkich państwach członkowskich jednolitego katalogu takich instrumentów 

finansowych.> 

 

Art. 70. 

Spółka publiczna jest obowiązana do: 
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[1)   niezwłocznego przekazywania informacji, w zakresie określonym w art. 69, równocześnie 

do publicznej wiadomości, Komisji oraz spółce prowadzącej rynek regulowany, na 

którym są notowane akcje tej spółki;] 

<1) niezwłocznego przekazywania informacji, w zakresie określonym w art. 69, 

równocześnie do publicznej wiadomości, Komisji oraz spółce prowadzącej rynek 

regulowany, na którym są notowane akcje tej spółki, lub podmiotowi 

organizującemu alternatywny system obrotu, w którym są notowane te akcje;> 

2)   przekazywania Komisji, nie później niż do dnia poprzedzającego wyznaczony dzień 

walnego zgromadzenia, wykazu akcjonariuszy uprawnionych do udziału w tym 

zgromadzeniu, z określeniem liczby akcji i głosów z akcji przysługujących każdemu z 

nich; 

[3)   równoczesnego przekazywania do publicznej wiadomości, Komisji, oraz spółce 

prowadzącej rynek regulowany, na którym są notowane akcje tej spółki, w terminie 7 dni 

od dnia odbycia walnego zgromadzenia, wykazu akcjonariuszy posiadających co 

najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów 

przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego 

udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.] 

<3) równoczesnego przekazywania do publicznej wiadomości, Komisji oraz spółce 

prowadzącej rynek regulowany, na którym są notowane akcje tej spółki, lub 

podmiotowi organizującemu alternatywny system obrotu, w którym są notowane te 

akcje, w terminie 7 dni od dnia odbycia walnego zgromadzenia, wykazu 

akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu, z 

określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i 

wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym 

zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.> 

 

<Art. 71a. 

W przypadku spółki publicznej, dla której Rzeczpospolita Polska jest państwem 

przyjmującym, przepisów niniejszego oddziału nie stosuje się. Zakres i sposób 

wykonania obowiązków, o których mowa w niniejszym oddziale, określają przepisy 

państwa macierzystego.> 

 

Art. 87. 

1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w przepisach niniejszego rozdziału, obowiązki 

w nim określone odpowiednio spoczywają: 

1)   również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg 

ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych 

wystawionych w związku z akcjami spółki publicznej; 

2)   na funduszu inwestycyjnym - również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie 

danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w 

związku z posiadaniem akcji łącznie przez: 
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a)  inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych, 

[b)  inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zarządzane przez ten sam podmiot;] 

<b) inne fundusze inwestycyjne lub alternatywne fundusze inwestycyjne 

utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten 

sam podmiot;> 

<2a) na alternatywnej spółce inwestycyjnej – również w przypadku, gdy osiągnięcie 

lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych 

przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez: 

a) inne alternatywne spółki inwestycyjne zarządzane przez tego samego 

zarządzającego ASI w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych, 

b) inne alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot;> 

3)   również na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego 

progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z 

posiadaniem akcji: 

a)  przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, 

z wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa 

w art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 

b)  w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład 

których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z 

przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o funduszach 

inwestycyjnych - w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli 

papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu 

zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu, 

c)  przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest 

przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu; 

4)   również na pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym 

zgromadzeniu został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki 

publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do 

sposobu głosowania; 

[5)   również łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne 

porozumienie dotyczące nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub 

zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec 

spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności 

powodujące powstanie tych obowiązków;] 

<5) również łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne 

porozumienie dotyczące nabywania lub zbywania przez te podmioty akcji spółki 

publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia 

trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub 

zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków;> 
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6)   na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt 5, posiadając 

akcje spółki publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie 

danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach[.] <;> 

<7) również na pełnomocniku niebędącym firmą inwestycyjną, upoważnionym do 

dokonywania na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia 

papierów wartościowych.> 

2. Obowiązki określone w przepisach niniejszego rozdziału powstają również w przypadku, 

gdy prawa głosu są związane z: 

1)   (uchylony); 

2)   (uchylony); 

3)   papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który 

może nimi rozporządzać według własnego uznania. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, obowiązki określone w tym rozdziale 

mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony 

porozumienia. 

4. Istnienie porozumienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, domniemywa się w przypadku 

posiadania akcji spółki publicznej przez: 

1)   małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej 

linii lub stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i 

kurateli; 

2)   osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym; 

[3)   mocodawcę lub jego pełnomocnika, niebędącego firmą inwestycyjną, upoważnionego 

do dokonywania na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia 

papierów wartościowych;] 

4)   jednostki powiązane w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości. 

5. Do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków określonych w przepisach 

niniejszego rozdziału: 

1)   po stronie podmiotu dominującego - wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego 

podmioty zależne; 

2)   po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu 

zgodnie z ust. 1 pkt 4 - wlicza się liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem; 

3)  wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa 

głosu jest ograniczone lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa[.] 

<;> 

<4) po stronie pełnomocnika, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, wlicza się liczbę głosów 

posiadanych przez mocodawcę wynikających z akcji zapisanych na rachunkach 

papierów wartościowych, w zakresie których pełnomocnik ma umocowanie.> 

 

Art. 90. 

1. Z zastrzeżeniem ust. 1a, przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się w przypadku 

nabywania akcji przez firmę inwestycyjną, w celu realizacji określonych regulaminami, o 
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których mowa odpowiednio w art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi, zadań związanych z organizacją rynku regulowanego. 

1a. [Przepisu art. 69 nie stosuje się w przypadku nabywania lub zbywania akcji przez firmę 

inwestycyjną w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, które łącznie z akcjami już 

posiadanymi w tym celu uprawniają do wykonywania mniej niż 10% ogólnej liczby głosów 

w spółce publicznej, o ile:] <Przepisów art. 69–69b nie stosuje się w przypadku 

nabywania lub zbywania akcji przez firmę inwestycyjną w celu realizacji zadań, o 

których mowa w ust. 1, które łącznie z akcjami już posiadanymi w tym celu 

uprawniają do wykonywania mniej niż 10% ogólnej liczby głosów w spółce 

publicznej, o ile:> 

1)   prawa głosu przysługujące z tych akcji nie są wykonywane oraz 

2)   firma inwestycyjna, w terminie 4 dni roboczych od dnia zawarcia umowy z emitentem 

o realizację zadań, o których mowa w ust. 1, zawiadomi organ państwa macierzystego, 

o którym mowa w art. 55a, właściwy dla emitenta, o zamiarze wykonywania zadań 

związanych z organizacją rynku regulowanego oraz 

3)   firma inwestycyjna zapewni identyfikację akcji posiadanych w celu realizacji zadań, o 

których mowa w ust. 1. 

[1b. Przepisów niniejszego rozdziału, z wyjątkiem art. 69 i art. 70, oraz art. 89 w zakresie 

dotyczącym art. 69, nie stosuje się w przypadku nabywania akcji w drodze krótkiej 

sprzedaży, o której mowa w art. 3 pkt 47 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.] 

<1b. Przepisów niniejszego rozdziału, z wyjątkiem art. 69–69b, art. 70 oraz art. 89 w 

zakresie dotyczącym art. 69, nie stosuje się w przypadku nabywania akcji w drodze 

krótkiej sprzedaży, o której mowa w art. 3 pkt 47 ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi.> 

1c. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się w przypadku nabywania akcji: 

1)   w ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji, na zasadach 

określonych przez: 

a)  Krajowy Depozyt w regulaminie, o którym mowa w art. 50 ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi, 

b)  spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, 

o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w 

regulaminie, o którym mowa w art. 48 ust. 15 tej ustawy, 

c)  spółkę prowadzącą izbę rozliczeniową w regulaminie, o którym mowa w art. 68b 

ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; 

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

czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi oraz spółkę prowadzącą izbę rozliczeniową - w ramach 

dokonywanych przez nie rozliczeń transakcji. 

1d. [Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do podmiotu dominującego towarzystwa 

funduszy inwestycyjnych oraz podmiotu dominującego firmy inwestycyjnej, wykonujących 

czynności, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b, pod warunkiem, że:]  <Przepisów 

art. 69 i art. 69a nie stosuje się do podmiotu dominującego towarzystwa funduszy 
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inwestycyjnych, podmiotu dominującego spółki zarządzającej oraz podmiotu 

dominującego firmy inwestycyjnej, wykonujących czynności, o których mowa w art. 

87 ust. 1 pkt 3 lit. b, pod warunkiem że:> 

[1)   spółka zarządzająca lub firma inwestycyjna wykonują przysługujące im w związku z 

zarządzanymi portfelami prawa głosu niezależnie od podmiotu dominującego;] 

<1) towarzystwo funduszy inwestycyjnych, spółka zarządzająca lub firma 

inwestycyjna wykonują przysługujące im w związku z zarządzanymi portfelami 

prawa głosu niezależnie od podmiotu dominującego;> 

2)   podmiot dominujący nie udziela bezpośrednio lub pośrednio żadnych instrukcji co do 

sposobu głosowania na walnym zgromadzeniu spółki publicznej; 

3)   podmiot dominujący przekaże do Komisji oświadczenie o spełnianiu warunków, o 

których mowa w pkt 1 i 2, wraz z listą zależnych towarzystw funduszy inwestycyjnych, 

spółek zarządzających oraz firm inwestycyjnych zarządzających portfelami ze 

wskazaniem właściwych organów nadzoru tych podmiotów. 

1e. Warunki, o których mowa w ust. 1d pkt 1 i 2, uważa się za spełnione, jeżeli: 

1)   struktura organizacyjna podmiotu dominującego oraz towarzystwa funduszy 

inwestycyjnych lub firmy inwestycyjnej zapewnia niezależność wykonywania prawa 

głosu z akcji spółki publicznej; 

2)   osoby decydujące o sposobie wykonywania prawa głosu przez towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych lub firmę inwestycyjną, działają niezależnie; 

3)   w przypadku gdy podmiot dominujący zawarł z towarzystwem funduszy 

inwestycyjnych lub firmą inwestycyjną umowę o zarządzanie portfelem instrumentów 

finansowych - w relacjach pomiędzy tym podmiotem a towarzystwem funduszy 

inwestycyjnych lub firmą inwestycyjną zachowana zostaje niezależność. 

<1f. Przepisów art. 69–69b nie stosuje się w przypadku nabywania lub zbywania akcji 

własnych przez spółkę publiczną lub podmiot działający na jej rachunek lub w jej 

imieniu, pod warunkiem że to nabywanie lub zbywanie odbywać się będzie w trybie, 

terminie i na warunkach określonych w przepisach rozporządzenia Komisji (WE) nr 

2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji 

instrumentów finansowych (Dz. Urz. UE L 336 z 23.12.2003, str. 33, z późn. zm.; Dz. 

Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 6, str. 342), w ramach stabilizacji 

instrumentów finansowych, oraz że prawa głosu przysługujące z tych akcji nie są 

wykonywane ani w żaden inny sposób wykorzystywane w celu wpływania na 

zarządzanie emitentem. 

1g. Przepisów art. 69–69b nie stosuje się w przypadku nabywania lub zbywania 

instrumentów finansowych przez bank krajowy, instytucję kredytową lub firmę 

inwestycyjną, do portfela handlowego w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie 

wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, 

zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 

1, z późn. zm.), jeżeli: 
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1) udział w ogólnej liczbie głosów związany z posiadanymi instrumentami 

finansowymi stanowi mniej niż 5% ogólnej liczby głosów oraz 

2) prawa głosu wynikające z akcji znajdujące się w portfelu handlowym nie są 

wykonywane. 

1h. Przepisy ust. 1d stosuje się odpowiednio do podmiotu dominującego wobec podmiotu 

mającego siedzibę w państwie niebędącym państwem członkowskim, który prowadzi 

działalność równoważną z działalnością spółki zarządzającej mającej siedzibę na 

terytorium państwa członkowskiego lub który wykonuje czynności polegające na 

zarządzaniu portfelami instrumentów finansowych.> 

[2. Przepisów niniejszego rozdziału, z wyjątkiem art. 69, art. 70 oraz art. 87 ust. 1 pkt 6 i art. 

89 ust. 1 pkt 1 - w zakresie dotyczącym art. 69, nie stosuje się również w przypadku 

porozumień, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5, zawieranych dla ochrony praw 

akcjonariuszy mniejszościowych, w celu wspólnego wykonywania przez nich uprawnień 

określonych w art. 84 i 85 oraz w art. 385 § 3, art. 400 § 1, art. 422, 425, art. 429 § 1 

ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.] 

<2. Przepisów niniejszego rozdziału, z wyjątkiem art. 69–69b, art. 70, art. 87 ust. 1 pkt 6 

i art. 89 ust. 1 pkt 1 w zakresie dotyczącym art. 69, nie stosuje się również w 

przypadku porozumień, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5, zawieranych dla 

ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych, w celu wspólnego wykonywania 

przez nich uprawnień określonych w art. 84 i art. 85 oraz w art. 385 § 3, art. 400 § 1, 

art. 422, art. 425 i art. 429 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek 

handlowych.> 

3. [Przepisów niniejszego rozdziału, z wyjątkiem art. 69 i art. 70 oraz art. 89 w zakresie 

dotyczącym art. 69, nie stosuje się w przypadku udzielenia pełnomocnictwa, o którym 

mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4, dotyczącego wyłącznie jednego walnego zgromadzenia.] 

<Przepisów niniejszego rozdziału, z wyjątkiem art. 69–69b, art. 70 oraz art. 89 w 

zakresie dotyczącym art. 69, nie stosuje się w przypadku udzielenia pełnomocnictwa, 

o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4, dotyczącego wyłącznie jednego walnego 

zgromadzenia.> Zawiadomienie składane w związku z udzieleniem lub otrzymaniem 

takiego pełnomocnictwa powinno zawierać informację dotyczącą zmian w zakresie praw 

głosu po utracie przez pełnomocnika możliwości wykonywania prawa głosu. 

<4. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się w przypadku pośredniego nabycia 

akcji przez Skarb Państwa, pod warunkiem że: 

1) podmioty wykonujące uprawnienia wynikające z praw majątkowych Skarbu 

Państwa oraz podmioty od niego zależne wykonują przysługujące im prawa głosu 

niezależnie od siebie; 

2) osoby decydujące o sposobie wykonywania prawa głosu przez podmioty zależne od 

Skarbu Państwa działają niezależnie.> 
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<Art. 90b. 

Ilekroć w niniejszym rozdziale, w zakresie obowiązków, o których mowa w art. 69–69b, 

jest mowa o papierach wartościowych, należy przez to rozumieć również instrumenty 

finansowe.> 

 

Art. 91. 

1. Komisja, na wniosek emitenta z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, udziela 

zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), 

jeżeli zostały spełnione warunki określone w ust. 5-8. 

2. Udzielenie zezwolenia wywołuje skutek prawny zaprzestania podlegania obowiązkom 

wynikającym z ustawy, powstałym w związku z ofertą publiczną akcji lub dopuszczeniem 

ich do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

obowiązkom określonym w rozdziale 4. W decyzji udzielającej zezwolenia Komisja 

określa termin, nie dłuższy niż miesiąc, po upływie którego skutek ten następuje. 

3. Zniesienie dematerializacji akcji na podstawie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, 

następuje nie wcześniej niż z dniem upływu terminu, o którym mowa w ust. 2. 

[4. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1, jest dopuszczalne, jeżeli walne zgromadzenie 

spółki, większością 4/5 głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących 

przynajmniej połowę kapitału zakładowego, podjęło uchwałę o zniesieniu dematerializacji 

akcji. Do wniosku należy dołączyć odpis uchwały.] 

<4. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1, jest dopuszczalne, jeżeli walne 

zgromadzenie spółki, większością 9/10 głosów oddanych w obecności akcjonariuszy 

reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego, podjęło uchwałę o 

zniesieniu dematerializacji akcji. Do wniosku należy dołączyć odpis uchwały.> 

5. Umieszczenie w porządku obrad walnego zgromadzenia sprawy podjęcia uchwały, o której 

mowa w ust. 4, może być dokonane wyłącznie w trybie określonym w art. 400 § 1 ustawy 

z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. Przepisu § 2 tego artykułu nie 

stosuje się. 

6. Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia w porządku obrad sprawy podjęcia 

uchwały, o której mowa w ust. 4, są obowiązani do uprzedniego ogłoszenia wezwania do 

zapisywania się na sprzedaż akcji tej spółki przez wszystkich pozostałych akcjonariuszy. 

Do wezwania stosuje się odpowiednio przepisy art. 77-79. 

7. Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia w porządku obrad walnego 

zgromadzenia spółki sprawy podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 4, mogą nabywać 

akcje tej spółki w okresie między zgłoszeniem żądania a zakończeniem wezwania, o 

którym mowa w ust. 6, jedynie w drodze tego wezwania. 

8. Obowiązek ogłoszenia wezwania, o którym mowa w ust. 6, nie powstaje w przypadku, gdy 

z wnioskiem o umieszczenie w porządku obrad walnego zgromadzenia sprawy podjęcia 

uchwały, o której mowa w ust. 4, występują wszyscy akcjonariusze spółki. 

9. Skutek określony w ust. 2 zdanie pierwsze następuje z mocy prawa bez spełnienia 

warunków, o których mowa w ust. 4-6, po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia 

się postanowienia o ogłoszeniu upadłości tej spółki lub postanowienia o oddaleniu 
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wniosku o ogłoszenie jej upadłości ze względu na to, że majątek spółki nie wystarcza lub 

wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania. Zniesienie dematerializacji 

akcji następuje nie wcześniej niż z dniem upływu tego terminu. 

<9a. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, Krajowy Depozyt jest uprawniony do 

rozwiązania umowy o rejestrację akcji w drodze jednostronnego oświadczenia woli 

złożonego emitentowi.> 

10. Wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym następuje w terminie, o którym mowa 

odpowiednio w ust. 2 lub 9. 

11. W przypadku udzielenia przez Komisję zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, lub 

uprawomocnienia się postanowienia, o którym mowa w ust. 9, uczestnicy Krajowego 

Depozytu są obowiązani przekazać spółce, w terminie wskazanym przez Krajowy 

Depozyt, dane osobowe akcjonariuszy, ze wskazaniem liczby akcji zapisanych na ich 

rachunkach papierów wartościowych na dzień zniesienia dematerializacji tych akcji. 

[12. W przypadku gdy akcje spółki są zarejestrowane w systemie depozytowym prowadzonym 

przez spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o 

których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 

przepis ust. 11 stosuje się odpowiednio do uczestników tej spółki.] 

<12. W przypadku gdy akcje spółki są zarejestrowane w systemie depozytowym 

prowadzonym przez spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie 

czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1–6 ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi, przepisy: 

1) ust. 9a stosuje się odpowiednio; 

2) ust. 11 stosuje się odpowiednio do uczestników tej spółki.> 

 

Art. 92. 

Zniesienia dematerializacji akcji w trybie i na warunkach określonych w art. 91 wymaga: 

1)   przekształcenie spółki z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której akcje 

były przedmiotem oferty publicznej lub są dopuszczone do obrotu na rynku 

regulowanym, w inną spółkę niż akcyjna; 

2)   połączenie spółki z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której akcje były 

przedmiotem oferty publicznej lub są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, z 

inną spółką lub podział takiej spółki - w przypadku gdy akcje spółki lub spółek nowo 

zawiązanych lub przejmujących nie są zdematerializowane; 

3)   wycofanie z obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akcji 

spółki publicznej dopuszczonych do tego obrotu, które są jednocześnie przedmiotem 

obrotu na rynku regulowanym w innym państwie, z tym że obowiązek ogłoszenia 

wezwania dotyczy akcji tej spółki, które zostały nabyte w wyniku transakcji zawartych w 

obrocie na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i są zapisane na 

rachunkach papierów wartościowych prowadzonych na tym terytorium według stanu na 

koniec trzeciego dnia od dnia ogłoszenia tego wezwania[.] <;> 

<4) wycofanie z obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

akcji spółki publicznej z siedzibą w innym państwie, które są dopuszczone do obrotu 
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na rynku regulowanym wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że 

obowiązek ogłoszenia wezwania dotyczy akcji tej spółki, które zostały nabyte w 

wyniku transakcji zawartych w obrocie na rynku regulowanym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i są zapisane na rachunkach papierów wartościowych 

prowadzonych na tym terytorium według stanu na koniec trzeciego dnia od dnia 

ogłoszenia tego wezwania.> 

 

Art. 94. 

1. Z tytułu wpisu do ewidencji, o której mowa w art. 10 ust. 1, od podmiotu dokonującego 

oferty publicznej pobiera się opłatę ewidencyjną w wysokości do: 

1)   0,015% wartości papierów wartościowych objętych daną ofertą publiczną - w 

przypadku papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym, 

2)   0,03% wartości instrumentów finansowych objętych daną ofertą publiczną - w 

przypadku pozostałych instrumentów finansowych 

- ustalonej na dzień poprzedzający datę przekazania do Komisji zawiadomienia, o którym 

mowa w art. 10 ust. 4, nie większej jednak niż równowartość w złotych 12.500 euro. 

2. W przypadku złożenia przez podmiot dokonujący oferty publicznej oświadczenia, o którym 

mowa w art. 10 ust. 6, opłaty ewidencyjnej nie pobiera się, z zastrzeżeniem ust. 3. 

[3. W przypadku gdy papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej nie zostaną 

w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia subskrypcji lub sprzedaży dopuszczone do 

obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, 

podmiot dokonujący oferty zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia upływu tego 

terminu uiścić opłatę ewidencyjną, o której mowa w ust. 1.] 

<3. W przypadku gdy papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej nie 

zostaną w terminie 12 miesięcy od dnia ich przydziału dopuszczone do obrotu na 

rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podmiot dokonujący oferty zobowiązany jest w 

terminie 14 dni od dnia upływu tego terminu uiścić opłatę ewidencyjną, o której 

mowa w ust. 1.> 

 

Art. 96. 

1. W przypadku gdy emitent lub sprzedający lub podmiot ubiegający się o dopuszczenie 

instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi do obrotu na rynku 

regulowanym: 

[1)   nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 15a ust. 4 

i 5, art. 20, art. 24 ust. 1 i 3, art. 37 ust. 3 i 4, art. 38 ust. 4-6, art. 38a ust. 2-4, art. 

38b ust. 7-9, art. 39 ust. 1 i 2, art. 40, art. 41 ust. 1, ust. 3, ust. 8 zdanie drugie i ust. 9, 

art. 44 ust. 1, art. 45 ust. 1 zdanie pierwsze i ust. 2 i 3, art. 46, art. 47 ust. 1, 3 i 5, art. 

48, art. 50, art. 51a ust. 3 zdanie drugie i ust. 4, art. 52, art. 54 ust. 2 i 3, art. 56-56c, 

art. 57, art. 58 ust. 1, art. 59, art. 62 ust. 2, 6 i 8, art. 63, art. 66 i art. 70,] 

<1) nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 15a 

ust. 4 i 5, art. 20, art. 24 ust. 1 i 3, art. 37 ust. 3 i 4, art. 38 ust. 4–6, art. 38a ust. 2–
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4, art. 38b ust. 7–9, art. 39 ust. 1–2a, art. 40, art. 41 ust. 1, 3, ust. 8 zdanie drugie i 

ust. 9, art. 44 ust. 1, art. 45, art. 46, art. 47 ust. 1, 3 i 5, art. 48, art. 50, art. 51a ust. 

3 zdanie drugie i ust. 4, art. 52, art. 54 ust. 2 i 3, art. 56–56c w zakresie informacji 

poufnych i bieżących, art. 57, art. 58 ust. 1, art. 59 w zakresie informacji 

poufnych i bieżących, art. 62 ust. 2, 6 i 8, art. 66 i art. 70 pkt 2 i 3,> 

2)   nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki wynikające z: 

[a)  art. 38 ust. 7 w związku z art. 48 w zakresie zamieszczania w memorandum 

informacyjnym informacji przez odesłanie, art. 50, art. 51a ust. 3 zdanie drugie i 

ust. 4 i art. 52, 

b)  art. 38a ust. 5 w związku z art. 50, art. 51a ust. 3 zdanie drugie i ust. 4 i art. 52, 

c)  art. 38b ust. 10 w związku z art. 48 w zakresie zamieszczania w memorandum 

informacyjnym informacji przez odesłanie, art. 50 i art. 52,] 

<a) art. 38 ust. 7 w związku z art. 47 ust. 3, art. 48 w zakresie zamieszczania w 

memorandum informacyjnym informacji przez odesłanie, art. 50, art. 51a 

ust. 3 zdanie drugie i ust. 4 i art. 52, 

b) art. 38a ust. 5 w związku z art. 47 ust. 3, art. 50, art. 51a ust. 3 zdanie drugie i 

ust. 4 i art. 52, 

c) art. 38b ust. 10 w związku z art. 47 ust. 3, art. 48 w zakresie zamieszczania w 

memorandum informacyjnym informacji przez odesłanie, art. 50 i art. 52,> 

d)  art. 39 ust. 3 w związku z art. 48 w zakresie zamieszczania w memorandum 

informacyjnym informacji przez odesłanie i art. 50, 

e)  art. 41 ust. 2 w związku z art. 45 ust. 2, art. 47 ust. 1, 2 i 5, art. 48 w zakresie 

zamieszczania w memorandum informacyjnym informacji przez odesłanie i art. 

50, 

3)   nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 22 ust. 4 i 

7, art. 26 ust. 5 i 7, art. 27, art. 29-31 i art. 33 rozporządzenia 809/2004, 

4)   udostępnia prospekt emisyjny w postaci drukowanej niezgodnie z art. 47 ust. 2, 

5)   wbrew obowiązkowi, wynikającemu z art. 38 ust. 7 w związku z art. 51 ust. 1, art. 38a 

ust. 5 w związku z art. 51 ust. 1, art. 38b ust. 10 w związku z art. 51 ust. 1, oraz 

obowiązkowi, o którym mowa w art. 51 ust. 1, nie przekazuje w terminie aneksu do 

prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego, 

6)   wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 38 ust. 7 w związku z art. 51 ust. 5, art. 38a 

ust. 5 w związku z art. 51 ust. 5, i z art. 38b ust. 10 w związku z art. 51 ust. 5, oraz 

obowiązkowi, o którym mowa w art. 41 ust. 4 i art. 51 ust. 5, nie udostępnia do 

publicznej wiadomości w terminie aneksu do prospektu emisyjnego lub memorandum 

informacyjnego 

[-   Komisja może wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, 

papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym albo nałożyć, biorąc pod 

uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest nakładana, 

karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł, albo zastosować obie sankcje łącznie.] 

<– Komisja może wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub 

bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym albo 
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nałożyć karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł, albo zastosować obie sankcje 

łącznie.> 

[1a. W przypadku gdy uczestnik oferty kaskadowej, o którym mowa w art. 15a ust. 1, 

dokonuje sprzedaży objętych lub nabytych papierów wartościowych o charakterze 

nieudziałowym, w swoim imieniu i na swój rachunek, w drodze oferty publicznej, na 

podstawie prospektu emisyjnego emitenta, bez pisemnej zgody tego emitenta, Komisja 

może wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów 

wartościowych z obrotu na rynku regulowanym albo nałożyć, biorąc po uwagę w 

szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest nakładana, karę pieniężną 

do wysokości 1.000.000 zł, albo zastosować obie sankcje łącznie.] 

<1a. W przypadku gdy uczestnik oferty kaskadowej, o którym mowa w art. 15a ust. 1, 

dokonuje sprzedaży objętych lub nabytych papierów wartościowych, w swoim 

imieniu i na swój rachunek, w drodze oferty publicznej, na podstawie prospektu 

emisyjnego emitenta, bez pisemnej zgody tego emitenta, Komisja może wydać decyzję 

o wykluczeniu, na czas określony albo bezterminowo, papierów wartościowych z 

obrotu na rynku regulowanym albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł, 

albo zastosować obie sankcje łącznie.> 

1b. W przypadku gdy: 

1)   emitent, sprzedający lub inne podmioty uczestniczące w ofercie publicznej, 

subskrypcji lub sprzedaży w imieniu lub na zlecenie emitenta lub sprzedającego nie 

wykonują albo nienależycie wykonują nakaz, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1, 

albo naruszają zakaz, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2, 

2)   emitent lub podmioty występujące w imieniu lub na zlecenie emitenta nie wykonują 

albo nienależycie wykonują nakaz, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1, albo naruszają 

zakaz, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2, 

3)   emitent, sprzedający lub inne osoby i podmioty, za pośrednictwem których emitent lub 

sprzedający prowadzą akcję promocyjną, nie wykonują albo nienależycie wykonują 

nakaz, o którym mowa w art. 53 ust. 12 pkt 1, albo naruszają zakaz, o którym mowa w 

art. 53 ust. 12 pkt 2, 

4)   emitent, sprzedający lub inne podmioty działające w imieniu lub na zlecenie emitenta 

lub sprzedającego naruszają zakaz, o którym mowa w art. 53 ust. 10 pkt 1 

- Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości 5.000.000 zł. 

[1c. W przypadku gdy emitent lub sprzedający prowadzi akcję promocyjną z naruszeniem art. 

53 ust. 3-7 lub 9 Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł.] 

<1c. W przypadku gdy emitent lub sprzedający prowadzi akcję promocyjną z 

naruszeniem art. 53 ust. 3–7 lub 9, Komisja może nałożyć karę pieniężną do 

wysokości 1 000 000 zł.> 

1d. W przypadku rażącego naruszenia przepisów, o których mowa w ust. 1b lub 1c, Komisja 

może nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł na osobę działającą w imieniu lub 

na zlecenie emitenta lub sprzedającego przy dokonywaniu czynności związanych z ofertą 

publiczną lub akcją promocyjną, w szczególności na członka zarządu, komplementariusza 



- 151 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

w spółce komandytowo-akcyjnej lub komandytowej lub wspólnika w spółce jawnej lub 

partnerskiej. 

<1e. Jeżeli emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki, o których mowa 

w art. 56–56c w zakresie informacji okresowych, art. 59 w zakresie informacji 

okresowych, art. 63 i art. 70 pkt 1, Komisja może wydać decyzję o wykluczeniu, na 

czas określony albo bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na rynku 

regulowanym albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 5 000 000 zł albo kwoty 

stanowiącej równowartość 5% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w 

ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza 

ona 5 000 000 zł, albo zastosować obie sankcje łącznie. 

1f. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty 

unikniętej przez emitenta w wyniku naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. 

1e, zamiast kary, o której mowa w ust. 1e, Komisja może nałożyć karę pieniężną do 

wysokości dwukrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty. 

1g. W przypadku gdy emitent jest jednostką dominującą lub jednostką zależną 

jednostki dominującej, która sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 

całkowity roczny przychód, o którym mowa w ust. 1e, stanowi kwota całkowitego 

skonsolidowanego rocznego przychodu emitenta ujawniona w ostatnim zbadanym 

skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy. 

1h. Przy wymierzaniu kary za naruszenia, o których mowa w ust. 1–1e, Komisja bierze 

w szczególności pod uwagę: 

1) wagę naruszenia oraz czas jego trwania; 

2) przyczyny naruszenia; 

3) sytuację finansową podmiotu, na który nakładana jest kara; 

4) skalę korzyści uzyskanych lub strat unikniętych przez podmiot, który dopuścił się 

naruszenia, lub podmiot, w którego imieniu lub interesie działał podmiot, który 

dopuścił się naruszenia, o ile można tę skalę ustalić; 

5) straty poniesione przez osoby trzecie w związku z naruszeniem, o ile można te 

straty ustalić; 

6) gotowość podmiotu dopuszczającego się naruszenia do współpracy z Komisją 

podczas wyjaśniania okoliczności tego naruszenia; 

7) uprzednie naruszenia przepisów niniejszej ustawy popełnione przez podmiot, na 

który nakładana jest kara.> 

[2. W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązków, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 

2 lit. b, Komisja, przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1, zasięga opinii spółki 

prowadzącej rynek regulowany, na którym notowane są papiery wartościowe emitenta. 

3. W przypadku wydania decyzji stwierdzającej naruszenie obowiązków, o których mowa w 

ust. 1, Komisja może dodatkowo zobowiązać emitenta do niezwłocznego opublikowania 

wymaganych informacji w dwóch dziennikach ogólnopolskich lub przekazania ich do 

publicznej wiadomości w inny sposób lub dokonania zmiany informacji w zakresie i 

terminie określonym w decyzji. 
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4. Umowy przeniesienia papierów wartościowych zawarte przed wydaniem decyzji, o której 

mowa w ust. 1 pkt 1, są ważne.] 

<2. W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązków, o których mowa w art. 56 ust. 

1 pkt 2 lit. b, Komisja przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1e lub 1f, 

zasięga opinii spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym notowane są papiery 

wartościowe emitenta. 

3. W przypadku wydania decyzji stwierdzającej naruszenie obowiązków, o których 

mowa w ust. 1 lub 1e, Komisja może dodatkowo zobowiązać emitenta do 

niezwłocznego opublikowania wymaganych informacji w dwóch dziennikach 

ogólnopolskich lub przekazania ich do publicznej wiadomości w inny sposób lub 

dokonania zmiany informacji w zakresie i terminie określonych w decyzji. 

4. Umowy przeniesienia papierów wartościowych zawarte przed wydaniem decyzji, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1, ust. 1e i 1f, są ważne.> 

5. W decyzji o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym 

Komisja określa termin, nie krótszy niż 14 dni, po upływie którego skutek ten następuje. 

W przypadku bezterminowego wykluczenia papierów wartościowych z obrotu na rynku 

regulowanym, w terminie tym następuje wycofanie papierów wartościowych z tego 

obrotu; art. 91 ust. 11 stosuje się odpowiednio. 

[6. W przypadku rażącego naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. 1, Komisja może 

nałożyć na osobę, która w tym okresie pełniła funkcję członka zarządu spółki publicznej 

lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych będącego organem funduszu inwestycyjnego 

zamkniętego, karę pieniężną do wysokości 100.000 zł.] 

<6. W przypadku rażącego naruszenia obowiązków, o których mowa w: 

1) ust. 1 – Komisja może nałożyć na osobę, która w tym okresie pełniła funkcję 

członka zarządu spółki publicznej, zewnętrznie zarządzającego ASI lub 

zarządzającego z UE w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych lub 

towarzystwa funduszy inwestycyjnych będącego organem funduszu 

inwestycyjnego zamkniętego, karę pieniężną do wysokości 100 000 zł; przy 

wymierzaniu tej kary stosuje się przepis ust. 1h; 

2) ust. 1e – Komisja może nałożyć na osobę, która w tym okresie pełniła funkcję 

członka zarządu spółki publicznej, zewnętrznie zarządzającego ASI lub 

zarządzającego z UE w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych lub 

towarzystwa funduszy inwestycyjnych będącego organem funduszu 

inwestycyjnego zamkniętego, karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł; przy 

wymierzaniu tej kary stosuje się przepis ust. 1h.> 

<6a. W przypadku rażącego naruszenia obowiązków, o których mowa w: 

1) ust. 1 – Komisja może nałożyć na osobę, która w tym okresie pełniła funkcję 

członka rady nadzorczej lub członka innego organu nadzorującego spółki 

publicznej, zewnętrznie zarządzającego ASI lub zarządzającego z UE w 

rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy 

inwestycyjnych będącego organem funduszu inwestycyjnego zamkniętego, karę 
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pieniężną do wysokości 100 000 zł; przy wymierzaniu tej kary stosuje się przepis 

ust. 1h; 

2) ust. 1e – Komisja może nałożyć na osobę, która w tym okresie pełniła funkcję 

członka rady nadzorczej lub członka innego organu nadzorującego spółki 

publicznej, zewnętrznie zarządzającego ASI lub zarządzającego z UE w 

rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy 

inwestycyjnych będącego organem funduszu inwestycyjnego zamkniętego, karę 

pieniężną do wysokości 50 000 zł; przy wymierzaniu tej kary stosuje się przepis 

ust. 1h.> 

[7. Kara, o której mowa w ust. 6, nie może być nałożona, jeżeli od wydania decyzji, o której 

mowa w ust. 1, upłynęło więcej niż 6 miesięcy.] 

<7. Kara, o której mowa w ust. 6 lub 6a, nie może być nałożona, jeżeli od wydania 

decyzji, o których mowa w ust. 1, 1e lub 1f, upłynęło więcej niż 12 miesięcy.> 

8. W przypadku emitenta będącego funduszem inwestycyjnym zamkniętym kara pieniężna 

nakładana jest na towarzystwo funduszy inwestycyjnych będące organem tego funduszu. 

<8a. W przypadku emitenta będącego alternatywną spółką inwestycyjną zarządzaną 

przez zewnętrznie zarządzającego ASI albo zarządzającego z UE w rozumieniu 

ustawy o funduszach inwestycyjnych kara pieniężna nakładana jest odpowiednio na 

zewnętrznie zarządzającego ASI albo zarządzającego z UE.> 

9. (uchylony). 

[10. Komisja może przekazać do publicznej wiadomości treść decyzji stwierdzającej 

niewywiązywanie się emitenta z obowiązków, o których mowa w ust. 1.] 

<10. Komisja może przekazać do publicznej wiadomości treść decyzji stwierdzającej 

niewywiązywanie się emitenta z obowiązków, o których mowa w ust. 1, lub decyzji, o 

których mowa w ust. 13 i 14.> 

<10a. Komisja przekazuje do publicznej wiadomości: 

1) informację o treści rozstrzygnięcia oraz o rodzaju i charakterze naruszenia, 

imię i nazwisko osoby fizycznej lub firmę (nazwę) innego podmiotu, na który 

nałożona została sankcja, o której mowa w ust. 1e, 1f, 6 lub 6a; 

2) w przypadku złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy – informację o 

jego złożeniu, o ile Komisja przekazała do publicznej wiadomości informację o 

decyzji, której ten wniosek dotyczy; 

3) informację o treści rozstrzygnięcia ostatecznej decyzji. 

10b. Przekazanie do publicznej wiadomości informacji określonych w ust. 10a pkt 1 lub 

3 wymaga podjęcia przez Komisję uchwały. 

10c. Komisja może, w drodze uchwały, opóźnić przekazanie do publicznej wiadomości 

informacji o decyzji, o której mowa w ust. 10a, lub przekazać taką informację bez 

wskazywania osoby fizycznej lub innego podmiotu, na który została nałożona 

sankcja, w przypadku stwierdzenia, że podanie takiej informacji do publicznej 

wiadomości: 

1) w przypadku danych osobowych – jest nieproporcjonalne do wagi stwierdzonego 

naruszenia; 
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2) stanowiłoby poważne zagrożenie dla stabilności systemu finansowego lub 

będącego w toku postępowania administracyjnego, wyjaśniającego lub karnego; 

3) wyrządziłoby niewspółmierną i znaczącą szkodę uczestnikom rynku finansowego. 

10d. Informacje, o których mowa w ust. 10a, są dostępne na stronie internetowej 

Komisji przez 5 lat, licząc od dnia ich udostępnienia, z tym że informacje dotyczące 

imienia i nazwiska osoby, na którą została nałożona sankcja, dostępne są na tej 

stronie przez rok.> 

[11. Przekazanie przez Komisję do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w ust. 

10, nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej w rozumieniu ustawy o 

obrocie instrumentami finansowymi.] 

12. [Uprawnienia Komisji, wynikające z przepisów ust. 1-11, w zakresie dotyczącym art. 57 

ust. 1 i 2, mają zastosowanie do:]  <Uprawnienia Komisji wynikające z przepisów ust. 

1–10d, w zakresie dotyczącym art. 57 ust. 1 i 2, mają zastosowanie do:>   

1)   zdarzeń zaistniałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa 

członkowskiego dotyczących instrumentów finansowych dopuszczonych lub będących 

przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   zdarzeń zaistniałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących 

instrumentów finansowych dopuszczonych lub będących przedmiotem ubiegania się o 

dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium któregokolwiek z innych 

państw członkowskich. 

[13. W przypadku gdy emitent, sprzedający lub podmiot ubiegający się o dopuszczenie 

instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi do obrotu na rynku 

regulowanym nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 

10 ust. 5, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości 100.000 zł. Przepisy ust. 6-

11 stosuje się odpowiednio.] 

<13. W przypadku gdy emitent, sprzedający lub podmiot ubiegający się o dopuszczenie 

instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi do obrotu na 

rynku regulowanym nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których 

mowa w art. 10 ust. 5, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości 100 000 zł. 

Przy wymierzaniu tej kary stosuje się ust. 1h. Przepisy ust. 6, 7 i 8 stosuje się 

odpowiednio, z tym że kara pieniężna, o której mowa w ust. 6, może być nałożona do 

wysokości 100 000 zł.> 

13a. (uchylony). 

14. W przypadku gdy podmiot ubiegający się o dopuszczenie do obrotu na rynku 

regulowanym instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi nie 

wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 44 ust. 2, Komisja może: 

1)   wydać decyzję o wykluczeniu instrumentów finansowych, na czas określony lub 

bezterminowo, z obrotu na rynku regulowanym albo 

2)   nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł, albo 

3)   zastosować obie sankcje łącznie. 
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[15. W przypadkach, o których mowa w ust. 14, przepisy ust. 4-7 oraz 10 i 11 stosuje się 

odpowiednio.] 

<15. W przypadkach, o których mowa w ust. 14, przy wymierzaniu kary pieniężnej 

stosuje przepis ust. 1h. Przepisy ust. 4–6 i 7 stosuje się odpowiednio, z tym że kara 

pieniężna, o której mowa w ust. 6, może być nałożona do wysokości 100 000 zł.> 

 

[Art. 96a. 

1. W przypadku gdy emitent, dla którego Rzeczpospolita Polska jest państwem przyjmującym, 

nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 96 ust. 1, 

Komisja przekazuje informację o tym zdarzeniu właściwemu organowi państwa 

macierzystego tego emitenta oraz Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów 

Wartościowych. 

2. W przypadku gdy, mimo poinformowania przez Komisję, właściwy organ państwa 

macierzystego emitenta nie podejmuje działań mających zapobiec dalszemu naruszaniu 

przepisów prawa lub gdy te działania są nieskuteczne, Komisja może, w celu ochrony 

interesu inwestorów, po uprzednim poinformowaniu tego organu, zastosować sankcję, o 

której mowa w art. 96 ust. 1. Komisja niezwłocznie przekazuje Komisji Europejskiej i 

Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych informację o 

zastosowaniu tej sankcji.] 

 

<Art. 96a. 

1. W przypadku gdy emitent, dla którego Rzeczpospolita Polska jest państwem 

przyjmującym, nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa 

w art. 96 ust. 1 lub 1e, Komisja przekazuje informację o tym zdarzeniu właściwemu 

organowi państwa macierzystego tego emitenta oraz Europejskiemu Urzędowi 

Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. 

2. W przypadku gdy, mimo poinformowania przez Komisję, właściwy organ państwa 

macierzystego emitenta nie podejmuje działań mających zapobiec dalszemu 

naruszaniu przepisów prawa lub gdy te działania są nieskuteczne, Komisja może, w 

celu ochrony interesu inwestorów, po uprzednim poinformowaniu tego organu, 

zastosować sankcje, o których mowa w art. 96 ust. 1, 1e lub 1f. Komisja niezwłocznie 

przekazuje Komisji Europejskiej i Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i 

Papierów Wartościowych informację o zastosowaniu tych sankcji.> 

 

Art. 97. 

1. Na każdego kto: 

1)   nabywa lub zbywa papiery wartościowe z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 

67, 

[2)   nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69, lub dokonuje 

takiego zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach,] 

3)   przekracza określony próg ogólnej liczby głosów bez zachowania warunków, o 

których mowa w art. 72-74, 
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4)   nie zachowuje warunków, o których mowa w art. 76 lub 77, 

5)   nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania albo nie wykonuje w 

terminie obowiązku zbycia akcji w przypadkach, o których mowa w art. 73 ust. 2 lub 

3, 

5a)  nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania w przypadkach, o 

których mowa w art. 74 ust. 2 lub 5, 

5b)  nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania, w przypadku, o 

którym mowa w art. 90a ust. 1, 

6)   (uchylony), 

7)   wbrew żądaniu, o którym mowa w art. 78, w określonym w nim terminie nie 

wprowadza niezbędnych zmian lub uzupełnień w treści wezwania albo nie przekazuje 

wyjaśnień dotyczących jego treści, 

8)   nie dokonuje w terminie zapłaty różnicy w cenie akcji w przypadku określonym w art. 

74 ust. 3, 

9)   w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74 lub art. 91 ust. 6, proponuje cenę niższą niż 

określona na podstawie art. 79, 

9a)  bezpośrednio lub pośrednio nabywa lub obejmuje akcje z naruszeniem art. 77 ust. 4 

pkt 1 lub 3 albo art. 88a, 

10)  nabywa akcje własne z naruszeniem trybu, terminów i warunków określonych w art. 

72-74, art. 79 lub art. 91 ust. 6, 

10a)  dokonuje przymusowego wykupu niezgodnie z zasadami, o których mowa w art. 82, 

10b)  nie czyni zadość żądaniu, o którym mowa w art. 83, 

11)  wbrew obowiązkowi określonemu w art. 86 ust. 1 nie udostępnia dokumentów 

rewidentowi do spraw szczególnych lub nie udziela mu wyjaśnień, 

11a)  nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 90a ust. 3, 

12)  dopuszcza się czynu określonego w pkt 1-11a, działając w imieniu lub w interesie 

osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej 

- Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł. 

<1a. Na każdego, kto nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 

69–69b, lub dokonuje takiego zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych 

w tych przepisach, Komisja może nałożyć karę pieniężną: 

1) w przypadku osób fizycznych – do wysokości 1 000 000 zł; 

2) w przypadku innych podmiotów – do wysokości 5 000 000 zł albo kwoty 

stanowiącej równowartość 5% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w 

ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza 

ona 5 000 000 zł. 

1b. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty 

unikniętej w wyniku naruszenia, o którym mowa w ust. 1a, przez podmiot 

niedokonujący zawiadomienia, o którym mowa w art. 69–69b, lub dokonujący 

takiego zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach, 

zamiast kary, o której mowa w ust. 1a, Komisja może nałożyć karę pieniężną do 

wysokości dwukrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty. 
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1c. W przypadku gdy podmiot jest jednostką dominującą lub jednostką zależną 

jednostki dominującej, która sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 

całkowity przychód, o którym mowa w ust. 1a pkt 2, stanowi kwota całkowitego 

skonsolidowanego rocznego przychodu emitenta ujawniona w ostatnim zbadanym 

skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy. 

1d. W przypadku gdy fundusz inwestycyjny lub alternatywna spółka inwestycyjna nie 

dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69–69b, lub dokonuje 

takiego zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach, 

Komisja może nałożyć na: 

1) towarzystwo funduszy inwestycyjnych będące organem tego funduszu 

inwestycyjnego, 

2) zewnętrznie zarządzającego ASI w rozumieniu ustawy o funduszach 

inwestycyjnych, 

3) zarządzającego z UE w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych, 

zarządzającego tą alternatywną spółką inwestycyjną 

– karę pieniężną, o której mowa w ust. 1a lub 1b. 

1e. W przypadku gdy fundusz inwestycyjny, co do którego towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych zawarło umowy, o których mowa w art. 4 ust. 1a albo ust. 1b ustawy 

o funduszach inwestycyjnych, nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym 

mowa w art. 69–69b, lub dokonuje takiego zawiadomienia z naruszeniem warunków 

określonych w tych przepisach, Komisja może nałożyć karę pieniężną, o której mowa 

w ust. 1a lub 1b, odpowiednio na spółkę zarządzającą albo na zarządzającego z UE. 

1f. W przypadku wydania decyzji nakładającej sankcję, o której mowa w ust. 1a, 1b, 6, 

7 lub 8, przepisy art. 96 ust. 10a–10d stosuje się odpowiednio. 

1g. Przy wymierzaniu kary za naruszenia, o których mowa w ust. 1 lub 1a, Komisja 

bierze w szczególności pod uwagę: 

1) wagę naruszenia oraz czas jego trwania; 

2) przyczyny naruszenia; 

3) sytuację finansową podmiotu, na który nakładana jest kara; 

4) skalę korzyści uzyskanych lub strat unikniętych przez podmiot, który dopuścił się 

naruszenia, lub podmiot, w którego imieniu lub interesie działał podmiot, który 

dopuścił się naruszenia, o ile można tę skalę ustalić; 

5) straty poniesione przez osoby trzecie w związku z naruszeniem, o ile można te 

straty ustalić; 

6) gotowość podmiotu dopuszczającego się naruszenia do współpracy z Komisją 

podczas wyjaśniania okoliczności naruszenia; 

7) uprzednie naruszenia przepisów niniejszej ustawy popełnione przez podmiot, na 

który nakładana jest kara.> 

[2. Kara pieniężna w wysokości, o której mowa w ust. 1, może zostać nałożona odrębnie za 

każdy z czynów określonych w tym przepisie. 

3. Kara pieniężna, o której mowa w ust. 1, może być nałożona odrębnie na każdy z podmiotów 

wchodzących w skład porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5. 
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4. W decyzji, o której mowa w ust. 1, Komisja może wyznaczyć termin ponownego wykonania 

obowiązku lub dokonania czynności wymaganej przepisami, których naruszenie było 

podstawą nałożenia kary pieniężnej. W razie bezskutecznego upływu tego terminu Komisja 

może powtórnie wydać decyzję o nałożeniu kary pieniężnej. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się 

odpowiednio.] 

<2. Kara pieniężna w wysokości, o której mowa w: 

1) ust. 1 – może zostać nałożona odrębnie za każdy z czynów określonych w tym 

przepisie; 

2) ust. 1a albo 1b – może zostać nałożona odrębnie za każdy z czynów określonych 

w ust. 1a. 

3. Kara pieniężna, o której mowa w: 

1) ust. 1, 

2) ust. 1a albo 1b 

– może być nałożona odrębnie na każdy z podmiotów wchodzących w skład 

porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5. 

4. W decyzji, o której mowa w ust. 1, 1a, 1b, 1d lub 1e, Komisja może zobowiązać 

podmiot dopuszczający się naruszenia do zaniechania lub powstrzymania się od 

podejmowania działań stanowiących naruszenie lub wyznaczyć termin ponownego 

wykonania obowiązku lub dokonania czynności wymaganej przepisami, których 

naruszenie było podstawą nałożenia kary pieniężnej. W razie bezskutecznego upływu 

tego terminu Komisja może powtórnie wydać decyzję o nałożeniu kary pieniężnej. 

Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.> 

5. Wydanie decyzji następuje po przeprowadzeniu rozprawy. 

<6. W przypadku rażącego naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. 1a, Komisja 

może nałożyć na osobę, która pełniła w tym okresie funkcję członka zarządu lub 

członka organu zarządzającego podmiotu, lub była wspólnikiem uprawnionym do 

reprezentowania podmiotu, karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł. Przy 

wymierzaniu tej kary stosuje się przepis ust. 1g. 

7. W przypadku rażącego naruszenia przez fundusz inwestycyjny lub alternatywną 

spółkę inwestycyjną obowiązków, o których mowa w ust. 1a, Komisja może nałożyć 

na członka organu zarządzającego: 

1) towarzystwa funduszy inwestycyjnych będącego organem tego funduszu 

inwestycyjnego,  

2) zewnętrznie zarządzającego ASI w rozumieniu ustawy o funduszach 

inwestycyjnych,  

3) zarządzającego z UE w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych, 

zarządzającego tą alternatywną spółką inwestycyjną 

– karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł. Przy wymierzaniu tej kary stosuje się 

przepis ust. 1g. 

8. W przypadku gdy fundusz inwestycyjny, co do którego towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych zawarło umowy, o których mowa w art. 4 ust. 1a albo 1b ustawy o 

funduszach inwestycyjnych, rażąco narusza obowiązki, o których mowa w ust. 1a, 
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Komisja może nałożyć odpowiednio na członka organu zarządzającego spółki 

zarządzającej albo zarządzającego z UE karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł. 

Przy wymierzaniu tej kary stosuje się przepis ust. 1g. 

9. Kara, o której mowa w ust. 6–8, nie może być nałożona, jeżeli od wydania decyzji, o 

której mowa w ust. 1a, 1b, 1d lub 1e, upłynęło więcej niż 12 miesięcy.> 

 

<Art. 97a. 

W przypadku gdy sprawozdania finansowe, o których mowa w art. 96 ust. 1e lub 1g lub 

w art. 97 ust. 1a lub 1c, sporządzone zostały w walucie innej niż polska, wartości 

wyrażone w tej walucie przelicza się na walutę polską po średnim kursie, ogłoszonym 

przez Narodowy Bank Polski, na dzień bilansowy.> 

 

Art. 98. 

1. Podmiot odpowiedzialny za prawdziwość, rzetelność i kompletność informacji 

zamieszczonych w prospekcie emisyjnym, memorandum informacyjnym oraz innych 

dokumentach sporządzanych i udostępnianych w związku z ofertą publiczną dotyczącą 

papierów wartościowych, dopuszczeniem papierów wartościowych lub instrumentów 

finansowych niebędących papierami wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym lub 

ubieganiem się o takie dopuszczenie, obowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej 

przez udostępnienie do publicznej wiadomości nierzetelnej, nieprawdziwej lub 

niekompletnej informacji lub przemilczenie informacji, chyba że ani on, ani osoby, za 

które odpowiada, nie ponoszą winy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Informacje zawarte w kluczowych informacjach dla inwestorów, o których mowa w art. 23, 

w tym ich tłumaczenie, nie są podstawą odpowiedzialności cywilnej, chyba że 

wprowadzają one w błąd, są nieprawdziwe lub niezgodne z odpowiednimi częściami 

prospektu emisyjnego. <Dokument podsumowujący oraz podsumowanie będące 

częścią prospektu emisyjnego sporządzonego w formie jednolitego dokumentu 

zawierają wyraźne ostrzeżenia w tym zakresie.> 

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 

5. Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 1 i 2, ponoszą również osoby, które wykorzystują 

w swojej działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi informacje wskazane 

w tych przepisach, chyba że nieprawdziwość lub przemilczenie informacji nie była i nie 

mogła być im znana. 

6. Odpowiedzialność podmiotów określonych w ust. 1, 2 i 5 jest solidarna i nie można jej 

ograniczyć lub wyłączyć. Nie wyłącza to możliwości zawarcia umowy określającej 

wzajemne zobowiązania tych podmiotów z tytułu tej odpowiedzialności. 

7. Emitent oraz podmiot, który sporządził lub brał udział w sporządzeniu informacji, o 

których mowa w art. 56 ust. 1, jest obowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej przez 

udostępnienie do publicznej wiadomości nieprawdziwej informacji lub przemilczenie 

informacji, chyba że ani on, ani osoby, za które odpowiada, nie ponoszą winy. 
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8. Emitent kwitów depozytowych oraz podmiot, który sporządził lub brał udział w 

sporządzeniu informacji, o których mowa w art. 59, jest obowiązany do naprawienia 

szkody wyrządzonej przez udostępnienie do publicznej wiadomości nieprawdziwej 

informacji lub przemilczenie informacji, chyba że ani on, ani osoby, za które odpowiada, 

nie ponoszą winy. 

9. Podmioty, o których mowa w ust. 1, 2 i 5-8, powinny przy wykonywaniu swoich 

obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej 

działalności. 

 

Art. 99. 

1. Kto dokonuje oferty publicznej papierów wartościowych bez wymaganego ustawą: 

1)   zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub jego udostępnienia do publicznej wiadomości 

albo 

2)   zatwierdzenia memorandum informacyjnego albo stwierdzenia równoważności 

informacji w memorandum informacyjnym z informacjami wymaganymi w prospekcie 

emisyjnym lub udostępnienia memorandum informacyjnego do publicznej wiadomości 

lub osobom, do których skierowana jest oferta publiczna, albo 

3)   dokumentu informacyjnego, o którym mowa w art. 38a, lub bez jego złożenia do 

Komisji lub udostępnienia do publicznej wiadomości lub osobom, do których 

skierowana jest oferta publiczna 

- podlega grzywnie do 10.000.000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu 

tym karom łącznie. 

[2. Tej samej karze podlega, kto udostępnia 150 osobom lub większej liczbie osób lub 

nieoznaczonemu adresatowi, w dowolnej formie i w dowolny sposób, informacje w celu 

promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia papierów wartościowych 

albo zachęca, bezpośrednio lub pośrednio, do nabycia lub objęcia tych papierów 

wartościowych, które nie są i nie będą przedmiotem oferty publicznej w rozumieniu art. 3 

ust. 1.] 

<2. Tej samej karze podlega, kto na terytorium jednego państwa członkowskiego 

udostępnia 150 osobom lub większej liczbie osób lub nieoznaczonemu adresatowi, w 

dowolnej formie i w dowolny sposób, informacje w celu promowania bezpośrednio 

lub pośrednio nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub zachęca, bezpośrednio 

lub pośrednio, do nabycia lub objęcia tych papierów wartościowych, o ile 

udostępnianie to nie jest związane z ubieganiem się o dopuszczenie tych papierów 

wartościowych do obrotu na rynku regulowanym lub ofertą publiczną tych papierów 

wartościowych w rozumieniu art. 3 ust. 1.> 

3. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 lub 2, działając w 

imieniu lub interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej 

osobowości prawnej. 

4. W przypadku mniejszej wagi sprawca czynu określonego w ust. 1-3 podlega grzywnie do 

2.500.000 zł. 
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Art. 99a. 

[1. Kto wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 3 ust. 2, dokonuje oferty publicznej papierów 

wartościowych emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania typu otwartego, 

innych niż fundusze zagraniczne, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy o funduszach 

inwestycyjnych 

- podlega grzywnie do 10.000.000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo 

obu tym karom łącznie.] 

<1. Kto wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 3 ust. 2, dokonuje oferty publicznej 

papierów wartościowych emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania typu 

otwartego, z uwzględnieniem rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 

694/2014 z dnia 17 grudnia 2013 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów 

technicznych służących określeniu typów zarządzających alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi, inne niż: 

1) fundusze zagraniczne, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy o funduszach 

inwestycyjnych,  

2) unijne AFI, o których mowa w art. 2 pkt 10b ustawy o funduszach inwestycyjnych, 

oraz alternatywne fundusze inwestycyjne z siedzibą w państwach będących stroną 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wprowadzone do obrotu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami tej ustawy,  

3) alternatywne spółki inwestycyjne, o których mowa w art. 8a ust. 1 ustawy o 

funduszach inwestycyjnych,  

4) fundusze inwestycyjne zamknięte 

– podlega grzywnie do 10 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności do 

lat 2, albo obu tym karom łącznie.> 

2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1, działając w imieniu 

lub interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości 

prawnej. 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 grudnia 2005 r. O FUNDUSZU KOLEJOWYM (Dz. U. z 2015 r. poz. 

2115) 

 

Art. 5. 

1. Środki Funduszu pochodzą z: 

1)   20% wpływów z opłaty paliwowej, pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 27 

października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 641 i 901); 

2)   odsetek z tytułu oprocentowania środków Funduszu oraz odsetek od lokat okresowo 

wolnych środków Funduszu w bankach; 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.327084&full=1
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3)   przychodów z akcji w spółkach przekazanych ministrowi właściwemu do spraw 

transportu przez Skarb Państwa w celu zasilenia Funduszu; 

4)   przychodów ze sprzedaży akcji, o których mowa w art. 6; 

5)   środków z kredytów lub pożyczek zaciągniętych na rzecz Funduszu przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego; 

6)   wpływów z obligacji emitowanych na rzecz Funduszu przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego; 

[7)   inwestycji środków Funduszu w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, 

o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 

inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.);] 

<7) inwestycji środków Funduszu w jednostki uczestnictwa funduszy rynku 

pieniężnego, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o 

funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.);> 

8)   darowizn i zapisów; 

9)   wpływów z innych środków publicznych. 

2. W 2009 r. środki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, powiększa się o kwotę 200 mln zł, 

przekazaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bieżących wpływów z opłaty 

paliwowej. 

3. W latach 2010-2014 środki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, powiększa się corocznie o 

kwotę 100 mln zł, przekazywaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bieżących 

wpływów z opłaty paliwowej. 

4. W 2015 r. środki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, powiększa się o kwotę 500 mln zł, 

przekazywaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bieżących wpływów z opłaty 

paliwowej. 

5. W latach 2016-2019 środki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, powiększa się corocznie o 

kwotę 400 mln zł, przekazywaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bieżących 

wpływów z opłaty paliwowej. 

 

Art. 8. 

1. Okresowo wolne środki Funduszu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, Bank Gospodarstwa 

Krajowego może lokować: 

1)   w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP; 

2)   w papiery wartościowe gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa; 

3)   w listy zastawne emitowane na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach 

zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1588); 

[4)   w jednostkach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych rynku pieniężnego, o których 

mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych;] 

<4) w jednostkach uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których mowa w art. 

178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;> 
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5)   na rachunkach lokat terminowych w bankach posiadających fundusze własne w 

wysokości nie mniejszej niż równowartość w złotych kwoty 10 000 000 euro, 

przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez NBP, z zastrzeżeniem, że suma 

lokat w jednym banku lub grupie banków powiązanych ze sobą kapitałowo lub 

organizacyjnie nie może przekroczyć 10% okresowo wolnych środków Funduszu. 

2. Suma okresowo wolnych środków Funduszu, o których mowa w ust. 1, lokowanych w 

jednym banku lub grupie banków powiązanych ze sobą kapitałowo lub organizacyjnie nie 

może przekroczyć 25% tych środków. 

3. Wysokość środków Funduszu przeznaczonych do lokowania na podstawie ust. 1, Bank 

Gospodarstwa Krajowego uzgadnia z ministrem właściwym do spraw transportu. 

 

 

 

USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. O CENTRALNYM BIURZE ANTYKORUPCYJNYM 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1411, z późn. zm.)  

 

Art. 23. 

1. W zakresie swojej właściwości CBA, jeżeli jest to konieczne dla skutecznego zapobieżenia 

przestępstwom określonym w art. 2 ust. 1 pkt 1 lub ich wykrycia albo ustalenia sprawców i 

uzyskania dowodów, a także w celu kontroli prawdziwości oświadczeń majątkowych, o 

których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5, może korzystać z przetwarzanych przez banki 

informacji stanowiących tajemnicę bankową oraz informacji dotyczących umów o 

rachunek papierów wartościowych, umów o rachunek pieniężny, umów ubezpieczenia lub 

innych umów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi, a w szczególności z 

przetwarzanych przez uprawnione podmioty danych osób, które zawarły takie umowy. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do: 

1)   spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; 

2)   podmiotów wykonujących działalność na podstawie ustawy z dnia 26 października 

2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 197); 

3)   podmiotów wykonujących działalność ubezpieczeniową; 

[4)   funduszy inwestycyjnych;] 

<4) funduszy inwestycyjnych oraz alternatywnych spółek inwestycyjnych;> 

5)   podmiotów wykonujących działalność w zakresie obrotu papierami wartościowymi i 

innymi instrumentami finansowymi na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

obrocie instrumentami finansowymi. 

3. Informacje i dane, o których mowa w ust. 1, oraz informacje związane z przekazywaniem 

tych informacji i danych podlegają ochronie przewidzianej w przepisach o ochronie 

informacji niejawnych i mogą być udostępniane jedynie funkcjonariuszom prowadzącym 

czynności w danej sprawie i ich przełożonym, uprawnionym do sprawowania nadzoru nad 

prowadzonymi przez nich w tej sprawie czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi. Akta 

zawierające te informacje i dane udostępnia się ponadto wyłącznie sądom i prokuratorom, 

jeżeli następuje to w celu ścigania karnego. 
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4. Informacje i dane, o których mowa w ust. 1, udostępnia się na podstawie postanowienia 

wydanego na pisemny wniosek Szefa CBA przez Sąd Okręgowy w Warszawie. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, zawiera: 

1)   numer sprawy i jej kryptonim, jeżeli został jej nadany; 

2)   opis przestępstwa z podaniem jego kwalifikacji prawnej; 

3)   okoliczności uzasadniające potrzebę udostępnienia informacji i danych; 

4)   wskazanie podmiotu, którego informacje i dane dotyczą; 

5)   podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji i danych; 

6)   rodzaj i zakres informacji i danych. 

6. Po rozpatrzeniu wniosku Sąd, w drodze postanowienia, wyraża zgodę na udostępnienie 

informacji i danych wskazanego podmiotu, określając ich rodzaj, zakres oraz podmiot 

zobowiązany do ich udostępnienia albo odmawia udzielenia zgody na udostępnienie 

informacji i danych. Przepis art. 17 ust. 11 stosuje się odpowiednio. 

7. Szefowi CBA na postanowienie Sądu, o którym mowa w ust. 6, przysługuje zażalenie. 

8. W przypadku wyrażenia przez Sąd zgody na udostępnienie informacji Szef CBA pisemnie 

informuje podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji i danych o rodzaju i zakresie 

informacji i danych, które mają być udostępnione, podmiocie, którego informacje i dane 

dotyczą, oraz o osobie funkcjonariusza CBA upoważnionego do ich odbioru. 

9. W terminie do 120 dni od dnia przekazania informacji i danych, o których mowa w ust. 1, 

CBA, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11, informuje podmiot, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, o 

postanowieniu sądu wyrażającym zgodę na udostępnienie informacji i danych. 

10. Sąd, na wniosek Szefa CBA, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora 

Generalnego, może odroczyć, w drodze postanowienia, na czas oznaczony, z możliwością 

dalszego przedłużania, obowiązek, o którym mowa w ust. 9, jeżeli zostanie 

uprawdopodobnione, że poinformowanie podmiotu, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, może 

zaszkodzić wynikom podjętych czynności operacyjno-rozpoznawczych. Przepis art. 17 ust. 

11 stosuje się odpowiednio. 

11. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 9 lub 10, zostało wszczęte postępowanie 

przygotowawcze, podmiot wskazany w ust. 5 pkt 4 jest powiadamiany o postanowieniu 

sądu o udostępnieniu informacji i danych przez prokuratora lub, na jego polecenie, przez 

CBA przed zamknięciem postępowania przygotowawczego albo niezwłocznie po jego 

umorzeniu. 

12. Jeżeli informacje i dane, o których mowa w ust. 1, nie dostarczyły podstaw do wszczęcia 

postępowania przygotowawczego, organ wnioskujący o wydanie postanowienia 

niezwłocznie pisemnie zawiadamia o tym podmiot, który informacje i dane przekazał. 

13. Materiały zgromadzone w trybie, o którym mowa w ust. 1-10, niestanowiące informacji 

potwierdzających zaistnienie przestępstwa, podlegają niezwłocznemu, protokolarnemu, 

komisyjnemu zniszczeniu. Zniszczenie materiałów zarządza Szef CBA. 

14. Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone naruszeniem przepisów 

ust. 3 na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 121 i 827). 
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15. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposoby przetwarzania danych i 

informacji, o których mowa w ust. 1, w zbiorach danych, rodzaje jednostek 

organizacyjnych CBA uprawnionych do korzystania z tych zbiorów oraz wzory 

dokumentów obowiązujących przy przetwarzaniu danych, uwzględniając potrzebę ochrony 

danych przed nieuprawnionym dostępem. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 lipca 2006 r. O NADZORZE NAD RYNKIEM FINANSOWYM (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 174)  

 

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, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą - 

Prawo bankowe", ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 908, z późn. zm.), 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 i 1513) oraz rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w 

sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm 

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

176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 

575/2013"; 

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 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1844), ustawy z 

dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 290, z późn. zm.) 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 11 

września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 

1844), zwanej dalej "ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej", 

ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1450 oraz z 2015 r. poz. 1844 i 1893), ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze 

ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o 
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ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2015 r. poz. 577, 

892 i 1844); 

[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, z 

późn. zm.), 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, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 

maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.), 

zwanej dalej "ustawą o funduszach inwestycyjnych", ustawy z dnia 26 października 

2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 197, z późn. zm.), ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1537, z 

późn. zm.) oraz rozporządzenia nr 575/2013;] 

<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, z późn. zm.), 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, z późn. zm.), ustawy z 

dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. 

zm.), zwanej dalej „ustawą o funduszach inwestycyjnych”, ustawy z dnia 26 

października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 197, z późn. 

zm.), ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 1537, z późn. zm.), rozporządzenia 575/2013 oraz 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 

października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku 

energii (Dz. Urz. UE L 326 z 08.12.2011, str. 1) w zakresie dotyczącym 

produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym, które są 

instrumentami finansowymi i do których stosuje się art. 9 dyrektywy 

2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w 

sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku (nadużyć 

na rynku) (Dz. Urz. UE L 96 z 12.04.2003, str. 16, z późn. zm.; Dz. Urz. UE 

Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 367);> 

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, z późn. zm.); 

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 
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ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w 

skład konglomeratu finansowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1406 oraz z 2015 r. poz. 

1844); 

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, z późn. zm.). 

 

Art. 6. 

1. W sprawach cywilnych wynikających ze stosunków związanych z uczestnictwem w 

obrocie na rynku finansowym albo dotyczących podmiotów wykonujących działalność na 

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 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,] 

<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 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,> 
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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 karn 

 

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, 

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, 



- 169 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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, 

–  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: 
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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, 

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 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,] 

<h) wydawania decyzji, o których mowa w art. 54h, art. 54l, art. 54m, art. 56 

oraz art. 70r 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,] 

<l) udzielenia zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo 

funduszy inwestycyjnych oraz zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnymi, 
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m) cofnięcia zezwoleń wymienionych w lit. l,> 

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,] 

<o) zakazania ogłaszania informacji reklamowych i nakazania ogłaszania 

odpowiednich sprostowań na podstawie art. 229 ust. 5 albo art. 229d ust. 2 

ustawy o funduszach inwestycyjnych, 

p) udzielenia zgody na zmianę depozytariusza funduszu inwestycyjnego, 

q) nakazania odstąpienia od umowy z podmiotami, o których mowa w art. 226 

ust. 1 pkt 4–5 ustawy o funduszach inwestycyjnych, 

r) nakazania towarzystwu zmiany osób, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 6, 

art. 58 ust. 1 pkt 4 oraz art. 58a ust. 3 pkt 1 lit. d i pkt 2 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[;] <,> 
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<zb) udzielenia zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego 

ASI w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych, 

zc) cofnięcia zezwolenia wymienionego w lit. zb, 

zd) odmowy wpisu zarządzającego ASI w rozumieniu ustawy o funduszach 

inwestycyjnych do rejestru zarządzających ASI w rozumieniu tej ustawy, 

ze) odmowy wpisu towarzystwa lub zarządzającego ASI w rozumieniu ustawy o 

funduszach inwestycyjnych do rejestru zarządzających EuVECA albo 

rejestru zarządzających EuSEF w rozumieniu tej ustawy, 

zf) wykreślenia zarządzającego ASI w rozumieniu ustawy o funduszach 

inwestycyjnych z rejestru zarządzających ASI w rozumieniu tej ustawy, w 

przypadku, o którym mowa w art. 229a ust. 2 tej ustawy, 

zg) wykreślenia towarzystwa lub zarządzającego ASI w rozumieniu ustawy o 

funduszach inwestycyjnych z rejestru zarządzających EuVECA lub rejestru 

zarządzających EuSEF w rozumieniu tej ustawy, w przypadkach, o których 

mowa w art. 229b ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 tej ustawy, 

zh) nakazania zarządzającemu ASI w rozumieniu ustawy o funduszach 

inwestycyjnych prowadzącemu działalność na podstawie zezwolenia 

zastąpienia albo odwołania osób, o których mowa w art. 70s ust. 3 pkt 3 i 10 

tej ustawy, 

zi) nakazania zarządzającemu ASI w rozumieniu ustawy o funduszach 

inwestycyjnych prowadzącemu działalność na podstawie wpisu do rejestru 

zarządzających ASI w rozumieniu tej ustawy, wpisanemu do rejestru 

zarządzających EuVECA w rozumieniu tej ustawy, zastąpienia albo 

odwołania osób, o których mowa w art. 70zc ust. 2 pkt 3 tej ustawy oraz art. 

14 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

345/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie europejskich funduszy venture 

capital (Dz. Urz. UE L 115 z 25.04.2013, str. 1), 

zj) nakazania zarządzającemu ASI w rozumieniu ustawy o funduszach 

inwestycyjnych prowadzącemu działalność na podstawie wpisu do rejestru 

zarządzających ASI w rozumieniu tej ustawy, wpisanemu do rejestru 

zarządzających EuSEF w rozumieniu tej ustawy, zastąpienia albo odwołania 

osób, o których mowa w art. 70zc ust. 2 pkt 3 tej ustawy oraz art. 15 ust. 1 lit. 

a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 346/2013 z dnia 

17 kwietnia 2013 r. w sprawie europejskich funduszy na rzecz 

przedsiębiorczości społecznej (Dz. Urz. UE L 115 z 25.04.2013, str. 18), 

zk) ograniczenia zakresu wykonywania działalności zarządzania alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnymi, o którym mowa w art. 228 ust. 1c pkt 1, art. 

229a ust. 1 pkt 1 oraz art. 229b ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o funduszach 

inwestycyjnych, 

zl) zakazania wykonywania działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

przez zarządzającego z UE lub jego oddział w rozumieniu ustawy o 
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funduszach inwestycyjnych oraz zakazania zawierania przez taki podmiot 

jakichkolwiek transakcji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;> 

5) nadzoru nad instytucjami płatniczymi, instytucjami pieniądza elektronicznego i 

oddziałami zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego w sprawach: 

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; 

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; 
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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. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I 

REMONTÓW (Dz. U. z 2014 r. poz. 712)  

 

Art. 24. 

1. Na Fundusz składają się: 

1)   środki przekazywane z budżetu państwa - w wysokości określonej w ustawie 

budżetowej; 

2)   odsetki od lokat środków Funduszu w bankach; 

[3)   wpływy z inwestycji środków Funduszu w papiery wartościowe emitowane przez 

Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz w papiery wartościowe określające 

świadczenia pieniężne, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo 

Narodowy Bank Polski, a także w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, 

o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 

inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157);] 

<3) wpływy z inwestycji środków Funduszu w papiery wartościowe emitowane przez 

Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz w papiery wartościowe 

określające świadczenia pieniężne, poręczane lub gwarantowane przez Skarb 

Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także w jednostki uczestnictwa funduszy 

rynku pieniężnego, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o 

funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.);> 

4)   darowizny i zapisy; 

5)   inne wpływy. 

2. Suma lokat, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w jednym banku lub w grupie banków 

powiązanych ze sobą kapitałowo lub organizacyjnie, nie może przekroczyć 15% okresowo 

wolnych środków Funduszu. 

 

 

 

USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. O EMERYTURACH POMOSTOWYCH (Dz. U. z 2015 

r. poz. 965 i 1240)  

 

Art. 34. 

[1. Wolne środki FEP mogą być lokowane jedynie na lokatach bankowych, w papierach 

wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa oraz w jednostkach uczestnictwa 
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funduszy rynku pieniężnego, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o 

funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157 oraz z 2015 r. poz. 73), chyba że 

Rada Ministrów, na wniosek Prezesa Zakładu, zezwoli na ulokowanie środków w inny 

sposób.] 

<1. Wolne środki FEP mogą być lokowane jedynie na lokatach bankowych, w papierach 

wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa oraz w jednostkach uczestnictwa 

funduszy rynku pieniężnego, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 

r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.), chyba że Rada Ministrów, na 

wniosek Prezesa Zakładu, zezwoli na ulokowanie środków w inny sposób.> 

2. W zakresie lokowania środków FEP stosuje się odpowiednio zasady lokowania środków 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o których mowa w art. 56 ustawy o systemie 

ubezpieczeń społecznych. 

 

 

 

USTAWA z dnia 12 lutego 2009 r. O UDZIELANIU PRZEZ SKARB PAŃSTWA 

WSPARCIA INSTYTUCJOM FINANSOWYM (Dz. U. z 2014 r. poz. 158 oraz z 2015 r. 

poz. 1844)  

 

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);] 

<3) fundusz inwestycyjny w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 

inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 

2014 r. poz. 157, z późn. zm.);> 

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. 3 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 

września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844); 

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 i 1844)  

 

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 11 września 2015 r. o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844), 

e)  krajowe instytucje pieniądza elektronicznego, oddziały unijnych instytucji pieniądza 

elektronicznego i oddziały zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego - w 

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),] 

<g) fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 

oraz publiczne fundusze inwestycyjne zamknięte, których certyfikaty 
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inwestycyjne zostały objęte lub nabyte w drodze oferty publicznej lub 

wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu – w rozumieniu ustawy z dnia 

27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.),> 

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 

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. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 5 listopada 2009 r. O SPÓŁDZIELCZYCH KASACH 

OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH (Dz. U. z 2013 r. poz. 1450, z późn. zm.)  

 

Art. 3. 

1. Celem kas jest gromadzenie środków pieniężnych wyłącznie swoich członków, udzielanie 

im pożyczek i kredytów, przeprowadzanie na ich zlecenie rozliczeń finansowych oraz 

pośredniczenie przy zawieraniu umów ubezpieczenia na zasadach określonych w ustawie z 
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dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154, z 

późn. zm.). 

[1a. Kasa, po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w art. 32 

ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 

1546, z późn. zm.), może pośredniczyć w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa 

funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, funduszy 

inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do Organizacji Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju (OECD) innych niż państwo członkowskie Unii Europejskiej lub 

państwo należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA).] 

<1a. Kasa, po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w 

art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i 

zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z 

późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o funduszach inwestycyjnych”, może pośredniczyć 

w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub 

tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych 

otwartych z siedzibą w państwach należących do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (EEA).> 

2. Do rozliczeń, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe o bankowych rozliczeniach pieniężnych oraz przepisy 

ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175, z 

późn. zm.) w zakresie świadczenia usług płatniczych. 

3. Kasy oraz Kasa Krajowa są uprawnione do wydawania pieniądza elektronicznego na rzecz 

członków kas, na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach 

płatniczych. 

 

Art. 37. 

1. Środki pieniężne, które nie są wykorzystywane na pożyczki i kredyty dla członków kasy, 

mogą być inwestowane z zachowaniem najwyższej staranności: 

1)   w obligacje i inne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb 

Państwa lub Narodowy Bank Polski; 

1a)  w obligacje, o których mowa w art. 129 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów 

ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego 

rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. 

zm.); 

1b)  w listy zastawne; 

2)   jako lokaty, wkłady lub udziały w Kasie Krajowej; 

3)   jako lokaty w bankach; 

[4)   w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których mowa w art. 178 

ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych;] 

<4) w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których mowa w art. 178 

ustawy o funduszach inwestycyjnych;> 
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5)   jako inne kategorie lokat i inwestycji, za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. 

2. Łączna kwota lokat w jednym banku, wartość wkładu, udziału, jednostek uczestnictwa lub 

nabytego papieru wartościowego jednego rodzaju nie może przekraczać 8% aktywów 

kasy. Ograniczenia tego nie stosuje się do papierów wartościowych, o których mowa w 

ust. 1 pkt 1. 

3. Łączna wartość zakupionych przez kasę środków trwałych nie może przekroczyć 100% 

funduszy własnych kasy. Jednakże w pierwszych 3 latach działalności kasy łączna wartość 

zakupionych przez kasę środków trwałych nie może przekroczyć 5% wysokości aktywów 

na dzień zakupu. 

 

Art. 38. 

1. Kasa ma obowiązek utrzymywać rezerwę płynną w wysokości nie mniejszej niż 10% 

funduszu oszczędnościowo-pożyczkowego. 

2. Rezerwa płynna służy zapewnieniu płynności kas. 

3. Rezerwę płynną stanowią środki pieniężne: 

1)   zgromadzone w kasie w formie gotówki; 

2)   utrzymywane na odrębnych rachunkach w Kasie Krajowej; 

[3)   zgromadzone w formie jednostek uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których 

mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, o ile ich 

odkupienie nie zostało zawieszone w trybie określonym w art. 89 ust. 4 i ust. 5 pkt 1 i 

art. 227b oraz przypadku, o którym mowa w art. 246 ust. 3, tej ustawy.] 

<3) zgromadzone w formie jednostek uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o 

których mowa w art. 178 ustawy o funduszach inwestycyjnych, o ile ich 

odkupienie nie zostało zawieszone w trybie określonym w art. 89 ust. 4 i ust. 5 pkt 

1 i art. 227b tej ustawy oraz przypadku, o którym mowa w art. 246 ust. 3 tej 

ustawy.> 

4. Środki pieniężne, o których mowa w ust. 3 pkt 2, mogą być inwestowane wyłącznie w: 

1)   papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa; 

2)   papiery wartościowe emitowane przez Narodowy Bank Polski; 

3)   papiery wartościowe emitowane przez rządy lub banki centralne państw należących do 

Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD); 

[4)   jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których mowa w art. 178 ustawy 

z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, o ile ich odkupienie nie zostało 

zawieszone w trybie określonym w art. 89 ust. 4 i ust. 5 pkt 1 i art. 227b oraz przypadku, 

o którym mowa w art. 246 ust. 3, tej ustawy.] 

<4) jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których mowa w art. 178 

ustawy o funduszach inwestycyjnych, o ile ich odkupienie nie zostało zawieszone w 

trybie określonym w art. 89 ust. 4 i ust. 5 pkt 1 i art. 227b tej ustawy oraz 

przypadku, o którym mowa w art. 246 ust. 3 tej ustawy.> 

5. Ze środków, o których mowa w ust. 3 pkt 2, na wniosek kasy, w przypadku zagrożenia jej 

płynności, Kasa Krajowa może udzielić kredytu w złotych w celu uzupełnienia zasobów 

pieniężnych kasy (kredyt płynnościowy). 
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6. Przy udzielaniu kredytu płynnościowego Kasa Krajowa kieruje się zdolnością kasy do 

spłaty tego kredytu wraz z odsetkami w umówionych terminach. 

7. Kasa Krajowa może udzielić kredytu płynnościowego także kasie realizującej program 

postępowania naprawczego. 

8. Oprocentowanie kredytu płynnościowego nie może być wyższe niż stopa kredytu 

lombardowego ogłaszana przez Narodowy Bank Polski. 

9. Kredyt płynnościowy może być udzielony na okres do 30 dni. 

10. Umowa o kredyt płynnościowy może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z 

zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia. 

11. O udzielonym kredycie płynnościowym Kasa Krajowa niezwłocznie informuje Komisję 

Nadzoru Finansowego, Narodowy Bank Polski i Bankowy Fundusz Gwarancyjny. 

12. Środki z tytułu spłaty kredytu płynnościowego, w tym odsetki, są zaliczane do środków, o 

których mowa w ust. 3 pkt 2. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. O PRAWACH KONSUMENTA (Dz. U. poz. 827 oraz z 

2015 r. poz. 1854)  

 

Art. 4. 

1. Przepisów ustawy nie stosuje się do umów dotyczących ustanawiania, nabywania i 

przenoszenia własności nieruchomości lub innych praw do nieruchomości oraz do umów 

dotyczących najmu pomieszczeń do celów mieszkalnych, z wyjątkiem przepisów rozdziału 

2, które stosuje się, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej. 

[2. Przepisów ustawy nie stosuje się do umów dotyczących usług finansowych, w 

szczególności takich jak: czynności bankowe, umowy kredytu konsumenckiego, czynności 

ubezpieczeniowe, umowy uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym otwartym, 

specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym, funduszu inwestycyjnym zamkniętym, 

specjalistycznym funduszu inwestycyjnym zamkniętym i funduszu inwestycyjnym 

mieszanym, usługi płatnicze - z wyjątkiem umów dotyczących usług finansowych 

zawieranych na odległość, do których stosuje się przepisy rozdziałów 1 i 5.] 

<2. Przepisów ustawy nie stosuje się do umów dotyczących usług finansowych, w 

szczególności takich jak: czynności bankowe, umowy kredytu konsumenckiego, 

czynności ubezpieczeniowe, umowy nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa 

funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego 

otwartego i nabycia lub objęcia certyfikatów inwestycyjnych funduszu 

inwestycyjnego zamkniętego, usługi płatnicze – z wyjątkiem umów dotyczących usług 

finansowych zawieranych na odległość, do których stosuje się przepisy rozdziałów 1 i 

5.> 
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Art. 40. 

1. Konsument, który zawarł na odległość umowę o usługi finansowe, może od niej odstąpić 

bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od dnia 

zawarcia umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o którym mowa w art. 39 ust. 3, 

jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego 

upływem oświadczenie zostało wysłane. Konsument nie ponosi kosztów związanych z 

odstąpieniem, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 4. 

2. W przypadku umów ubezpieczenia termin, w którym konsument może odstąpić od umowy, 

wynosi 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy lub od dnia potwierdzenia 

informacji, o którym mowa w art. 39 ust. 3, jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa 

się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest 

zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie 

niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, w 

terminie 30 dni: 

1)   od odstąpienia od umowy - w przypadku świadczeń konsumenta albo 

2)   od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy - w przypadku świadczeń 

przedsiębiorcy. 

4. W przypadku rozpoczętego za zgodą konsumenta świadczenia usług przed upływem 

terminów, o których mowa w ust. 1 i 2, przedsiębiorca może żądać zapłaty ceny lub 

wynagrodzenia za usługę rzeczywiście wykonaną. 

5. Przedsiębiorca nie może żądać zapłaty, o której mowa w ust. 4, jeżeli rozpoczął 

świadczenie usług bez zgody konsumenta, a także jeżeli nie wskazał, zgodnie z art. 39 ust. 

1 pkt 9, wysokości ceny lub wynagrodzenia, które konsument jest obowiązany zapłacić w 

wypadku, o którym mowa w ust. 4. 

6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach umów: 

1)   całkowicie wykonanych na żądanie konsumenta przed upływem terminów, o których 

mowa w ust. 1 i 2; 

[2)   dotyczących instrumentów rynku pieniężnego, zbywalnych papierów wartościowych, 

tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, sprzedaży papierów 

wartościowych ze zobowiązaniem do ich odkupu oraz operacji finansowych, w których 

ustalono cenę, kurs, stopę procentową lub indeks, a w szczególności nabywanie walut, 

papierów wartościowych, złota lub innych metali szlachetnych, towarów lub praw, w 

tym umowy obliczone tylko na różnice cen, opcje i prawa pochodne, zawarte na 

umówioną datę lub umówiony termin, w obrocie rynkowym;] 

<2) dotyczących instrumentów rynku pieniężnego, zbywalnych papierów 

wartościowych, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, 

jednostek uczestnictwa specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, 

tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, sprzedaży 

papierów wartościowych ze zobowiązaniem do ich odkupu oraz operacji 

finansowych, w których ustalono cenę, kurs, stopę procentową lub indeks, a w 

szczególności nabywanie walut, papierów wartościowych, złota lub innych metali 
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szlachetnych, towarów lub praw, w tym umowy obliczone tylko na różnice cen, 

opcje i prawa pochodne, zawarte na umówioną datę lub umówiony termin, w 

obrocie rynkowym;> 

3)   ubezpieczenia dotyczących podróży i bagażu lub innych podobnych, jeżeli zawarte 

zostały na okres krótszy niż 30 dni. 

7. Jeżeli do umowy jest dołączona kolejna umowa zawarta na odległość dotycząca usług 

świadczonych przez przedsiębiorcę lub podmiot inny niż przedsiębiorca na podstawie 

porozumienia pomiędzy tym podmiotem a przedsiębiorcą, odstąpienie od umowy zawartej 

na odległość dotyczącej usług finansowych jest skuteczne także wobec tej kolejnej umowy. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 maja 2015 r. – PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE (Dz. U. poz. 978, 

z późn. zm.)  

 

Art. 243. 

[1. W skład masy układowej dłużnika będącego stroną umowy o subpartycypację, o której 

mowa w art. 183 ust. 4 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), nie wchodzą wierzytelności będące 

przedmiotem tej umowy.] 

<1. W skład masy układowej dłużnika będącego stroną umowy o subpartycypację, o 

której mowa w art. 183 ust. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 

inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 

2014 r. poz. 157, z późn. zm.), nie wchodzą wierzytelności będące przedmiotem tej 

umowy.> 

2. Fundusz sekurytyzacyjny wstępuje w prawa dłużnika z tytułu wierzytelności podlegających 

wyłączeniu oraz zabezpieczeń tych wierzytelności. 

3. Dłużnik lub zarządca przekazuje funduszowi sekurytyzacyjnemu świadczenia otrzymane 

od dłużników z tytułu wierzytelności, o których mowa w ust. 1, oraz z tytułu zabezpieczeń 

tych wierzytelności. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – KODEKS CYWILNY, USTAWY – 

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW 

(Dz. U. poz. 1311 i 1513)  

 

Art. 10. 

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128, z późn. 

zm.) wprowadza się następujące zmiany: 
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[1)  w art. 48k ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2. Do oddziałów instytucji kredytowych przepisy art. 1-7, art. 9-11, art. 40a ust. 1, art. 

49-70, art. 73-78a, art. 80-98, art. 101-112, art. 112c, art. 112d, art. 124, art. 124a, 

art. 133 ust. 3, art. 137, art. 138, art. 139 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 141 i art. 171 ust. 4-7 

stosuje się odpowiednio.";] 

<1) w art. 48k ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Do oddziałów instytucji kredytowych przepisy art. 1–7, art. 9–11, art. 40a ust. 

1, art. 49–70, art. 73–78a, art. 80–95, art. 101–112, art. 112c, art. 112d, art. 124, 

art. 124a, art. 133 ust. 3, art. 137, art. 138, art. 139 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 141 i art. 

171 ust. 4–7 stosuje się odpowiednio.”;> 

2)   w art. 54 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach 

oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat 

oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne 

od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, w 

każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie, do wysokości 75% 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U Nr 200, poz. 

1679, z późn. zm.), przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym 

miesięcznym wymiarze czasu pracy."; 

3)   w art. 105 w ust. 1 w pkt 2 lit. ł otrzymuje brzmienie: 

"ł)  komornika sądowego w zakresie rachunków bankowych lub pełnomocnictw do 

dysponowania rachunkami bankowymi, liczby tych rachunków lub pełnomocnictw, 

obrotów i stanów tych rachunków, z podaniem wpływów, obciążeń rachunków i ich 

tytułów oraz odpowiednio ich nadawców i odbiorców, w zakresie niezbędnym do 

prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, postępowania 

zabezpieczającego oraz wykonywania innych czynności wynikających z jego 

ustawowych zadań, "; 

4)   w rozdziale 8 po art. 112b dodaje się art. 112c i art. 112d w brzmieniu: 

"Art. 112c. 1. Banki prowadzą system teleinformatyczny obsługujący zajęcie 

wierzytelności z rachunku bankowego. 

2. System teleinformatyczny, o którym mowa w ust. 1, może być prowadzony przez 

izbę rozliczeniową, o której mowa w art. 67, lub instytucję, o której mowa w art. 

105 ust. 4. 

Art. 112d. 1. Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego dłużnika, bank wykonuje za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 112c. 

2. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw gospodarki oraz ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania 

dotyczące identyfikacji banku w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w 

art. 112c, sposób posługiwania się podpisem elektronicznym na potrzeby 
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autoryzacji treści przesyłanych w tym systemie oraz wymagania w zakresie 

doręczania korespondencji za jego  

 

 

 

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. O ROZPATRYWANIU REKLAMACJI PRZEZ 

PODMIOTY RYNKU FINANSOWEGO I O RZECZNIKU FINANSOWYM (Dz. U. poz. 

1348, 1830 i 1844) 

 

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.), 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 pieniądza elektronicznego, klienta oddziału zagranicznej instytucji pieniądza 

elektronicznego, klienta instytucji kredytowej, klienta instytucji finansowej, uczestnika 

funduszu inwestycyjnego, klienta firmy inwestycyjnej i klienta instytucji pożyczkowej;] 

<d) będącego osobą fizyczną klienta banku, członka spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, klienta instytucji płatniczej, klienta biura usług 

płatniczych, klienta instytucji pieniądza elektronicznego, klienta oddziału 

zagranicznej instytucji pieniądza elektronicznego, klienta instytucji kredytowej, 

klienta instytucji finansowej, uczestnika funduszu inwestycyjnego, inwestora 

alternatywnej spółki inwestycyjnej, klienta firmy inwestycyjnej i klienta instytucji 

pożyczkowej;> 
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2)   reklamacja - wystąpienie skierowane do podmiotu rynku finansowego przez jego klienta, 

w którym klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez podmiot rynku 

finansowego; 

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.), 

[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.),] 

<c) towarzystwo funduszy inwestycyjnych i fundusz inwestycyjny oraz zarządzający 

ASI i alternatywna spółka inwestycyjna w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 

r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi (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.), 

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.), 

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. 1844),. 

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. 

 

Art. 20. 

1. Koszty działalności Rzecznika i jego Biura ponoszą następujące podmioty rynku 

finansowego: 

1)   krajowe zakłady ubezpieczeń - do wysokości 0,023% zbioru składek brutto oraz 

zagraniczne zakłady ubezpieczeń - do wysokości 0,025% zbioru składek brutto; 

2)   powszechne towarzystwa emerytalne - do wysokości stanowiącej iloczyn średniej 

rocznej wartości aktywów otwartego funduszu emerytalnego zarządzanego przez dane 

powszechne towarzystwo emerytalne i stawki nieprzekraczającej 0,0001%; średnią 
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roczną wartość aktywów otwartego funduszu emerytalnego wylicza się na podstawie 

wartości aktywów otwartego funduszu emerytalnego ustalanej na ostatni dzień roboczy 

każdego miesiąca danego roku kalendarzowego; 

3)   krajowe instytucje płatnicze oraz krajowe instytucje pieniądza elektronicznego - do 

wysokości stanowiącej iloczyn funduszy własnych, o których mowa odpowiednio w art. 

76 ust. 2-3 oraz art. 132m ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach 

płatniczych, i stawki nieprzekraczającej 0,1%; 

4)   biura usług płatniczych - do wysokości stanowiącej iloczyn całkowitej wartości 

transakcji płatniczych wykonanych przez biuro usług płatniczych i stawki 

nieprzekraczającej 0,0006%; 

5)   banki - do wysokości stanowiącej iloczyn sumy aktywów bilansowych banków i 

stawki nieprzekraczającej 0,0011%; 

6)   spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe - do wysokości stanowiącej iloczyn 

sumy aktywów bilansowych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i stawki 

nieprzekraczającej 0,0055%; 

7)   towarzystwa funduszy inwestycyjnych - do wysokości średniej rocznej sumy aktywów 

funduszy inwestycyjnych, aktywów zbiorczych portfeli papierów wartościowych oraz 

portfeli, w skład których wchodzi co najmniej jeden instrument finansowy zarządzany 

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

wartości aktywów zarządzanych przez dane towarzystwo i stawki nieprzekraczającej 

0,0001%; 

<7a) zarządzający ASI – do wysokości stanowiącej iloczyn średniej rocznej sumy 

wartości aktywów alternatywnych spółek inwestycyjnych zarządzanych przez 

danego zarządzającego ASI i stawki nieprzekraczającej 0,0001%;> 

8)   firmy inwestycyjne - do wysokości średniej wartości przychodów ogółem w okresie 

trzech lat poprzedzających rok, za który jest należna opłata, w wysokości nie większej 

niż 0,02% tej średniej; 

9)   instytucje pożyczkowe - do wysokości 0,02% sumy aktywów. 

2. W przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1, ponoszonych przez zagraniczne zakłady 

ubezpieczeń ich wysokość jest wyliczana od zbioru składek brutto z tytułu umów 

ubezpieczenia zawartych w związku z wykonywaniem działalności ubezpieczeniowej na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

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

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

4. W przypadku niedotrzymania terminu uiszczania należności, określonych w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie ust. 5, pobiera się odsetki ustawowe za 

opóźnienie. Odsetek nie pobiera się, jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotności 

wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej. 

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

terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania należności, o których mowa w ust. 1, 

uwzględniając zapewnienie skuteczności działalności Rzecznika i jego Biura. 
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USTAWA z dnia 11 września 2015 r. O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ I 

REASEKURACYJNEJ (Dz. U. poz. 1844)  

 

Art. 4. 

1. Przez działalność ubezpieczeniową rozumie się wykonywanie czynności 

ubezpieczeniowych związanych z oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek ryzyka 

wystąpienia skutków zdarzeń losowych. 

2. Przez działalność reasekuracyjną rozumie się wykonywanie czynności związanych z 

przyjmowaniem ryzyka cedowanego przez zakład ubezpieczeń lub przez zakład 

reasekuracji oraz dalsze cedowanie przyjętego ryzyka, w szczególności: 

1)   zawieranie i wykonywanie umów reasekuracji czynnej i umów retrocesji; 

2)   składanie oświadczeń woli w sprawach roszczeń o odszkodowania lub inne 

świadczenia należne z tytułu umów, o których mowa w pkt 1; 

3)   ustalanie składek i prowizji należnych z tytułu umów, o których mowa w pkt 1; 

4)   prowadzenie kontroli przestrzegania przez cedentów warunków umów, o których 

mowa w pkt 1. 

3. Zakład ubezpieczeń nie może wykonywać innej działalności poza działalnością 

ubezpieczeniową i bezpośrednio z nią związaną, z zastrzeżeniem ust. 6 i 11 oraz art. 43 

ust. 1. 

4. Zakład reasekuracji nie może wykonywać innej działalności poza działalnością 

reasekuracyjną i czynnościami bezpośrednio z nią związanymi. 

5. Czynnościami bezpośrednio związanymi z działalnością reasekuracyjną są w szczególności 

czynności wykonywane w zakresie doradztwa statystycznego, doradztwa aktuarialnego, 

analizy ryzyka, badań na rzecz klientów, lokowania środków zakładu reasekuracji, a także 

czynności zapobiegania powstawaniu lub zmniejszenia skutków wypadków 

ubezpieczeniowych lub finansowanie tych działań z funduszu prewencyjnego. 

6. Zakład działający jako zakład ubezpieczeń i reasekuracji może wykonywać również 

działalność, o której mowa w ust. 2 i 5. 

7. Czynnościami ubezpieczeniowymi, o których mowa w ust. 1, są: 

1)   zawieranie umów ubezpieczenia, umów gwarancji ubezpieczeniowych lub zlecanie ich 

zawierania uprawnionym pośrednikom ubezpieczeniowym w rozumieniu ustawy z 

dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1450 

oraz z 2015 r. poz. 1844), a także wykonywanie tych umów; 

2)   zawieranie umów reasekuracji lub zlecanie ich zawierania brokerom reasekuracyjnym 

w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, a 

także wykonywanie tych umów, w zakresie cedowania ryzyka z umów ubezpieczenia 

lub umów gwarancji ubezpieczeniowych (reasekuracja bierna); 

3)   składanie oświadczeń woli w sprawach roszczeń o odszkodowania lub inne 

świadczenia należne z tytułu umów, o których mowa w pkt 1 i 2; 

4)   ustalanie składek i prowizji należnych z tytułu umów, o których mowa w pkt 1 i 2; 
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5)   ustanawianie, w drodze czynności cywilnoprawnych, zabezpieczeń rzeczowych lub 

osobistych, jeżeli są one bezpośrednio związane z zawieraniem umów, o których 

mowa w pkt 1 i 2. 

8. Czynnościami ubezpieczeniowymi są również: 

1)   ocena ryzyka w ubezpieczeniach osobowych i ubezpieczeniach majątkowych oraz w 

umowach gwarancji ubezpieczeniowych; 

2)   wypłacanie odszkodowań i innych świadczeń należnych z tytułu umów, o których 

mowa w ust. 7 pkt 1 i 2; 

3)   przejmowanie i zbywanie przedmiotów lub praw nabytych przez zakład ubezpieczeń w 

związku z wykonywaniem umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji 

ubezpieczeniowej; 

4)   prowadzenie kontroli przestrzegania przez ubezpieczających lub ubezpieczonych, 

zastrzeżonych w umowie lub w ogólnych warunkach ubezpieczeń, obowiązków i 

zasad bezpieczeństwa odnoszących się do przedmiotów objętych ochroną 

ubezpieczeniową; 

5)   prowadzenie postępowań regresowych oraz postępowań windykacyjnych związanych z 

wykonywaniem: 

a)  umów ubezpieczenia i umów gwarancji ubezpieczeniowych, 

b)  umów reasekuracji w zakresie cedowania ryzyka z umów ubezpieczenia i umów 

gwarancji ubezpieczeniowych; 

6)   lokowanie środków zakładu ubezpieczeń; 

7)   wykonywanie innych czynności przewidzianych dla zakładu ubezpieczeń w odrębnych 

ustawach. 

9. Czynnościami ubezpieczeniowymi są także następujące czynności, jeżeli są wykonywane 

przez zakład ubezpieczeń: 

1)   ustalanie przyczyn i okoliczności zdarzeń losowych; 

2)   ustalanie wysokości szkód oraz rozmiaru odszkodowań oraz innych świadczeń 

należnych uprawnionym z umów ubezpieczenia lub umów gwarancji 

ubezpieczeniowych; 

3)   ustalanie wartości przedmiotu ubezpieczenia; 

4)   zapobieganie powstawaniu albo zmniejszenie skutków zdarzeń losowych oraz 

finansowanie tych działań z funduszu prewencyjnego. 

10. Czynności, o których mowa w ust. 8 pkt 5 oraz ust. 9 pkt 1 i 2, a także wypłacanie 

odszkodowań i innych świadczeń należnych z tytułu umów, o których mowa w ust. 7 pkt 1 

i 2, uważa się za czynności ubezpieczeniowe także wtedy, gdy ich wykonywania 

podejmuje się zakład ubezpieczeń na wniosek innego zakładu ubezpieczeń, 

Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Polskiego Biura Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia i umowy gwarancji 

ubezpieczeniowej, także w przypadku gdy umowy te zawarte są z innym zakładem 

ubezpieczeń. 

11. Zakład ubezpieczeń może bezpośrednio lub przez pośredników ubezpieczeniowych: 
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1)   pośredniczyć w imieniu lub na rzecz podmiotów wykonujących czynności bankowe 

określone w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 128, z późn. zm.) przy zawieraniu umów w ramach wykonywania tych 

czynności, na zasadach określonych w tej ustawie; 

[2)   pośredniczyć w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy 

inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, funduszy 

inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do 

Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju innych niż państwo członkowskie 

Unii Europejskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o 

funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157 , z późn. zm.);] 

<2) pośredniczyć w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy 

inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy 

inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego (EEA), na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 

maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.), zwanej dalej 

„ustawą o funduszach inwestycyjnych”.> 

3) (Obowiązuje od dnia: 2016.08.01)
  wykonywać działalność akwizycyjną na rzecz dobrowolnych 

funduszy emerytalnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o 

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

późn. zm.). 

 

Art. 53. 

1. Członkiem zarządu zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji nie może być osoba 

będąca członkiem organu zarządzającego: 

[1)   towarzystwa funduszy inwestycyjnych;] 

<1) towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub zarządzającego ASI w rozumieniu 

ustawy o funduszach inwestycyjnych prowadzącego działalność na podstawie 

zezwolenia;> 

2)   podmiotu prowadzącego działalność maklerską w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94, z późn. zm.) 

lub inną działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w rozumieniu tej 

ustawy; 

3)   powszechnego towarzystwa emerytalnego; 

4)   banku. 

2. Członkiem zarządu zakładu ubezpieczeń nie może być osoba będąca członkiem zarządu 

zakładu reasekuracji. 

 

Art. 83. 

1. Podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 82 ust. 1, przekazuje wraz z 

zawiadomieniem informację o posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcjach lub 
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prawach z akcji krajowego zakładu ubezpieczeń lub krajowego zakładu reasekuracji, o 

którym mowa w art. 82 ust. 1, o jednostkach 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 krajowego zakładu ubezpieczeń lub krajowego zakładu reasekuracji lub 

wykonywanie uprawnień jednostki dominującej krajowego zakładu ubezpieczeń lub 

krajowego zakładu reasekuracji. 

2. Podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 82 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 - oświadczenie w tym zakresie. 

[3. W przypadku gdy podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 82 ust. 1, jest: 

1)   zakładem ubezpieczeń, zakładem reasekuracji, instytucją kredytową, zagraniczną firmą 

inwestycyjną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi lub spółką zarządzającą w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o 

funduszach inwestycyjnych, które uzyskały zezwolenie na wykonywanie działalności na 

terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub 

2)   jednostką dominującą lub podmiotem pozostającym w podobnym stosunku do zakładu 

ubezpieczeń, zakładu reasekuracji, instytucji kredytowej, firmy inwestycyjnej lub spółki 

zarządzającej, które uzyskały zezwolenie na wykonywanie działalności na terytorium 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

- zawiadomienie zawiera odpowiednią informację w tym zakresie, wskazującą w 

szczególności nazwę i siedzibę zakładu ubezpieczeń, 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 oświadczenie 

w tym zakresie.] 

<3. W przypadku gdy podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 82 ust. 

1, jest: 

1) zakładem ubezpieczeń, zakładem reasekuracji, instytucją kredytową, zagraniczną 

firmą inwestycyjną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi lub spółką zarządzającą lub zarządzającym z UE w 

rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych, które uzyskały zezwolenie na 

wykonywanie działalności na terytorium państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, lub 

2) jednostką dominującą lub podmiotem pozostającym w podobnym stosunku do 

zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji, instytucji kredytowej, firmy 

inwestycyjnej, spółki zarządzającej lub zarządzającego z UE w rozumieniu ustawy 

o funduszach inwestycyjnych, które uzyskały zezwolenie na wykonywanie 

działalności na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

– zawiadomienie zawiera odpowiednią informację w tym zakresie, wskazującą w 

szczególności nazwę i siedzibę zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji, 
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instytucji kredytowej, firmy inwestycyjnej, spółki zarządzającej lub 

zarządzającego z UE, o których mowa w pkt 2. Jeżeli nie zachodzą okoliczności 

wymienione w pkt 1 i 2, zawiadomienie zawiera oświadczenie w tym zakresie.> 

 

Art. 84. 

1. Podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 82 ust. 1, przedstawia wraz z 

zawiadomieniem informacje dotyczące: 

1)   identyfikacji podmiotu składającego zawiadomienie, osób zarządzających jego 

działalnością oraz osób przewidzianych do objęcia funkcji członków zarządu krajowego 

zakładu ubezpieczeń lub krajowego zakładu reasekuracji - o ile podmiot składający 

zawiadomienie planuje zmiany w tym zakresie; 

2)   identyfikacji krajowego zakładu ubezpieczeń lub krajowego zakładu reasekuracji, o 

którym mowa w art. 82 ust. 1; 

3)   działalności zawodowej, gospodarczej lub statutowej podmiotu składającego 

zawiadomienie i osób, o których mowa w pkt 1, a w szczególności przedmiotu tej 

działalności, zakresu i miejsca jej prowadzenia oraz dotychczasowego jej przebiegu, a 

także wykształcenia posiadanego przez podmiot składający zawiadomienie, będący 

osobą fizyczną i osób, o których mowa w pkt 1; 

4)   grupy, w skład której wchodzi podmiot składający zawiadomienie, a w szczególności 

jej struktury, wchodzących w jej skład podmiotów, prawnych i faktycznych powiązań 

kapitałowych, finansowych i osobowych z innymi podmiotami; 

5)   sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu składającego zawiadomienie; 

6)   skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, 

postępowań warunkowo umorzonych oraz zakończonych ukaraniem postępowań 

dyscyplinarnych, jak również innych zakończonych postępowań administracyjnych i 

cywilnych, dotyczących podmiotu składającego zawiadomienie lub osób, o których 

mowa w pkt 1, mogące mieć wpływ na ocenę podmiotu składającego zawiadomienie w 

świetle kryteriów określonych w art. 90 ust. 2; 

7)   toczących się postępowań karnych o przestępstwo umyślne, z wyłączeniem 

przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego, lub postępowań w sprawie o 

przestępstwo skarbowe, jak również innych toczących się postępowań 

administracyjnych, dyscyplinarnych i cywilnych, mogące mieć wpływ na ocenę 

podmiotu składającego zawiadomienie w świetle kryteriów określonych w art. 90 ust. 2, 

prowadzonych przeciwko podmiotowi składającemu zawiadomienie lub osobom, o 

których mowa w pkt 1, lub postępowań związanych z działalnością tego podmiotu lub 

tych osób; 

8)   działań zmierzających do nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji w liczbie 

zapewniającej osiągnięcie lub przekroczenie poziomów określonych w art. 82 ust. 1 

albo stania się jednostką dominującą krajowego zakładu ubezpieczeń lub krajowego 

zakładu reasekuracji, a w szczególności docelowego udziału w ogólnej liczbie głosów 

na walnym zgromadzeniu krajowego zakładu ubezpieczeń lub krajowego zakładu 

reasekuracji, związanych z tym udziałem uprawnień, sposobu i źródeł finansowania 
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nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji, zawartych w związku z tymi działaniami 

umów oraz działania w porozumieniu z innymi podmiotami; 

9)   zamiarów podmiotu składającego zawiadomienie w odniesieniu do przyszłej 

działalności krajowego zakładu ubezpieczeń lub krajowego zakładu reasekuracji, w 

szczególności w zakresie planów marketingowych, operacyjnych, finansowych oraz 

dotyczących organizacji i zarządzania, z uwzględnieniem zobowiązań, o których mowa 

w art. 90 ust. 3. 

[2. Informacje w zakresie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, a także informacje w 

zakresie określonym w ust. 1 pkt 6 i 7, nie są wymagane w odniesieniu do podmiotu 

składającego zawiadomienie i osób zarządzających jego działalnością, jeżeli podmiot 

składający zawiadomienie jest instytucją kredytową, zakładem ubezpieczeń, zakładem 

reasekuracji, firmą inwestycyjną lub spółką zarządzającą, które uzyskały zezwolenie na 

wykonywanie działalności w państwie członkowskim Unii Europejskiej, o ile okoliczność ta 

zostanie wykazana w zawiadomieniu.] 

<2. Informacje w zakresie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, a także informacje 

w zakresie określonym w ust. 1 pkt 6 i 7, nie są wymagane w odniesieniu do podmiotu 

składającego zawiadomienie i osób zarządzających jego działalnością, jeżeli podmiot 

składający zawiadomienie jest instytucją kredytową, zakładem ubezpieczeń, 

zakładem reasekuracji, firmą inwestycyjną, spółką zarządzającą lub zarządzającym z 

UE w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych, które uzyskały zezwolenie na 

wykonywanie działalności w państwie członkowskim Unii Europejskiej, o ile 

okoliczność ta zostanie wykazana w zawiadomieniu.> 

3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, 

dokumenty, które należy załączyć do zawiadomienia w celu przedstawienia informacji 

określonych w ust. 1, mając na względzie zapewnienie proporcjonalności wymaganych 

informacji w zależności od zamierzonego wpływu podmiotu składającego zawiadomienie 

na zarządzanie krajowym zakładem ubezpieczeń lub krajowym zakładem reasekuracji. 

 

Art. 290. 

1. Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń i zakładu 

reasekuracji podlega badaniu przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań 

finansowych. 

2. Celem badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń i 

zakładu reasekuracji jest wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z 

raportem o tym, czy sprawozdanie: 

1)   jest sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności dotyczącymi: 

a)  ujmowania i wyceny aktywów dla celów wypłacalności, 

b)  ujmowania i wyceny zobowiązań dla celów wypłacalności innych niż rezerwy 

techniczno-ubezpieczeniowe dla celów wypłacalności, 

c)  ustalania wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności, 

d)  wymogów kapitałowych, 

e)  jakości i wysokości dopuszczonych środków własnych; 
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[2)   rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową badanej jednostki.] 

3. Opinia wraz z raportem jest publikowana razem ze sprawozdaniem o wypłacalności i 

kondycji finansowej. 

4. Biegły rewident przeprowadzający badanie sprawozdania o wypłacalności i kondycji 

finansowej zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji niezwłocznie informuje organ 

nadzoru o ujawnionych podczas badania faktach wskazujących na: 

1)   popełnienie przestępstwa; 

2)   istotne naruszenie przepisów prawa dotyczących warunków udzielenia zezwolenia lub 

wykonywania działalności przez zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji; 

3)   zakłócenie ciągłości działania zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji; 

4)   możliwość odmowy zatwierdzenia sprawozdania o wypłacalności i kondycji 

finansowej lub wydania opinii z zastrzeżeniami; 

5)   niezgodność z kapitałowym wymogiem wypłacalności; 

6)   niezgodność z minimalnym wymogiem kapitałowym. 

5. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowy zakres badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej przez 

podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych oraz zakres informacji 

zawartych w opinii i raporcie biegłego rewidenta, uwzględniając istotność danych 

zawartych w sprawozdaniu o wypłacalności i kondycji finansowej. 

 

Art. 362. 

1. Jeżeli zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji nie wykonają w wyznaczonym terminie 

decyzji, o której mowa w art. 361 ust. 2, organ nadzoru może, w drodze decyzji: 

1)   nałożyć na członka zarządu zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji lub prokurenta 

karę pieniężną do wysokości odpowiadającej ich trzykrotnemu przeciętnemu 

miesięcznemu wynagrodzeniu z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można ustalić 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy - do wysokości 

100 000 złotych; 

[2)   nałożyć na zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji karę pieniężną do wysokości 

0,5% składki przypisanej brutto wykazanej przez zakład ubezpieczeń lub zakład 

reasekuracji w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 280, za poprzedni rok 

obrotowy, a w przypadku gdy zakład nie wykonywał działalności lub uzyskał składkę 

przypisaną brutto poniżej 20 mln złotych - do wysokości 100 000 złotych;] 

<2) nałożyć na zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji karę pieniężną do 

wysokości 0,5% składki przypisanej brutto wykazanej przez zakład ubezpieczeń 

lub zakład reasekuracji w ostatnim przedstawionym organowi nadzoru 

sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 280, a w przypadku gdy zakład 

nie wykonywał działalności lub uzyskał składkę przypisaną brutto poniżej 20 mln 

złotych – do wysokości 100 000 złotych;> 

3)   zawiesić w czynnościach członka zarządu zakładu ubezpieczeń lub zakładu 

reasekuracji do czasu rozpatrzenia wniosku o jego odwołanie na najbliższym 

posiedzeniu organu uprawnionego do jego odwołania; 
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4)   wystąpić do właściwego organu zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji lub innego 

uprawnionego podmiotu z wnioskiem o odwołanie członka zarządu lub odwołanie 

udzielonej prokury, ze wskazaniem terminu, w którym wniosek ten zostanie 

rozpatrzony. 

2. Organ nadzoru może wobec zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji zastosować środki, 

o których mowa w ust. 1, również w przypadku: 

1)   gdy zakład wykonuje działalność z naruszeniem przepisów prawa, statutu, zawartych 

umów ubezpieczenia, zawartych umów reasekuracji lub planu działalności; 

2)   niezastosowania się do obowiązku zlecenia biegłemu rewidentowi badania sprawozdań 

o wypłacalności i kondycji finansowej sporządzanych przez zakład; 

3)   niezastosowania się do obowiązku zlecenia biegłemu rewidentowi badania sprawozdań 

finansowych sporządzanych przez zakład; 

4)   niezastosowania się do żądania okazania dokumentów, przekazania poświadczonych 

przez pracownika zakładu kopii dokumentów lub udzielenia informacji i wyjaśnień; 

5)   niezastosowania się do wezwania organu nadzoru do przeprowadzania przez zakład 

odpowiednich testów; 

6)   niezastosowania się do żądania zwołania walnego zgromadzenia i umieszczenia 

określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia zakładu; 

7)   niezastosowania się do wezwania, o którym mowa w art. 236; 

8)   niezastosowania się do wezwania do weryfikacji stosowanego modelu wewnętrznego, 

o którym mowa w art. 265 ust. 4; 

9)   niezastosowania się do żądania organu nadzoru będącego organem sprawującym 

nadzór nad grupą do ponownego obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności 

grupy, o którym mowa w art. 379 ust. 4. 

3. W nałożeniu kary, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie stanowi przeszkody okoliczność, że 

osoba, która pełniła funkcję członka zarządu, przestała pełnić tę funkcję, jeżeli osoba ta 

pełniła funkcję członka zarządu w okresie, w którym zalecenia lub decyzje organu nadzoru 

nie były przez ten zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji wykonywane. 

4. Zawieszenie w czynnościach, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, polega na wyłączeniu z 

podejmowania decyzji za zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji, w tym w zakresie 

jego praw i obowiązków majątkowych. 

5. Przepisy ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 2 stosuje się do członków rady administrującej w 

przypadku wykonywania działalności ubezpieczeniowej lub działalności reasekuracyjnej w 

formie spółki europejskiej, w której przyjęto system monistyczny. 

[6. Jeżeli zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji po doręczeniu przez organ nadzoru 

decyzji stwierdzającej niespełnienie wymagań dotyczących pełnienia kluczowej funkcji 

dopuszcza osobę, której ta decyzja dotyczy, do pełnienia danej kluczowej funkcji, organ 

nadzoru może, w drodze decyzji, nałożyć na zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji 

karę pieniężną do wysokości 0,5% składki przypisanej brutto wykazanej przez zakład 

ubezpieczeń lub zakład reasekuracji w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 

280, za poprzedni rok obrotowy, a w przypadku gdy zakład nie wykonywał działalności lub 

uzyskał składkę przypisaną brutto poniżej 20 mln złotych - do wysokości 100 000 złotych.] 
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<6. Jeżeli zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji po doręczeniu przez organ 

nadzoru decyzji stwierdzającej niespełnienie wymagań dotyczących pełnienia 

kluczowej funkcji dopuszcza osobę, której ta decyzja dotyczy, do pełnienia danej 

kluczowej funkcji, organ nadzoru może, w drodze decyzji, nałożyć na zakład 

ubezpieczeń lub zakład reasekuracji karę pieniężną do wysokości 0,5% składki 

przypisanej brutto wykazanej przez zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji w 

ostatnim przedstawionym organowi nadzoru sprawozdaniu finansowym, o którym 

mowa w art. 280, a w przypadku gdy zakład nie wykonywał działalności lub uzyskał 

składkę przypisaną brutto poniżej 20 mln złotych – do wysokości 100 000 złotych.> 

7. Wpływy z tytułu kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1-3, 5 i 6, stanowią dochód 

budżetu państwa. 

 


