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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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

do  ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. 

o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 412) 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1636) 

 

Art. 3. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   papierach wartościowych - rozumie się przez to: 

a)  akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - 

Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.), prawa do 

akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, 

certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące 

prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia 

długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub 

obcego, 

b)  inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące 

uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w lit. a, 

lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne); 

2)   alternatywnym systemie obrotu - rozumie się przez to organizowany przez firmę 

inwestycyjną lub podmiot prowadzący rynek regulowany, poza rynkiem regulowanym, 

wielostronny system kojarzący oferty kupna i sprzedaży instrumentów finansowych w 

taki sposób, że do zawarcia transakcji dochodzi w ramach tego systemu, zgodnie z 

określonymi zasadami; nie stanowi alternatywnego systemu obrotu rynek organizowany 

przez Narodowy Bank Polski, jak również organy publiczne, którym powierzono 

zarządzanie długiem publicznym lub które uczestniczą w takim zarządzaniu, w tym 

lokując środki pochodzące z tego długu; 
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3)   tytułach uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania - rozumie się przez to 

wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego papiery 

wartościowe lub niebędące papierami wartościowymi instrumenty finansowe 

reprezentujące prawa majątkowe przysługujące uczestnikom instytucji wspólnego 

inwestowania, w tym w szczególności jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych; 

4)   ustawie o ofercie publicznej - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382, z 2015 r. poz. 

978, 1260 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615 i 996); 

4a)  rozporządzeniu 236/2012 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej 

sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego (Dz. Urz. 

UE L 86 z 24.03.2012, str. 1); 

4b)  rozporządzeniu 648/2012 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów 

pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów 

centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L 201 z 27.07.2012, str. 1, z późn. 

zm.); 

4c)  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.); 

4d)  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.); 

4e) rozporządzeniu 600/2014 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków 

instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. 

UE L 173 z 12.06.2014, str. 84); 
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<4f) rozporządzeniu 596/2014 – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 

nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające 

dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 

2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 1, z 

późn. zm.); 

4g) 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, z późn. zm.);> 

5)   ofercie publicznej - rozumie się przez to ofertę publiczną w rozumieniu ustawy o ofercie 

publicznej obejmującą papiery wartościowe, do których stosuje się przepisy tej ustawy; 

6)   obrocie pierwotnym - rozumie się przez to obrót pierwotny w rozumieniu przepisów 

ustawy o ofercie publicznej; 

7)   obrocie wtórnym - rozumie się przez to: 

a)  dokonywanie oferty publicznej przez podmiot inny niż emitent lub subemitent 

usługowy, lub nabywanie papierów wartościowych od tego podmiotu, albo 

b)  proponowanie w dowolnej formie i w dowolny sposób, przez podmiot inny niż 

wystawca, nabycia instrumentów finansowych niebędących papierami 

wartościowymi lub nabywanie ich od tego innego podmiotu, jeżeli propozycja 

skierowana jest do co najmniej 150 osób lub do nieoznaczonego adresata; 

8)   pierwszej ofercie publicznej - rozumie się przez to pierwszą ofertę publiczną w 

rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej; 

9)   obrocie zorganizowanym - rozumie się przez to obrót papierami wartościowymi lub 

innymi instrumentami finansowymi dokonywany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu; 

10)   giełdzie - rozumie się przez to giełdę papierów wartościowych lub innych instrumentów 

finansowych; 

10a)  platformie aukcyjnej - rozumie się przez to platformę aukcyjną, która na podstawie 

przepisów niniejszej ustawy oraz rozporządzenia 1031/2010 jest upoważniona do 

pełnienia funkcji, o których mowa w art. 31 ust. 1 tego rozporządzenia; 
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<10b) zorganizowanej platformie obrotu – rozumie się przez to system lub platformę w 

rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia 596/2014;> 

11)  emitencie - rozumie się przez to emitenta w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej; 

12)  wystawcy - rozumie się przez to podmiot wystawiający we własnym imieniu instrumenty 

finansowe niebędące papierami wartościowymi i uprawniony lub zobowiązany z tych 

instrumentów finansowych; 

13)  sprzedającym - rozumie się przez to sprzedającego w rozumieniu ustawy o ofercie 

publicznej; 

<13a) uczestniku rynku uprawnień do emisji – rozumie się przez to podmiot, o którym 

mowa w art. 3 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia 596/2014;> 

14)  subemisji inwestycyjnej - rozumie się przez to umowę o subemisję inwestycyjną w 

rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej; 

15)  subemisji usługowej - rozumie się przez to umowę o subemisję usługową w rozumieniu 

przepisów ustawy o ofercie publicznej; 

16)  podmiocie dominującym - rozumie się przez to jednostkę dominującą w rozumieniu art. 3 

ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1047); 

17)  podmiocie zależnym - rozumie się przez to jednostkę zależną w rozumieniu art. 3 ust. 1 

pkt 39 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; 

18)  grupie kapitałowej - rozumie się przez to grupę kapitałową w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 

44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; 

19)  ogólnej liczbie głosów - rozumie się przez to ogólną liczbę głosów w rozumieniu ustawy 

o ofercie publicznej albo sumę głosów przypadających na wszystkie udziały w spółce z 

ograniczoną odpowiedzialnością; 

20)  Krajowym Depozycie - rozumie się przez to Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 

S.A.; 

21)  depozycie papierów wartościowych - rozumie się przez to prowadzony przez Krajowy 

Depozyt lub spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z 

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

zdematerializowanych papierów wartościowych, obejmujący rachunki papierów 

wartościowych, rachunki zbiorcze i konta depozytowe prowadzone przez podmioty 

upoważnione do tego przepisami ustawy; 
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<21a)  centralnym depozycie papierów wartościowych – rozumie się przez to 

podmiot, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 909/2014, posiadający 

zezwolenie, o którym mowa w art. 16 tego rozporządzenia, oraz mający siedzibę na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

21b) podmiocie wyznaczonym – rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 

54 ust. 2 lit. b rozporządzenia 909/2014, mający siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej;> 

22)  państwie członkowskim - rozumie się przez to państwo, które jest członkiem Unii 

Europejskiej lub stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

23)  innym państwie członkowskim - rozumie się przez to państwo członkowskie niebędące 

Rzecząpospolitą Polską; 

24)  państwach należących do OECD - rozumie się przez to państwa należące do Organizacji 

Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, z wyłączeniem państw członkowskich; 

25)  państwach należących do WTO - rozumie się przez to państwa należące do Światowej 

Organizacji Handlu, z wyłączeniem państw członkowskich; 

25a)  państwie równoważnym - rozumie się przez to państwo równoważne w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2016 r. poz. 299 i 615); 

26)  spółce publicznej - rozumie się przez to spółkę publiczną w rozumieniu ustawy o ofercie 

publicznej; 

27)  rynku pieniężnym - rozumie się przez to system obrotu instrumentami finansowymi 

opiewającymi wyłącznie na wierzytelności pieniężne, o terminie realizacji praw, 

liczonym od dnia ich wystawienia albo nabycia w obrocie pierwotnym, nie dłuższym niż 

rok; 

28)  instrumentach rynku pieniężnego - rozumie się przez to papiery wartościowe lub 

niebędące papierami wartościowymi instrumenty finansowe, wyemitowane lub 

wystawione na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego, które 

mogą być przedmiotem obrotu na rynku pieniężnym; 

28a)  instrumentach pochodnych - rozumie się przez to opcje, kontrakty terminowe, swapy, 

umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub 

pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, walut, stóp procentowych, 

rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów, zmian 

klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych 
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oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, praw, zobowiązań, 

indeksów lub wskaźników (instrumentów bazowych) oraz instrumenty pochodne 

dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego; 

28b)  kapitale własnym - rozumie się przez to sumę wartości kapitału zakładowego, kapitału 

zapasowego, kapitału z aktualizacji wyceny, pozostałych kapitałów rezerwowych, 

niepodzielonego zysku z lat ubiegłych i zysku netto z bieżącej działalności, pomniejszoną 

o sumę wartości należnych wpłat na kapitał zakładowy, akcji własnych, niepokrytej straty 

z lat ubiegłych, straty netto z bieżącej działalności i odpisów z zysku netto w ciągu roku 

obrotowego; 

29)  prawie do akcji - rozumie się przez to papier wartościowy, z którego wynika uprawnienie 

do otrzymania, niemających formy dokumentu, akcji nowej emisji spółki publicznej, 

powstające z chwilą dokonania przydziału tych akcji i wygasające z chwilą 

zarejestrowania akcji w depozycie papierów wartościowych albo z dniem 

uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego odmawiającego wpisu 

podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców; 

30)  kwicie depozytowym - rozumie się przez to papier wartościowy wyemitowany przez 

instytucję finansową z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego lub innego 

państwa należącego do OECD: 

a)  poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z papierami wartościowymi 

dopuszczonymi do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej albo papierami wartościowymi wyemitowanymi poza tym terytorium, albo 

b)  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z papierami wartościowymi 

wyemitowanymi poza tym terytorium 

- w którym inkorporowane jest prawo do zamiany tego papieru wartościowego na 

określone papiery wartościowe we wskazanej w warunkach emisji proporcji, 

przejście na właściciela tego papieru wartościowego praw majątkowych 

stanowiących pożytki z papierów wartościowych lub ich równowartości oraz, w 

przypadku akcji - możliwość wydania przez właściciela tego papieru wartościowego 

jego emitentowi wiążącej dyspozycji co do sposobu głosowania na walnym 

zgromadzeniu; 

30a)  dwudniowych kontraktach na rynku kasowym - rozumie się przez to dwudniowe 

kontrakty na rynku kasowym, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia 

1031/2010; 
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30b)  pięciodniowych kontraktach terminowych typu future - rozumie się przez to 

pięciodniowe kontrakty terminowe typu future, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 

rozporządzenia 1031/2010; 

31)  zagranicznej instytucji kredytowej - rozumie się przez to instytucję kredytową, o której 

mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 575/2013, prowadzącą na podstawie 

zezwolenia właściwego organu nadzoru na terytorium innego państwa członkowskiego 

działalność maklerską, lub prowadzącą na podstawie zezwolenia właściwego organu 

nadzoru na terytorium innego państwa członkowskiego rachunki, na których rejestrowane 

są papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na zagranicznym rynku regulowanym; 

32)  zagranicznej firmie inwestycyjnej - rozumie się przez to osobę prawną lub jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej z siedzibą na terytorium innego 

państwa członkowskiego, a w przypadku gdy przepisy danego państwa nie wymagają 

ustanowienia siedziby - z centralą na terytorium innego państwa członkowskiego, albo 

osobę fizyczną z miejscem zamieszkania na terytorium innego państwa członkowskiego, 

prowadzącą na podstawie zezwolenia właściwego organu nadzoru działalność maklerską 

na terytorium innego państwa członkowskiego, jak również zagraniczną instytucję 

kredytową; 

33)  firmie inwestycyjnej - rozumie się przez to dom maklerski, bank prowadzący działalność 

maklerską, zagraniczną firmę inwestycyjną prowadzącą działalność maklerską na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczną osobę prawną z siedzibą na 

terytorium państwa należącego do OECD lub WTO, prowadzącą na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską; 

34)  ustawie o nadzorze - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad 

rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1289); 

35)  Komisji - rozumie się przez to Komisję Nadzoru Finansowego, o której mowa w ustawie 

z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 174, 

615, 888 i 996); 

36)  banku powierniczym - rozumie się przez to bank krajowy posiadający zezwolenie 

Komisji na prowadzenie rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych; 

37)  podmiocie nadzorowanym - rozumie się przez to podmiot nadzorowany w rozumieniu 

ustawy o nadzorze; 

38)  banku zagranicznym - rozumie się przez to bank mający siedzibę poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem zagranicznej instytucji kredytowej; 
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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 oraz z 2016 r. poz. 615), 

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 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; 

<39ab) zarządzającym ASI – rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 

3a 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 

inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami, 

który jest: 

a)  bankiem, 

b)  firmą inwestycyjną, 

c)  zakładem ubezpieczeń, 

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 

2016 r. poz. 291 i 615), 

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, 
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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; 

39c)  kliencie detalicznym - rozumie się przez to podmiot niebędący klientem 

profesjonalnym, na którego rzecz jest lub ma być świadczona co najmniej jedna z usług, 

o których mowa w art. 69 ust. 2 lub 4; 

40)  umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - rozumie się przez to umowę, o 

której mowa w art. 822 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 

2016 r. poz. 380 i 585); 

41)  Przewodniczącym Komisji - rozumie się przez to Przewodniczącego Komisji, o której 

mowa w ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym; 

42)  ustawie o ostateczności rozrachunku - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 sierpnia 

2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku 
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papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1224); 

43)  systemie rozrachunku - rozumie się przez to system, o którym mowa w art. 1 pkt 2 

ustawy o ostateczności rozrachunku; 

44)  zleceniu rozrachunku - rozumie się przez to zlecenie, o którym mowa w art. 1 pkt 12 lit. 

b ustawy o ostateczności rozrachunku; 

45)  przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ust. 1 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 584, z późn. zm.); 

46)  przedsiębiorcy zagranicznym - rozumie się przez to przedsiębiorcę zagranicznego w 

rozumieniu art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej; 

47)  krótkiej sprzedaży - rozumie się przez to krótką sprzedaż w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. b 

rozporządzenia 236/2012; 

48)  towarze - rozumie się przez to towar, o którym mowa w art. 2 pkt 1 rozporządzenia 

1287/2006; 

49)  CCP - rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 1 rozporządzenia 

648/2012, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

50)  dniu roboczym - rozumie się przez to każdy dzień od poniedziałku do piątku, z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy[.] <;> 

<52) informacji poufnej – rozumie się przez to informację poufną w rozumieniu art. 7 

rozporządzenia 596/2014.> 

 

Art. 13b. 

[1. Komisja przyjmuje zgłoszenia naruszeń lub potencjalnych naruszeń przepisów ustawy 

oraz rozporządzenia 575/2013.] 

<1. Komisja przyjmuje zgłoszenia naruszeń lub potencjalnych naruszeń przepisów 

ustawy, rozporządzenia 575/2013 oraz rozporządzenia 909/2014.> 

2. Informacje uzyskane w trybie, o którym mowa w ust. 1, w tym informacje, które mogłyby 

umożliwić identyfikację osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby, której zarzuca się 

naruszenie, a także informacja o dokonaniu zgłoszenia mogą być ujawnione tylko: 

1)   w zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz w dokumentach 

przekazywanych w uzupełnieniu takiego zawiadomienia; 
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2)   na żądanie sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem karnym lub 

postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe. 

 

Art. 20. 

1. W przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu na rynku regulowanym lub jest 

zagrożony interes inwestorów, spółka prowadząca rynek regulowany, na żądanie Komisji, 

wstrzymuje dopuszczenie do obrotu na tym rynku lub rozpoczęcie notowań wskazanymi 

przez Komisję papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi, na okres 

nie dłuższy niż 10 dni. 

[2. W przypadku gdy obrót określonymi papierami wartościowymi lub innymi instrumentami 

finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia 

prawidłowego funkcjonowania rynku regulowanego lub bezpieczeństwa obrotu na tym 

rynku, albo naruszenia interesów inwestorów, na żądanie Komisji, spółka prowadząca 

rynek regulowany zawiesza obrót tymi papierami lub instrumentami, na okres nie dłuższy 

niż miesiąc.] 

<2. W przypadku gdy obrót określonymi papierami wartościowymi lub innymi 

instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na 

możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku regulowanego lub 

bezpieczeństwa obrotu na tym rynku, lub naruszenia interesów inwestorów, Komisja 

może zażądać od spółki prowadzącej rynek regulowany zawieszenia obrotu tymi 

papierami lub instrumentami.> 

<2a. W żądaniu, o którym mowa w ust. 2, Komisja może wskazać termin, do którego 

zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli zachodzą 

uzasadnione obawy, że w dniu jego upływu będą zachodziły przesłanki, o których 

mowa w ust. 2. 

2b. Komisja uchyla decyzję zawierającą żądanie, o którym mowa w ust. 2, w przypadku 

gdy po jej wydaniu stwierdza, że nie zachodzą przesłanki zagrożenia prawidłowego 

funkcjonowania rynku regulowanego lub bezpieczeństwa obrotu na tym rynku, lub 

naruszenia interesów inwestorów.> 

3. Na żądanie Komisji, spółka prowadząca rynek regulowany wyklucza z obrotu wskazane 

przez Komisję papiery wartościowe lub inne instrumenty finansowe, w przypadku gdy 

obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu rynku regulowanego 

lub bezpieczeństwu obrotu na tym rynku, albo powoduje naruszenie interesów inwestorów. 



- 12 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

4. Żądanie, o którym mowa w ust. 1-3, powinno wskazywać szczegółowe przyczyny, które je 

uzasadniają. 

4a. Spółka prowadząca rynek regulowany, na wniosek emitenta, może zawiesić obrót danymi 

papierami wartościowymi lub powiązanymi z nimi instrumentami pochodnymi w celu 

zapewnienia inwestorom powszechnego i równego dostępu do informacji. 

4b. Spółka prowadząca rynek regulowany może podjąć decyzję o zawieszeniu lub 

wykluczeniu papierów wartościowych lub instrumentów finansowych niebędących 

papierami wartościowymi z obrotu w przypadku, gdy instrumenty te przestały spełniać 

warunki obowiązujące na tym rynku, pod warunkiem, że nie spowoduje to znaczącego 

naruszenia interesów inwestorów lub zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku. 

Spółka prowadząca rynek regulowany niezwłocznie informuje Komisję o podjęciu decyzji 

o zawieszeniu lub wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu. 

4c. Komisja, w przypadku otrzymania od organu nadzoru nad rynkiem regulowanym w 

innym państwie członkowskim informacji o wystąpieniu przez ten organ z żądaniem 

wstrzymania, zawieszenia lub wykluczenia z obrotu określonego instrumentu finansowego, 

występuje do spółek prowadzących rynek regulowany oraz podmiotów organizujących 

alternatywny system obrotu z żądaniem odpowiednio wstrzymania, zawieszenia lub 

wykluczenia z obrotu tego instrumentu finansowego, o ile nie spowoduje to znaczącego 

naruszenia interesów inwestorów ani nie zagrozi bezpieczeństwu obrotu. 

5. Spółka prowadząca rynek regulowany przekazuje niezwłocznie do publicznej wiadomości, 

za pośrednictwem agencji informacyjnej, o której mowa w art. 58 ust. 1 ustawy o ofercie 

publicznej, informację o wstrzymaniu, zawieszeniu lub wykluczeniu z obrotu określonych 

papierów wartościowych lub instrumentów finansowych niebędących papierami 

wartościowymi. Przepisy art. 19 ustawy o ofercie publicznej stosuje się odpowiednio. 

5a. Komisja podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości informację o wystąpieniu z 

żądaniem, o którym mowa w ust. 1-3, oraz przekazuje ją Europejskiemu Urzędowi 

Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych i organom nadzoru nad rynkami regulowanymi 

w innych państwach członkowskich. 

5b. Komisja niezwłocznie przekazuje informację, o której mowa w ust. 4b, organom nadzoru 

nad rynkami regulowanymi w innych państwach członkowskich. 

6. W przypadku gdy dane instrumenty finansowe są również przedmiotem alternatywnego 

systemu obrotu, organizator tego systemu po powzięciu informacji opublikowanej zgodnie 
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z ust. 5 jest obowiązany podjąć działania mające na celu wypełnienie w odniesieniu do 

tych instrumentów finansowych żądania Komisji, o którym mowa w ust. 1, 2 lub 3. 

7. Spółka prowadząca rynek regulowany nie ponosi opłat za czynności agencji informacyjnej 

wynikające z przekazywania informacji, o których mowa w ust. 5. 

8. W przypadku wystąpienia przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny z wnioskiem, o którym 

mowa: 

1)   w art. 148 pkt 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu 

Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej 

restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996), spółka prowadząca rynek regulowany wyklucza z 

obrotu wskazane we wniosku papiery wartościowe lub inne instrumenty finansowe; 

2)   w art. 148 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu 

Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej 

restrukturyzacji, spółka prowadząca rynek regulowany zawiesza obrót papierami 

wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi objętymi tym wnioskiem na 

okres wskazany we wniosku. 

 

<Art. 20b. 

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komisji, może 

określić, w drodze rozporządzenia, przyjęte praktyki rynkowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 

pkt 9 rozporządzenia 596/2014, biorąc pod uwagę kryteria określone w art. 13 ust. 2 

tego rozporządzenia. Opinia Komisji uwzględnia opinię oceniającą Europejskiego 

Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, o której mowa w art. 13 ust. 4 

rozporządzenia 596/2014.> 

 

Art. 25. 

1. Z zastrzeżeniem ust. 4, prowadzenie giełdy wymaga zezwolenia, które wydaje minister 

właściwy do spraw instytucji finansowych, na wniosek zainteresowanego, zaopiniowany 

przez Komisję. 

2. W celu uzyskania zezwolenia spółka składa za pośrednictwem Komisji wniosek 

zawierający: 

1)   firmę oraz siedzibę spółki; 
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2)   dane osobowe członków zarządu i rady nadzorczej spółki prowadzącej giełdę, 

zwanych dalej odpowiednio "zarządem giełdy" i "radą giełdy", oraz innych osób, które 

odpowiadają za rozpoczęcie działalności giełdy lub będą nią kierować; 

3)   przewidywaną wysokość środków własnych i kredytów, przeznaczoną na 

uruchomienie giełdy, oraz określenie sposobu finansowania działalności; 

4)   dane o wysokości i strukturze kapitału własnego oraz źródłach jego pochodzenia; 

5)   wskazanie podmiotu lub podmiotów, które będą dokonywać, na podstawie umowy ze 

spółką, rozliczenia oraz rozrachunku transakcji zawieranych na giełdzie prowadzonej 

przez spółkę oraz zasad, na jakich ma być dokonywany rozrachunek oraz rozliczenie 

transakcji przez ten podmiot lub podmioty; 

6)   dane o przewidywanej lokalizacji giełdy oraz środkach technicznych umożliwiających 

funkcjonowanie giełdy, w szczególności zapewniających stałą łączność z podmiotami, 

o których mowa w pkt 5; 

7)   zobowiązanie co najmniej 6 firm inwestycyjnych do prowadzenia działalności na danej 

giełdzie; 

8)   listę akcjonariuszy spółki posiadających akcje uprawniające do wykonywania co 

najmniej 5% ogólnej liczby głosów lub stanowiących co najmniej 5% kapitału 

zakładowego spółki ze wskazaniem posiadanych przez nich udziałów w ogólnej 

liczbie głosów oraz w kapitale zakładowym spółki. 

3. [Do wniosku należy dołączyć statut spółki, regulamin giełdy, procedurę przeciwdziałania i 

ujawniania przypadków manipulacji oraz analizę ekonomiczno-finansową możliwości 

prowadzenia giełdy.] <Do wniosku należy dołączyć statut spółki, regulamin rynku 

regulowanego, analizę ekonomiczno-finansową możliwości prowadzenia rynku 

regulowanego, procedury oraz opis rozwiązań i systemów, o których mowa w art. 16 

ust. 1 rozporządzenia 596/2014.> W przypadku gdy spółka zamierza również 

organizować alternatywny system obrotu, do wniosku należy dołączyć również regulamin 

tego systemu. 

4. W przypadku stwierdzenia braków formalnych Komisja wydaje decyzję o pozostawieniu 

wniosku bez rozpoznania. 

5. Wydając zezwolenie, minister właściwy do spraw instytucji finansowych zatwierdza statut 

spółki i regulamin giełdy. 
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Art. 28. 

1. Rada giełdy, na wniosek zarządu giełdy, uchwala regulamin giełdy, a także zmiany tego 

regulaminu. 

2. Regulamin giełdy określa w szczególności: 

1)   kryteria i warunki dopuszczania papierów wartościowych i innych instrumentów 

finansowych do obrotu na poszczególnych rynkach giełdowych, w tym papierów 

wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w innym państwie 

członkowskim; 

2)   sposób i tryb rozstrzygania sporów dotyczących przebiegu transakcji giełdowych; 

3)   rodzaje transakcji zawieranych na giełdzie; 

4)   porządek obrotu papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi na 

giełdzie; 

5)   warunki i tryb notowania, zawieszania i zaprzestania notowania papierów 

wartościowych i innych instrumentów finansowych na giełdzie; 

6)   sposób ustalania i ogłaszania kursów; 

7)   dni sesyjne i godziny sesji; 

8)   zasady anulowania transakcji; 

9)   sposób klasyfikowania papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych 

notowanych na giełdzie; 

10)  system informacyjny giełdy; 

11)  wysokość stałej opłaty rocznej za korzystanie z urządzeń giełdy; 

12)  wysokość opłat transakcyjnych i sposoby ich naliczania; 

13)  obowiązki informacyjne emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do 

obrotu wyłącznie na rynku giełdowym niebędącym rynkiem oficjalnych notowań 

giełdowych, a także warunki uznania informacji za równoważne informacjom 

bieżącym i okresowym, w przypadku emitentów z siedzibą w państwie niebędącym 

państwem członkowskim, dla których Rzeczpospolita Polska jest państwem 

macierzystym w rozumieniu art. 55a ustawy o ofercie publicznej - w zakresie 

określonym w art. 61 tej ustawy; 

14)  sposób postępowania w przypadku naruszenia przez emitentów obowiązków 

informacyjnych określonych w regulaminie; 

[15)  postanowienia służące przeciwdziałaniu i ujawnianiu przypadków manipulacji, o 

której mowa w art. 39.] 
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<15) postanowienia mające na celu wykrywanie i zapobieganie wykorzystywaniu 

informacji poufnych lub przeciwdziałanie i ujawnianie przypadków manipulacji 

na rynku, o której mowa w art. 12 rozporządzenia 596/2014.> 

16)  (uchylony); 

17)  (uchylony). 

3. Regulamin giełdy może określać dodatkowe warunki dopuszczania papierów 

wartościowych do obrotu stosowane wyłącznie w celu ochrony interesu inwestorów. W 

takim przypadku podmiot składający wniosek o dopuszczenie danych papierów 

wartościowych do obrotu powinien zostać powiadomiony o tych warunkach przed jego 

złożeniem. 

 

Art. 29a. 

1. Spółka prowadząca giełdę, która prowadzi obrót w zakresie instrumentów pochodnych, 

których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości uprawnień do emisji, 

może, za zezwoleniem Komisji, prowadzić platformę aukcyjną, na której jest prowadzona 

sprzedaż pięciodniowych kontraktów terminowych typu future, o ile po uzyskaniu 

zezwolenia platforma ta została wyznaczona na podstawie art. 30 ust. 1 lub 2 

rozporządzenia 1031/2010 oraz została wpisana do wykazu, o którym mowa w Załączniku 

III tego rozporządzenia. 

2. Spółka prowadząca giełdę, która organizuje obrót towarami giełdowymi, o których mowa 

w art. 21 ust. 3a, może, za zezwoleniem Komisji, prowadzić platformę aukcyjną, na której 

prowadzona jest sprzedaż dwudniowych kontraktów na rynku kasowym, o ile po 

uzyskaniu zezwolenia platforma ta została wyznaczona na podstawie art. 30 ust. 1 lub 2 

rozporządzenia 1031/2010 oraz została wpisana do wykazu, o którym mowa w Załączniku 

III tego rozporządzenia. 

3. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie platformy aukcyjnej, o której mowa w 

ust. 1 lub 2, zawiera: 

1)   wskazanie osób, które będą kierować działalnością w zakresie prowadzenia platformy 

aukcyjnej; 

2)   wskazanie rodzajów produktów, które będą sprzedawane na aukcjach organizowanych 

w ramach prowadzenia platformy aukcyjnej; 

3)   opis warunków technicznych i organizacyjnych prowadzenia platformy aukcyjnej; 

4)   opis zasad zarządzania ryzykiem związanym z prowadzeniem platformy aukcyjnej; 
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5)   opis zasad określania algorytmu ustalającego kolejność ofert, o którym mowa w art. 7 

ust. 2 rozporządzenia 1031/2010; 

6)   zasady określania metodyki, o której mowa w art. 7 ust. 6 rozporządzenia 1031/2010; 

7)   wskazanie podmiotów uprawnionych do świadczenia usług rozliczenia i rozrachunku, 

które będą dokonywać, na podstawie umowy ze spółką, czynności związanych z 

płatnościami i dostarczaniem uprawnień do emisji sprzedawanych na aukcjach 

organizowanych przez platformę aukcyjną oraz zarządzaniem wnoszonych 

zabezpieczeń; 

8)   wskazanie zasad działania związanych z płatnościami, dostarczaniem uprawnień do 

emisji i zarządzaniem wnoszonych zabezpieczeń, wynikających z umów, o których 

mowa w pkt 7; 

9)   analizę ekonomiczno-finansową możliwości prowadzenia platformy aukcyjnej w 

okresie kolejnych 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności platformy 

aukcyjnej. 

4. Do wniosku dołącza się: 

1)   szczegółowe zasady organizowania aukcji; 

2)   regulamin zarządzania konfliktami interesów; 

3)   regulamin ochrony przepływu informacji poufnej, o której mowa w art. 62 ust. 1 

rozporządzenia 1031/2010, oraz innych informacji stanowiących tajemnicę 

zawodową; 

4)   wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu; 

5)   regulamin ochrony przepływu oraz przeciwdziałania wykorzystaniu informacji 

wewnętrznej, o której mowa w art. 37 lit. a rozporządzenia 1031/2010; 

[6)   procedurę przeciwdziałania i ujawniania przypadków manipulacji lub manipulacji na 

rynku, o której mowa w art. 37 lit. b rozporządzenia 1031/2010.] 

<6) procedury oraz opis rozwiązań i systemów, o których mowa w art. 16 ust. 1 

rozporządzenia 596/2014, lub procedurę przeciwdziałania manipulacji na rynku, 

o której mowa w art. 37 lit. b rozporządzenia 1031/2010;> 

5. Osoby kierujące działalnością w zakresie prowadzenia platformy aukcyjnej powinny 

spełniać warunki, o których mowa w art. 25a ust. 1. 

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się, jeżeli prowadzeniem platformy aukcyjnej kierują członkowie 

zarządu giełdy. 
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7. W celu ustalenia przestrzegania wymogów, określonych w rozporządzeniu 1031/2010 

nałożonych na prowadzącego platformę aukcyjną, Komisja może żądać od spółki 

prowadzącej giełdę przedstawienia innych informacji i dokumentów dotyczących 

prowadzenia platformy aukcyjnej niż zawarte we wniosku. 

8. Komisja rozpoznaje wniosek o zezwolenie na prowadzenie platformy aukcyjnej w terminie 

2 miesięcy od dnia jego złożenia. 

9. Zezwolenie zawiera: 

1)   firmę, siedzibę oraz adres spółki prowadzącej platformę aukcyjną; 

2)   wskazanie czynności, na wykonywanie których jest udzielone zezwolenie; 

3)   termin rozpoczęcia prowadzenia platformy aukcyjnej, nie dłuższy niż 12 miesięcy od 

dnia, w którym decyzja o udzieleniu zezwolenia stała się ostateczna. 

10. Komisja odmawia udzielenia zezwolenia na prowadzenie platformy aukcyjnej, jeżeli z 

treści wniosku, załączonych do wniosku dokumentów i informacji lub informacji i 

dokumentów przedstawionych na żądanie Komisji wynika, że spółka prowadząca giełdę 

nie zapewni prowadzenia platformy aukcyjnej w sposób zgodny z przepisami prawa lub 

nie zapewni prowadzenia działalności w sposób niezagrażający bezpieczeństwu obrotu na 

tej platformie oraz należycie zabezpieczający interesy uczestników aukcji. 

 

Art. 29b. 

1. Prowadzenie platformy aukcyjnej odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu 

1031/2010, przepisach niniejszej ustawy oraz ustanowionych przez spółkę prowadzącą 

giełdę szczegółowych zasadach organizowania aukcji. 

2. Szczegółowe zasady organizowania aukcji w szczególności określają: 

1)   produkty, które będą sprzedawane na aukcjach; 

2)   zasady ustalania i publikacji dat i godzin aukcji; 

3)   zasady ustalania i publikacji kalendarza aukcji; 

4)   zasady przeprowadzania aukcji; 

5)   format ofert składanych na aukcji oraz sposób ich składania; 

6)   wymagania, o których mowa w art. 19 ust. 2 lit. e i f rozporządzenia 1031/2010; 

7)   tryb wprowadzania środków zaradczych, o których mowa w art. 57 rozporządzenia 

1031/2010; 

8)   rodzaje dokumentów i informacji wymaganych dla dokonania oceny spełnienia 

warunków, o których mowa w art. 19 ust. 3 rozporządzenia 1031/2010; 
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9)   zasady rozpatrywania wniosków o dopuszczenie do składania ofert; 

10)  tryb i warunki odmowy udzielenia, cofnięcia lub zawieszenia dopuszczenia do 

składania ofert; 

11)  rodzaje alternatywnych możliwości dostępu do aukcji; 

12)  tryb i warunki przeprowadzenia kontroli podmiotów uprawnionych do 

bezpośredniego składania ofert na aukcjach, o których mowa w rozporządzeniu 

1031/2010; 

13)  rodzaje kar, które mogą być stosowane wobec podmiotów uprawnionych do 

bezpośredniego składania ofert na aukcjach, naruszających obowiązki związane z 

uczestnictwem w aukcji; 

[14)  sposób przeciwdziałania i ujawniania przypadków manipulacji lub manipulacji na 

rynku w rozumieniu art. 37 lit. b rozporządzenia 1031/2010;] 

<14) procedurę przeciwdziałania i ujawniania przypadków manipulacji na rynku, 

o której mowa w art. 37 lit. b rozporządzenia 1031/2010, lub manipulacji na 

rynku, o której mowa w art. 12 rozporządzenia 596/2014;> 

15)  sposób przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; 

16)  sposób i tryb pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących przebiegu aukcji; 

17)  strukturę i wysokość opłat. 

 

[Rozdział 2 

Rynek regulowany 

Oddział 3 

Zakaz manipulacji 

Art. 39. 

1. Zakazana jest manipulacja instrumentem finansowym, zwana dalej "manipulacją". 

2. Manipulację stanowi: 

1)   składanie zleceń lub zawieranie transakcji wprowadzających lub mogących 

wprowadzić w błąd co do rzeczywistego popytu, podaży lub ceny instrumentu 

finansowego, chyba że powody tych działań były uprawnione, a złożone zlecenia lub 

zawarte transakcje nie naruszyły przyjętych praktyk rynkowych na danym rynku 

regulowanym; 

2)   składanie zleceń lub zawieranie transakcji powodujących nienaturalne lub sztuczne 

ustalenie się ceny jednego lub kilku instrumentów finansowych, chyba że powody 
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tych działań były uprawnione, a złożone zlecenia lub zawarte transakcje nie 

naruszyły przyjętych praktyk rynkowych na danym rynku regulowanym; 

3)   składanie zleceń lub zawieranie transakcji, z zamiarem wywołania innych skutków 

prawnych niż te, dla osiągnięcia których faktycznie jest dokonywana dana czynność 

prawna; 

4)   rozpowszechnianie za pomocą środków masowego przekazu, w tym internetu, lub w 

inny sposób fałszywych lub nierzetelnych informacji albo pogłosek, które 

wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd w zakresie instrumentów finansowych: 

a)  przez dziennikarza - jeżeli nie działał z zachowaniem należytej staranności 

zawodowej albo jeżeli uzyskał z rozpowszechniania takich informacji 

bezpośrednią lub pośrednią korzyść majątkową lub osobistą dla siebie lub innej 

osoby, nawet działając z zachowaniem tej staranności, 

b)  przez inną osobę - jeżeli wiedziała lub przy dołożeniu należytej staranności mogła 

się dowiedzieć, że są to informacje nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd; 

5)   składanie zleceń lub zawieranie transakcji przy jednoczesnym wprowadzeniu 

uczestników rynku w błąd albo wykorzystanie ich błędu, co do ceny instrumentów 

finansowych; 

6)   zapewnianie kontroli nad popytem lub podażą instrumentu finansowego z 

naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób powodujący bezpośrednie lub 

pośrednie ustalanie cen nabycia lub zbycia instrumentów finansowych; 

7)   nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych na zakończenie notowań 

powodujące wprowadzenie w błąd inwestorów dokonujących czynności na podstawie 

ceny ustalonej na tym etapie notowań; 

8)   uzyskiwanie korzyści majątkowej z wpływu opinii dotyczących instrumentów 

finansowych lub ich emitentów wyrażanych w środkach masowego przekazu w 

sposób okazjonalny lub regularny, na cenę posiadanych instrumentów finansowych, 

jeśli nie został publicznie ujawniony w sposób pełny i rzetelny występujący konflikt 

interesu. 

3. Przepisów ust. 2 nie stosuje się do: 

1)   nabywania akcji własnych przez spółkę publiczną lub podmiot działający na jej 

rachunek lub w jej imieniu, pod warunkiem że nabywanie to 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 
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Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu 

i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz. Urz. WE L 336 z 23.12.2003); 

2)   transakcji służących realizacji ustawowych zadań w zakresie polityki pieniężnej lub 

dewizowej państwa albo zarządzania długiem publicznym, zawieranych przez osoby 

uprawnione do reprezentowania właściwych organów państwowych lub Narodowego 

Banku Polskiego, a także przez Europejski System Banków Centralnych; 

3)   nabywania instrumentów finansowych w celu stabilizacji ich ceny w obrocie na rynku 

regulowanym, pod warunkiem że nabywanie to odbywać się będzie w trybie, terminie 

i na warunkach określonych w przepisach, o których mowa w pkt 1. 

4. Zakazy i wymogi, o których mowa w ust. 1-3, mają zastosowanie do: 

1)   zachowań 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)   zachowań 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; 

3)   instrumentów finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

4)   sprzedaży na aukcji pięciodniowych kontraktów terminowych typu future. 

 

Art. 40. 

1. Podmioty nadzorowane, o których mowa w art. 5 pkt 1 i 2 oraz pkt 12 i 13 ustawy o 

nadzorze, są zobowiązane do niezwłocznego przekazania Komisji - jeżeli jest właściwa ze 

względu na udzielone temu podmiotowi zezwolenie na prowadzenie działalności 

podlegającej nadzorowi, siedzibę podmiotu lub siedzibę jego oddziału - informacji o 

każdym uzasadnionym podejrzeniu manipulacji, zawierającej, z zastrzeżeniem ust. 2: 

1)   szczegółowe dane dotyczące podejrzanej transakcji, ze wskazaniem: 

a)  instrumentu finansowego będącego przedmiotem transakcji, 

b)  rodzaju transakcji i trybu jej zawarcia, 

c)  daty i miejsca transakcji, 

d)  ceny i wolumenu transakcji, 
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e)  rodzaju rynku i systemu notowań instrumentów finansowych, których dotyczy 

transakcja, 

f)  opisu zlecenia dotyczącego instrumentów finansowych, których dotyczy 

transakcja, w tym jego typu i wielkości, 

g)  osoby, która złożyła zlecenie lub zawarła transakcję, z określeniem w 

szczególności, czy działała ona na rachunek własny czy na rzecz osoby trzeciej; 

2)   powody uzasadniające podejrzenie; 

3)   informacje pozwalające na identyfikację osób, na rachunek których zlecenie zostało 

złożone lub transakcja zawarta, oraz innych osób mających związek z zawieraną 

transakcją; 

4)   określenie związku podmiotu nadzorowanego z podejrzaną transakcją i osobami, o 

których mowa w pkt 3, wynikającego z charakteru wykonywanych przez ten podmiot 

czynności, w szczególności określonych w art. 69 ust. 2 pkt 2 lub 3; 

5)   inne informacje, które w ocenie podmiotu nadzorowanego, o którym mowa w art. 5 

pkt 1, 2, 12 lub 13 ustawy o nadzorze, mogą mieć istotne znaczenie dla weryfikacji 

podejrzenia; 

6)   datę i miejsce sporządzenia informacji oraz podpis osoby przekazującej informację. 

2. W przypadku gdy wykonując obowiązek, o którym mowa w ust. 1, podmiot nadzorowany 

nie posiada wszystkich informacji, przekazuje te informacje, które są mu znane, co 

najmniej ze wskazaniem powodu powzięcia podejrzenia manipulacji. Pozostałe informacje, 

w posiadanie których podmiot nadzorowany wszedł później, podmiot ten przekazuje 

niezwłocznie po ich uzyskaniu. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być sporządzane i przekazywane przez 

podmiot nadzorowany w inny sposób niż na piśmie, w szczególności w formie 

elektronicznej lub przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, z zachowaniem 

poufności tych informacji. W takim przypadku podmiot nadzorowany, na żądanie Komisji, 

przedstawia dokument potwierdzający na piśmie fakt przekazania informacji. 

4. Po otrzymaniu informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, Komisja niezwłocznie przekazuje je 

właściwemu organowi nadzoru w innym państwie członkowskim, właściwemu dla rynku 

regulowanego, z funkcjonowaniem którego informacja ta ma związek. 

5. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, spoczywa również na: 

1)   innych, niebędących podmiotami nadzorowanymi, o których mowa w art. 5 pkt 1, 2, 

12 lub 13 ustawy o nadzorze, bankach krajowych i oddziałach instytucji 
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kredytowych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo 

bankowe, wykonujących czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1-7; 

2)   podmiotach, o których mowa w art. 70 ust. 1 pkt 2, 3 i 10. 

6. Podmiot wykonujący obowiązek, o którym mowa w ust. 1, zarówno o fakcie dokonania 

notyfikacji jak i jej treści nie może informować podmiotów innych niż Komisja, w 

szczególności osób, na których rachunek transakcje przeprowadzono, lub podmiotów 

powiązanych z tymi osobami, z wyłączeniem przypadków, w których obowiązek 

przekazania tych informacji wynika z przepisów innych ustaw. 

Art. 41. 

1. Komisja oraz uczestnicy rynku rozważając, czy składanie danych zleceń lub zawieranie 

danych transakcji może stanowić manipulację, o której mowa w art. 39 ust. 2 pkt 1 i 2, 

biorą pod uwagę w szczególności: 

1)   jak znaczący udział w dziennym obrocie określonym instrumentem finansowym na 

danym rynku regulowanym mają dane zlecenia lub transakcje, a w szczególności, czy 

powodują one istotną zmianę ceny instrumentu finansowego; 

2)   na ile zlecenia, które mają znaczący udział w ofertach kupna lub sprzedaży, albo 

transakcje, które mają znaczący udział w kupnie lub sprzedaży określonego 

instrumentu finansowego, powodują istotną zmianę ceny: 

a)  tego instrumentu finansowego lub 

b)  instrumentu pochodnego od instrumentu, o którym mowa w lit. a, lub 

c)  określonego prawa będącego podstawą wystawienia instrumentu finansowego, 

które jest dopuszczone do obrotu na danym rynku regulowanym; 

3)   czy dane transakcje wpływają na zmianę faktycznego stanu posiadania określonego 

instrumentu finansowego dopuszczonego do obrotu na danym rynku regulowanym; 

4)   na ile zmieniający się w krótkich odstępach czasu udział zleceń lub transakcji w 

ofertach kupna lub w kupnie na udział w ofertach sprzedaży lub w sprzedaży albo 

odwrotnie, które to zlecenia lub transakcje mają znaczący udział w dziennym obrocie 

określonym instrumentem finansowym na danym rynku regulowanym, powoduje w 

sposób bezpośredni lub pośredni istotną zmianę ceny tego instrumentu finansowego; 

5)   na ile składanie w krótkich odstępach czasu zleceń lub zawieranie w ten sam sposób 

transakcji wywołuje krótkotrwałą zmianę ceny instrumentu finansowego, która 

następnie powraca do poziomu sprzed jej zmiany; 
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6)   na ile dane zlecenia odwołane przed ich realizacją powodują zmianę w zakresie 

najlepszych pod względem ceny ofert kupna lub sprzedaży albo pozostałych ofert 

kupna lub sprzedaży instrumentu finansowego dopuszczonego do obrotu na danym 

rynku regulowanym; 

7)   na ile zlecenia składane w okresie, który stanowi podstawę do określenia ceny 

rozliczeniowej, ceny wykonania, ceny odniesienia lub wyceny wartości danego 

instrumentu finansowego, lub w czasie poprzedzającym ten okres albo transakcje 

zawierane w tym samym czasie wpływają na cenę danego instrumentu finansowego, 

na podstawie której ustala się cenę rozliczeniową, cenę wykonania, cenę odniesienia 

lub dokonuje wyceny. 

2. Przy rozważaniu, czy składanie zleceń lub zawieranie transakcji następuje przy 

jednoczesnym wprowadzeniu uczestników rynku w błąd albo wyzyskaniu ich błędu, co do 

ceny instrumentów finansowych Komisja oraz uczestnicy rynku biorą pod uwagę w 

szczególności: 

1)   czy składanie zleceń lub zawieranie transakcji przez określone osoby następuje w 

okresie poprzedzającym lub następującym po rozpowszechnieniu przez te osoby lub 

osoby z nimi powiązane fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; 

2)   czy składanie zleceń lub zawieranie transakcji przez określone osoby następuje w 

okresie poprzedzającym lub następującym po sporządzeniu lub rozpowszechnieniu 

przez te osoby lub osoby z nimi powiązane błędnych, stronniczych lub w sposób 

wyraźny podyktowanych zamiarem osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej 

rekomendacji. 

Art. 42. 

1. Osoby sporządzające rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów 

lub wystawców, przeznaczone do rozpowszechniania wśród inwestorów, oraz osoby 

zajmujące się rozpowszechnianiem takich rekomendacji są obowiązane do zachowania 

należytej staranności, zapewnienia rzetelności sporządzanych rekomendacji oraz 

ujawnienia słusznego interesu, a także konfliktów interesów istniejących w chwili ich 

sporządzania lub rozpowszechniania. 

2. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych może określić, w drodze 

rozporządzenia, rodzaje informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów 

finansowych, ich emitentów lub wystawców, sposób sporządzania i rozpowszechniania 

takich rekomendacji oraz szczegółowe warunki, jakim powinny odpowiadać te 
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rekomendacje, przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia ich rzetelnej prezentacji i 

ujawniania słusznego interesu oraz istnienia konfliktu interesów oraz bezpieczeństwa 

obrotu na rynku i zapobieżenia naruszeniu interesu jego uczestników. 

3. Zakazy i wymogi, o których mowa w ust. 1, oraz wynikające z przepisów wydanych na 

podstawie ust. 2 mają zastosowanie w przypadkach określonych w art. 39 ust. 4. 

 

Art. 43. 

1. Przepisy niniejszego oddziału mają zastosowanie do instrumentów finansowych 

dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

lub któregokolwiek z innych państw członkowskich lub będących przedmiotem ubiegania 

się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, niezależnie od tego, czy transakcje, których 

przedmiotem jest dany instrument, są dokonywane na tym rynku, z uwzględnieniem ust. 2. 

2. Przepis art. 39 ust. 2 pkt 4 lit. b stosuje się również do papierów wartościowych będących 

przedmiotem oferty publicznej, które mają podlegać dopuszczeniu do obrotu na rynku 

regulowanym lub wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu. 

Oddział 4 

Przyjęte praktyki rynkowe 

Art. 44. 

1. Przyjętymi praktykami rynkowymi są zachowania, których zasadnie można oczekiwać na 

jednym lub wielu rynkach finansowych i które są, w drodze uchwały, akceptowane przez 

Komisję zgodnie z wytycznymi określonymi w art. 45 ust. 1. 

2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Komisji 

Nadzoru Finansowego. 

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; 
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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; 

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, usług 

funduszy inwestycyjnych lub usług alternatywnych spółek inwestycyjnych oraz 

stowarzyszeń i organizacji zrzeszających uczestników tych rynków; 
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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. 

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. 69b. 

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności, o której mowa w art. 69a 

ust. 1, zawiera: 

1)   dane osobowe osób, które odpowiadają za rozpoczęcie przez wnioskodawcę tych 

czynności lub będą kierować ich wykonywaniem; 

2)   opis warunków technicznych i organizacyjnych wykonywania czynności, o których 

mowa w art. 69a ust. 1; 

3)   analizę ekonomiczno-finansową możliwości wykonywania czynności objętych 

wnioskiem przez okres roku od dnia rozpoczęcia wykonywania tych czynności. 

2. Do wniosku dołącza się: 

1)   regulamin wykonywania działalności, o której mowa w art. 69a ust. 1; 

2)   regulamin określający sposób wykonywania działalności, o której mowa w art. 69a ust. 

1, w przypadku zamiaru wykonywania czynności na rzecz klienta detalicznego; 

3)   opis zasad wykonywania działalności, o której mowa w art. 69a ust. 1, w przypadku 

zamiaru wykonywania działalności na rzecz klienta profesjonalnego; 

4)   regulamin organizacyjny i opis systemu kontroli wewnętrznej; 

5)   regulamin zarządzania konfliktami interesów w zakresie działalności objętej 

wnioskiem; 
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6)   regulamin ochrony przepływu informacji poufnej, o której mowa w art. 62 ust. 1 

rozporządzenia 1031/2010, oraz innych informacji stanowiących tajemnicę 

zawodową; 

7)   wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu w zakresie działalności objętej wnioskiem; 

[8)   regulamin ochrony przepływu oraz przeciwdziałania wykorzystaniu informacji 

wewnętrznej, o której mowa w art. 37 lit. a rozporządzenia 1031/2010;] 

<8) regulamin ochrony przepływu oraz przeciwdziałania wykorzystaniu informacji 

wewnętrznej, o której mowa w art. 37 lit. a rozporządzenia 1031/2010, informacji 

poufnej oraz przeciwdziałania i ujawniania przypadków manipulacji na rynku, o 

której mowa w art. 37 lit. b rozporządzenia 1031/2010, oraz manipulacji na 

rynku, o której mowa w art. 12 rozporządzenia 596/2014.> 

[9)   procedurę przeciwdziałania i ujawniania przypadków manipulacji na rynku, o której 

mowa w art. 37 lit. b rozporządzenia 1031/2010.] 

3. W celu ustalenia przestrzegania przez dom maklerski wymogów określonych w 

rozporządzeniu 1031/2010 Komisja może żądać przedstawienia innych informacji i 

dokumentów od wnioskodawcy. 

 

Art. 78. 

1. Firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu zapewnia: 

1)   koncentrację podaży i popytu na instrumenty finansowe, będące przedmiotem obrotu w 

danym alternatywnym systemie obrotu, w celu kształtowania ich powszechnego kursu; 

2)   bezpieczny i sprawny przebieg transakcji; 

3)   upowszechnianie jednolitych informacji o kursach i obrotach instrumentami 

finansowymi, które są przedmiotem obrotu w danym alternatywnym systemie obrotu. 

2. W przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu 

lub jest zagrożony interes inwestorów, firma inwestycyjna organizująca alternatywny 

system obrotu, na żądanie Komisji, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów 

finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje 

rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 

dni. 

[3. W przypadku gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w 

okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania 
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alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym 

alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, na żądanie Komisji, 

firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu zawiesza obrót tymi 

instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.] 

<3. W przypadku gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany 

w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego 

funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu 

dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów 

inwestorów, Komisja może zażądać od firmy inwestycyjnej organizującej 

alternatywny system obrotu zawieszenia obrotu tymi instrumentami finansowymi.> 

<3a. W żądaniu, o którym mowa w ust. 3, Komisja może wskazać termin, do którego 

zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli zachodzą 

uzasadnione obawy, że w dniu jego upływu będą zachodziły przesłanki, o których 

mowa w ust. 3. 

3b. Komisja uchyla decyzję zawierającą żądanie, o którym mowa w ust. 3, w przypadku 

gdy po jej wydaniu stwierdza, że nie zachodzą przesłanki zagrożenia prawidłowego 

funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu 

dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów 

inwestorów.> 

4. Na żądanie Komisji, firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu 

wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty finansowe, w przypadku gdy 

obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego 

systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie 

obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów. 

5. Żądanie, o którym mowa w ust. 2-4, powinno wskazywać szczegółowe przyczyny, które je 

uzasadniają. 

6. Komisja podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości informację o wystąpieniu z 

żądaniem, o którym mowa w ust. 2-4. 

7. Firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu zapewnia sprawny i 

prawidłowy rozrachunek oraz rozliczanie transakcji zawartych w tym systemie, przez 

zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym do dokonywania rozrachunku oraz 

rozliczenia transakcji. 
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8. Umowa, o której mowa w ust. 7, może być zawarta, o ile podmiot uprawniony do 

dokonywania rozrachunku oraz rozliczenia transakcji, z którym ma zostać zawarta umowa: 

1)   wykorzystuje rozwiązania zapewniające sprawne i prawidłowe wykonywanie 

powierzanych mu czynności, w tym spełnia warunki techniczne dokonywania 

odpowiednio rozliczeń lub rozrachunku transakcji; 

2)   zapewnia wykonywanie powierzonych mu czynności w sposób niezagrażający 

bezpieczeństwu obrotu i nienaruszający interesów uczestników tego obrotu. 

9. Zamiar zawarcia umowy skutkującej zmianą podmiotu dokonującego rozrachunku lub 

rozliczania transakcji wymaga zawiadomienia Komisji. Komisja, w terminie 3 miesięcy od 

dnia otrzymania zawiadomienia, zgłasza sprzeciw wobec planowanego zawarcia umowy z 

podmiotem dokonującym rozrachunku lub rozliczania transakcji, w przypadku gdy 

podmiot, z którym ma zostać zawarta umowa nie spełnia warunków, o których mowa w 

ust. 8. 

10. Warunki, o których mowa w ust. 8 pkt 1, w zakresie spełniania warunków technicznych, 

uważa się za spełnione w przypadku Krajowego Depozytu oraz w przypadku: 

1)   spółki, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o 

których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 6, oraz spółki prowadzącej izbę rozrachunkową - 

w zakresie powierzenia dokonywania rozrachunku transakcji; 

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

których mowa w art. 48 ust. 2 pkt 2, oraz spółki prowadzącej izbę rozliczeniową - w 

zakresie powierzenia dokonywania rozliczenia transakcji. 

11. W przypadku wystąpienia przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny z wnioskiem, o którym 

mowa: 

1)   w art. 148 pkt 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu 

Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej 

restrukturyzacji, firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu 

wyklucza z obrotu wskazane we wniosku instrumenty finansowe; 

2)   w art. 148 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu 

Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej 

restrukturyzacji, firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu 

zawiesza obrót instrumentami finansowymi objętymi tym wnioskiem na okres 

wskazany we wniosku. 
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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 

- 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; 
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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 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 

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 
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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; 

4a)  regulamin zarządzania konfliktami interesów; 

[4b)  procedurę przeciwdziałania i ujawniania przypadków manipulacji;] 

<4b) procedury oraz opis rozwiązań i systemów, o których mowa w art. 16 ust. 2 

rozporządzenia 596/2014;> 

<4c) procedury oraz opis rozwiązań i systemów, o których mowa w art. 16 ust. 1 

rozporządzenia 596/2014 – w przypadku gdy wnioskodawca zamierza 

organizować: 

– alternatywny system obrotu lub 

– zorganizowaną platformę obrotu;> 

5)   regulamin inwestowania przez osoby powiązane z firmą inwestycyjną lub na ich 

rachunek w instrumenty finansowe; 
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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 

emerytalnym, a także funduszem inwestycyjnym, funduszem zagranicznym, spółką 

zarządzającą lub zarządzającym z UE, 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 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. 
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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 
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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 

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. 83a. 

1. Firma inwestycyjna jest obowiązana stosować w prowadzonej działalności rozwiązania 

techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo i ciągłość świadczonych usług 

maklerskich oraz ochronę interesów klientów i informacji poufnych lub stanowiących 

tajemnicę zawodową. 

[1a. Firma inwestycyjna jest obowiązana posiadać procedury anonimowego zgłaszania 

wskazanemu członkowi zarządu, a w szczególnych przypadkach - radzie nadzorczej, 

naruszeń prawa oraz obowiązujących w firmie inwestycyjnej procedur i standardów 

etycznych.] 

<1a. Firma inwestycyjna jest obowiązana posiadać procedury anonimowego zgłaszania 

wskazanemu członkowi zarządu, a w szczególnych przypadkach – radzie nadzorczej, 

naruszeń prawa, w tym rozporządzenia 596/2014 oraz obowiązujących w firmie 

inwestycyjnej procedur i standardów etycznych.> 

1b. W ramach procedur, o których mowa w ust. 1a, firma inwestycyjna zapewnia 

pracownikom, którzy zgłaszają naruszenia, ochronę co najmniej przed działaniami o 

charakterze represyjnym, dyskryminacją lub innymi rodzajami niesprawiedliwego 

traktowania. 

1c. W przypadku domu maklerskiego działającego w formie spółki osobowej wymogi, o 

których mowa w ust. 1a, mają zastosowanie do komplementariuszy lub wspólników, 

którym przysługuje prawo prowadzenia spraw spółki lub jej reprezentowania zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. 

2. Informacje upowszechniane przez firmę inwestycyjną w celu reklamy lub promocji usług 

świadczonych przez tę firmę inwestycyjną powinny być rzetelne i zrozumiałe. 
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3. Firma inwestycyjna jest obowiązana świadcząc usługę maklerską brać pod uwagę najlepiej 

pojęty interes klienta. 

4. Firma inwestycyjna jest obowiązana: 

1)   przechowywać dokumenty oraz inne nośniki informacji sporządzane lub otrzymywane 

w związku ze świadczonymi usługami maklerskimi w sposób zabezpieczający treść 

tych informacji przed utratą lub modyfikacją; 

2)   ewidencjonować transakcje zawierane w zakresie instrumentów finansowych, w tym 

również transakcje zawierane na rachunek własny. 

5. Firma inwestycyjna jest obowiązana zarządzać ryzykiem w swojej działalności, przy czym 

dom maklerski, o którym mowa w art. 110a ust. 1 pkt 4, oraz dom maklerski będący firmą 

inwestycyjną, o której mowa w art. 95 ust. 2 rozporządzenia 575/2013, i który prowadzi 

działalność maklerską w zakresie, o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 lub 4, stosują 

system zarządzania ryzykiem, o którym mowa w oddziale 2a. 

6. Do domu maklerskiego będącego firmą inwestycyjną, o której mowa w art. 95 ust. 2 

rozporządzenia 575/2013 i który prowadzi działalność maklerską w zakresie, o którym 

mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 lub 4, stosuje się przepisy art. 110a-110d, art. 110g-110q i art. 

110v-110za. 

 

Art. 98. 

1. Kapitał założycielski domu maklerskiego na prowadzenie działalności maklerskiej wynosi, 

z zastrzeżeniem ust. 2-4, 8 i 9, co najmniej równowartość w złotych 125 000 euro. 

2. W przypadku gdy dom maklerski nie prowadzi działalności, o której mowa w art. 69 ust. 4 

pkt 1, kapitał założycielski wynosi co najmniej równowartość w złotych 50 000 euro, z 

zastrzeżeniem ust. 3 i 4. 

3. W przypadku gdy dom maklerski prowadzi działalność, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 

3 lub 7, kapitał założycielski wynosi co najmniej równowartość w złotych 730 000 euro. 

4. Kapitał założycielski domu maklerskiego, który nie prowadzi działalności, o której mowa 

w art. 69 ust. 4 pkt 1, i który prowadzi jeden rodzaj lub kilka rodzajów działalności, o 

których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 5, będąc jednocześnie agentem 

ubezpieczeniowym albo brokerem ubezpieczeniowym w rozumieniu odpowiednio art. 7 

ust. 1 oraz art. 20 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), wynosi co najmniej równowartość 

w złotych 25 000 euro. 
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5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

7. (uchylony). 

8. Nie wymaga kapitału założycielskiego w wysokości ustalonej zgodnie z ust. 3 prowadzenie 

przez dom maklerski działalności, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 3, wyłącznie w 

zakresie transakcji długoterminowych o cechach określonych w przepisach wydanych na 

podstawie ust. 11, o ile nie prowadzi działalności, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 7. 

9. W przypadku gdy dom maklerski nie prowadzi działalności, o której mowa w art. 69 ust. 4 

pkt 1, i prowadzi jeden rodzaj lub kilka rodzajów działalności, o których mowa w art. 69 

ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 5, oraz nie spełnia wymogu posiadania kapitału założycielskiego w 

wysokości ustalonej zgodnie z ust. 2 lub 4, jest obowiązany do zawarcia umowy 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z prowadzeniem 

działalności maklerskiej. 

9a. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w ust. 9, obejmuje szkody 

wyrządzone przez dom maklerski w związku z działalnością wykonywaną na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich. 

9b. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowy zakres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 9, termin powstania obowiązku 

ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc w szczególności pod uwagę 

wykonywaną działalność domów maklerskich oraz zakres prowadzonej działalności. 

[10. Równowartość kwot wyrażonych w euro, o których mowa w ust. 1-4, jest ustalana na 

każdy dzień bilansowy przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez 

Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu poprzedzającym ten dzień, przy czym na 

potrzeby postępowania w przedmiocie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności 

maklerskiej - przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank 

Polski, obowiązującego w dniu poprzedzającym datę złożenia wniosku o udzielenie 

zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej.] 

<10. Równowartość w złotych kwot wyrażonych w euro, o których mowa w ust. 1–4, 

oblicza się z zastosowaniem średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank 

Polski na dzień 30 września roku poprzedzającego dany rok obrotowy, przy czym na 

potrzeby postępowania w przedmiocie udzielenia zezwolenia na prowadzenie 

działalności maklerskiej – z zastosowaniem średniego kursu euro ogłaszanego przez 
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Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu poprzedzającym datę złożenia 

wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej.> 

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

cechy transakcji długoterminowych, które mogą być dokonywane przez dom maklerski 

bez obowiązku posiadania kapitału założycielskiego w wysokości ustalonej zgodnie z ust. 

3, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia bezpiecznego prowadzenia działalności 

maklerskiej. 

 

Art. 109. 

1. Dom maklerski nie może nabywać na własny rachunek akcji wyemitowanych przez 

podmioty, wobec których jest podmiotem zależnym. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do nabywania akcji znajdujących się w obrocie 

zorganizowanym: 

[1)   w celu wskazanym w art. 39 ust. 3 pkt 3 oraz] 

<1) z zachowaniem wymogów określonych w art. 5 ust. 4 rozporządzenia 596/2014 

oraz> 

2)   w celu dalszej odsprzedaży, w liczbie stanowiącej łącznie nie więcej niż 5% kapitału 

zakładowego. 

 

Art. 110a. 

1. Ilekroć w niniejszym oddziale jest mowa o: 

1)   dominującej finansowej spółce holdingowej o działalności mieszanej z państwa 

członkowskiego - rozumie się przez to dominującą finansową spółkę holdingową o 

działalności mieszanej z państwa członkowskiego, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 32 

rozporządzenia 575/2013; 

2)   dominującej finansowej spółce holdingowej z państwa członkowskiego - rozumie się 

przez to dominującą finansową spółkę holdingową z państwa członkowskiego, o której 

mowa w art. 4 ust. 1 pkt 30 rozporządzenia 575/2013; 

3)   dominującej instytucji z państwa członkowskiego - rozumie się przez to dominującą 

instytucję z państwa członkowskiego, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 28 

rozporządzenia 575/2013; 
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4)   domu maklerskim - rozumie się przez to dom maklerski, którego zezwolenie na 

działalność maklerską obejmuje co najmniej jedną z czynności, o których mowa w art. 

69 ust. 2 pkt 3, 6-8 lub ust. 4 pkt 1; 

5)   finansowej spółce holdingowej - rozumie się przez to finansową spółkę holdingową, o 

której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia 575/2013; 

6)   finansowej spółce holdingowej o działalności mieszanej - rozumie się przez to 

finansową spółkę holdingową o działalności mieszanej, o której mowa w art. 4 ust. 1 

pkt 21 rozporządzenia 575/2013; 

7)   instytucji - rozumie się przez to instytucję, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 

rozporządzenia 575/2013; 

8)   instytucji finansowej - rozumie się przez to instytucję finansową, o której mowa w art. 

4 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia 575/2013; 

[9)   instytucji kredytowej - rozumie się przez to instytucję, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 

1 rozporządzenia 575/2013;] 

<9) instytucji kredytowej – rozumie się przez to instytucję, o której mowa w art. 4 

ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 575/2013, do której stosuje się przepisy rozporządzenia 

575/2013 zgodnie z art. 1 akapit pierwszy zdanie wstępne rozporządzenia 

575/2013;> 

10)  podmiocie dominującym - rozumie się przez to jednostkę dominującą, o której mowa 

w art. 4 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia 575/2013, jak również podmiot uznany przez 

Komisję za dominujący zgodnie z ust. 2; 

11)  podmiocie zależnym - rozumie się przez to jednostkę zależną, o której mowa w art. 4 

ust. 1 pkt 16 rozporządzenia 575/2013; 

12)  spółce holdingowej o działalności mieszanej - rozumie się przez to holding mieszany, 

o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia 575/2013; 

13)  udziale kapitałowym - rozumie się przez to posiadany bezpośrednio lub pośrednio 

udział dający prawo do co najmniej 20% kapitału innego podmiotu lub prawo do 

wykonywania co najmniej 20% głosów w organach innego podmiotu; 

14)  unijnej dominującej finansowej spółce holdingowej - rozumie się przez to unijną 

dominującą finansową spółkę holdingową, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 31 

rozporządzenia 575/2013; 
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15)  unijnej dominującej finansowej spółce holdingowej o działalności mieszanej - 

rozumie się przez to unijną dominującą finansową spółkę holdingową o działalności 

mieszanej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia 575/2013; 

16)  unijnej instytucji dominującej - rozumie się przez to unijną instytucję dominującą, o 

której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 29 rozporządzenia 575/2013; 

17)  zagranicznej firmie inwestycyjnej - rozumie się przez to firmę inwestycyjną, o której 

mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia 575/2013, z siedzibą w innym państwie 

członkowskim. 

2. Komisja może, w drodze decyzji, uznać za podmiot dominujący wobec domu maklerskiego 

osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej, jeżeli 

wywiera ona znaczący wpływ na ten dom maklerski zgodnie z art. 96 ust. 3. 

 

Art. 111. 

1. Bank z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może prowadzić działalność 

maklerską po uzyskaniu zezwolenia Komisji. 

1a. Bank prowadzący działalność maklerską, po uzyskaniu zezwolenia Komisji, może 

prowadzić działalność polegającą na nabywaniu na rachunek dającego zlecenie 

dwudniowych kontraktów na rynku kasowym na aukcjach organizowanych przez 

platformę aukcyjną. Przepisy art. 69a ust. 2 oraz art. 69b-69e stosuje się odpowiednio. 

2. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej przez bank 

powinien zawierać: 

1)   nazwę jednostki organizacyjnej banku, w ramach której ma być prowadzona 

działalność maklerska; 

2)   w przypadku banku będącego spółką akcyjną - wskazanie akcjonariuszy posiadających 

co najmniej 10% ogólnej liczby głosów lub co najmniej 10% kapitału zakładowego; 

3)   informacje o podmiotach dominujących wobec wnioskodawcy; 

4)   informację o wysokości funduszy własnych; 

5)   informację o wysokości kapitału założycielskiego; 

6)   informacje określone w art. 82 ust. 1 pkt 1, 7, 9-11a. 

2a. Do wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej przez bank 

dołącza się: 

[1)   dokumenty określone w art. 82 ust. 2 pkt 1-4b, 7 i 10;] 

<1) dokumenty określone w art. 82 ust. 2 pkt 1–4c, 7 i 10;> 
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2)   regulamin inwestowania przez pracowników jednostki organizacyjnej banku 

prowadzącej działalność maklerską, osoby kierujące lub nadzorujące działalność tej 

jednostki oraz osoby, o których mowa w art. 82 ust. 3a pkt 3-7, lub na ich rachunek w 

instrumenty finansowe. 

3. (uchylony). 

4. Kapitał założycielski banku prowadzącego działalność maklerską nie może być niższy niż 

wskazany w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe. 

5. Warunkiem uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej przez bank jest 

organizacyjne wyodrębnienie tej działalności od pozostałej działalności banku 

(wydzielenie organizacyjne), z zastrzeżeniem art. 113. 

5a. Działalność, o której mowa w ust. 1a, jest prowadzona w jednostce organizacyjnej, 

wyodrębnionej zgodnie z ust. 5. 

6. W skład władz jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 2 pkt 1, powinny wchodzić 

co najmniej dwie osoby posiadające wykształcenie wyższe, co najmniej trzyletni staż pracy 

w instytucjach rynku finansowego oraz dobrą opinię w związku ze sprawowanymi 

funkcjami. 

7. (uchylony). 

8. Bank prowadzący działalność maklerską obowiązany jest posiadać centralę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

9. Za centralę, o której mowa w ust. 8, uważa się jednostkę organizacyjną banku, w której jest 

prowadzona działalność maklerska i w której w sposób stały wykonują działalność osoby 

kierujące działalnością maklerską. 

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

szczegółowe zasady wydzielenia organizacyjnego działalności maklerskiej banku, 

uwzględniając konieczność zapewnienia zachowania poufności danych w wydzielonej 

jednostce organizacyjnej banku przy jednoczesnym zagwarantowaniu bezpiecznego i 

sprawnego prowadzenia działalności maklerskiej. 

 

Art. 150. 

1. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przekazywanie informacji 

stanowiących taką tajemnicę: 
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1)   bezpośrednio osobie, której ta informacja dotyczy, lub innemu podmiotowi, któremu 

osoba ta udzieliła pisemnego upoważnienia do otrzymania takich informacji, z 

zastrzeżeniem ust. 2; 

2)   w zawiadomieniu o przestępstwie oraz dokumentach przekazywanych w uzupełnieniu 

do zawiadomienia; 

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

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

oraz finansowaniu terroryzmu; 

4)   Generalnemu Inspektorowi Kontroli Skarbowej lub osobom przez niego 

upoważnionym - w zakresie niezbędnym do realizacji jego ustawowych zadań; 

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

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

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

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

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

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

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

finansowego, oraz Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie niezbędnym do 

wykonywania nadzoru skonsolidowanego nad tym bankiem; 

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

innym państwie członkowskim obowiązkom, o których mowa w przepisach działu IV 

rozdziału 1 oddziałów 2a i 2c lub w przepisach rozporządzenia 575/2013, w zakresie, 

w jakim jest to niezbędne do wykonania tych obowiązków; 

7b)  pomiędzy podmiotami zależnymi i dominującymi w grupie kapitałowej, do której 

należy dom maklerski, jeżeli informacje są objęte zakresem nadzoru 

skonsolidowanego, o ile przekazanie tych informacji jest niezbędne do wykonania 

obowiązków, o których mowa w przepisach art. 110b, art. 110c, art. 110e, art. 110g 

ust. 2, art. 110m, art. 110p, art. 110q, art. 110v lub art. 110w oraz w przepisach działu 

IV rozdziału 1 oddziału 2c; 

8)   przez firmy inwestycyjne oraz banki powiernicze: 

a)  w przypadku określonym w art. 54 i art. 152, 
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b)  w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o 

udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 1015 i 1188 oraz z 2015 r. poz. 396); 

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

przez zagraniczną firmę inwestycyjną: 

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

uzupełniającym, 

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

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

uzupełniającym 

- w wykonaniu obowiązków określonych ustawą o nadzorze uzupełniającym; 

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

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

banki prowadzące działalność maklerską oraz banki powiernicze - w zakresie 

określonym w art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej; 

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

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

spółce publicznej, w przypadku określonym w art. 91 ust. 11 ustawy o ofercie 

publicznej; 

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

a)  podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych domu 

maklerskiego, banku prowadzącego działalność maklerską, banku powierniczego 

lub podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych zagranicznej 

firmy inwestycyjnej, 

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

likwidatorem domu maklerskiego, banku prowadzącego działalność maklerską, 

banku powierniczego lub organem odpowiedzialnym za prowadzenie 

postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego zagranicznej firmy 

inwestycyjnej 

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

Komisję lub właściwy organ nadzoru w innym państwie członkowskim albo do 

skutecznego prowadzenia postępowania upadłościowego, sprawowania zarządu masą 
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upadłości lub prowadzenia likwidacji, lub - w zakresie informacji określonych 

przepisami o rachunkowości - do celów badania sprawozdań finansowych tych 

domów maklerskich, banków lub zagranicznych firm inwestycyjnych; 

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

ustawowych zadań, w szczególności związanych z tworzeniem, organizacją i 

zarządzaniem systemem rekompensat; 

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

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

wykonywania tych czynności; 

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

czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 4 lub 5 albo ust. 2 pkt 

3 emitentowi papierów wartościowych, podmiotowi wykonującemu poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zadania w zakresie centralnej rejestracji papierów 

wartościowych lub rozliczania transakcji zawieranych w obrocie papierami 

wartościowymi albo uprawnionemu do prowadzenia poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej rachunków, na których są rejestrowane papiery wartościowe, za 

pośrednictwem którego papiery wartościowe, których dotyczą te informacje, są 

rejestrowane w depozycie papierów wartościowych, w przypadkach określonych w 

art. 54 ust. 2; 

14)  przez Komisję lub jej upoważnionego przedstawiciela: 

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

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

instrumentów finansowych, rynku towarów giełdowych lub rynku działalności 

funduszy inwestycyjnych, Komisja uznała przekazanie takiej informacji za 

uzasadnione, 

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

1 i 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 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,] 
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<e) w przypadkach określonych w art. 151 oraz w art. 21 ust. 1, art. 21a, art. 22 

i art. 24a ustawy o nadzorze, a także w art. 62a ust. 2, art. 96 ust. 10–10c 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)  do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, Europejskiego Urzędu Nadzoru 

Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych, Europejskiego Urzędu 

Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, Europejskiej Rady do spraw Ryzyka 

Systemowego, Komitetu Stabilności Finansowej, Europejskiego Systemu Banków 

Centralnych, Europejskiego Banku Centralnego, do banków centralnych w innych 

państwach członkowskich oraz do właściwego organu nadzoru w innym państwie 

członkowskim, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, organów do spraw 

przymusowej restrukturyzacji w innych państwach członkowskich, w zakresie 

koniecznym do realizacji zadań ustawowych oraz zadań określonych przez 

bezpośrednio stosowane akty prawa europejskiego[;] <,> 

<e) w przypadkach, o których mowa w art. 30 ust. 2, art. 32a i art. 33 ust. 2 

ustawy o nadzorze;> 

16)  w przypadkach określonych w art. 40, art. 64a, art. 68a ust. 13, art. 68f ust. 1 i 2, 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; 
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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. 

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. 

 

[Rozdział 2 

Informacje poufne 

Art. 154. 

1. Informacją poufną w rozumieniu ustawy jest - określona w sposób precyzyjny - informacja 

dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub kilku emitentów instrumentów 

finansowych, jednego lub kilku instrumentów finansowych albo nabywania lub zbywania 

takich instrumentów, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po 

takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę tych instrumentów 

finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych, przy 

czym dana informacja: 

1)   jest określona w sposób precyzyjny, wtedy gdy wskazuje na okoliczności lub zdarzenia, 

które wystąpiły lub których wystąpienia można zasadnie oczekiwać, a jej charakter w 

wystarczającym stopniu umożliwia dokonanie oceny potencjalnego wpływu tych 

okoliczności lub zdarzeń na cenę lub wartość instrumentów finansowych lub na cenę 

powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych; 

2)   mogłaby po przekazaniu do publicznej wiadomości w istotny sposób wpłynąć na cenę 

lub wartość instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych 
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instrumentów finansowych, wtedy gdy mogłaby ona zostać wykorzystana przy 

podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez racjonalnie działającego inwestora; 

3)   w odniesieniu do osób zajmujących się wykonywaniem dyspozycji dotyczących 

instrumentów finansowych, ma charakter informacji poufnej, również wtedy gdy została 

przekazana tej osobie przez inwestora lub inną osobę mającą wiedzę o takich 

dyspozycjach, i dotyczy składanych przez inwestora dyspozycji nabycia lub zbycia 

instrumentów finansowych, przy spełnieniu przesłanek określonych w pkt 1 i 2. 

2. W przypadku pochodnych instrumentów finansowych, których instrumentem bazowym jest 

towar, za informację poufną uważa się określoną w sposób precyzyjny informację, 

dotyczącą bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub kilku takich instrumentów, która nie 

została przekazana do publicznej wiadomości, a której przekazania, zgodnie z przyjętymi 

praktykami rynkowymi, mogliby oczekiwać uczestnicy tego rynku. W szczególności mogą 

oni oczekiwać przekazywania takich informacji, które powinny podlegać regularnemu 

udostępnianiu uczestnikom rynku lub których ujawnienie jest wymagane, zgodnie z 

przepisami, umowami i zwyczajami obowiązującymi na danym rynku. 

Art. 155. (uchylony). 

Art. 156. 

1. Każdy kto: 

1)   posiada informację poufną w związku z pełnieniem funkcji w organach spółki, 

posiadaniem w spółce akcji lub udziałów lub w związku z dostępem do informacji 

poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub 

innego stosunku prawnego o podobnym charakterze, a w szczególności: 

a)  członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy emitenta lub 

wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym 

emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o 

podobnym charakterze, lub 

b)  akcjonariusze spółki publicznej, lub 

c)  osoby zatrudnione lub pełniące funkcje, o których mowa w lit. a, w podmiocie 

zależnym lub dominującym wobec emitenta lub wystawcy instrumentów 

finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących 

przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, albo 

pozostające z tym podmiotem w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o 

podobnym charakterze, lub 
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d)  maklerzy lub doradcy, lub 

2)   posiada informację poufną w wyniku popełnienia przestępstwa, albo 

3)   posiada informację poufną pozyskaną w sposób inny niż określony w pkt 1 i 2, jeżeli 

wiedział lub przy dołożeniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, że jest to 

informacja poufna 

- nie może wykorzystywać takiej informacji. 

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, nie mogą: 

1)   ujawniać informacji poufnej; 

2)   udzielać rekomendacji lub nakłaniać inną osobę na podstawie informacji poufnej do 

nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy ta informacja. 

3. W przypadku uzyskania informacji poufnej przez osobę prawną lub jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zakaz, o którym mowa w ust. 1, 

dotyczy również osób fizycznych, które uczestniczą w podejmowaniu decyzji 

inwestycyjnych w imieniu lub na rzecz tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej 

nieposiadającej osobowości prawnej. 

4. Wykorzystywaniem informacji poufnej jest nabywanie lub zbywanie, na rachunek własny 

lub osoby trzeciej, instrumentów finansowych, w oparciu o informację poufną będącą w 

posiadaniu tej osoby, albo dokonywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innej 

czynności prawnej powodującej lub mogącej powodować rozporządzenie takimi 

instrumentami finansowymi, jeżeli instrumenty te: 

1)   są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej lub któregokolwiek z innych państw członkowskich, lub są przedmiotem 

ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, niezależnie od tego, czy 

transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana na tym rynku, 

albo 

2)   nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej lub innego państwa członkowskiego, a ich cena lub wartość zależy 

bezpośrednio lub pośrednio od ceny instrumentu finansowego określonego w pkt 1; 

3)   są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, lub są przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do takiego 

systemu, niezależnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, 

jest dokonywana w tym alternatywnym systemie obrotu, albo 
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4)   nie są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, a ich cena lub wartość zależy bezpośrednio lub pośrednio od 

ceny instrumentu finansowego określonego w pkt 3. 

5. Ujawnieniem informacji poufnej jest przekazywanie, umożliwianie lub ułatwianie wejścia w 

posiadanie przez osobę nieuprawnioną informacji poufnej dotyczącej: 

1)   jednego lub kilku emitentów lub wystawców instrumentów finansowych, o których 

mowa w ust. 4 pkt 1; 

2)   jednego lub kilku instrumentów finansowych określonych w ust. 4 pkt 1; 

3)   nabywania albo zbywania instrumentów finansowych określonych w ust. 4 pkt 1. 

6. Zakazu ujawniania informacji poufnej nie narusza przekazywanie takiej informacji: 

1)   przez osoby, o których mowa w ust. 1, jeżeli należy to do normalnego trybu 

wykonywania przez nie czynności w ramach swojego zatrudnienia, zawodu lub 

obowiązków, a jednocześnie jest zapewnione, że osoby, którym informacja została w 

tym trybie przekazana, zachowają poufność tej informacji; 

2)  w trybie i na warunkach określonych w art. 25 ust. 1 i 1a ustawy o nadzorze; 

3)   na podstawie: 

a)  art. 160 ust. 3 i 4, 

b)  art. 24 ustawy o nadzorze, 

c)  art. 66 ustawy o ofercie publicznej; 

4)   przez Komisję lub jej upoważnionego przedstawiciela Generalnemu Inspektorowi 

Informacji Finansowej w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 

5)   w związku z dokonywaniem czynności, o których mowa w ust. 7 pkt 1-3; 

6)   przez emitenta na rzecz spółki prowadzącej rynek regulowany, w związku ze złożeniem 

przez emitenta wniosku o zawieszenie obrotu określonymi papierami wartościowymi 

lub instrumentami finansowymi. 

7. Nie stanowi wykorzystywania informacji poufnej: 

1)   zawieranie transakcji służących realizacji ustawowych zadań w zakresie polityki 

pieniężnej lub dewizowej państwa albo zarządzania długiem publicznym, zawieranych 

przez osoby uprawnione do reprezentowania właściwych organów państwowych, w 

tym Narodowego Banku Polskiego, a także przez Europejski System Banków 

Centralnych; 
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2)   nabywanie instrumentów finansowych w celu stabilizacji ich ceny w obrocie na rynku 

regulowanym, w trybie, terminie i na warunkach określonych w przepisach, o których 

mowa w art. 39 ust. 3 pkt 1; 

3)   nabywanie akcji własnych przez spółkę publiczną lub podmiot działający na jej 

rachunek, w trybie, terminie i na warunkach określonych w przepisach, o których 

mowa w art. 39 ust. 3 pkt 1; 

4)   wykonanie umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia instrumentów finansowych, 

zawartej na piśmie z datą pewną przed uzyskaniem informacji poufnej; 

5)   zawieranie transakcji lub nabywanie instrumentów finansowych przez podmiot 

rozliczający - jeżeli następuje to w bezpośrednim związku z dokonywaniem rozliczenia 

transakcji. 

8. Zakazu udzielania rekomendacji lub nakłaniania innej osoby na podstawie informacji 

poufnej do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy ta informacja, 

nie narusza przekazywanie informacji w związku z dokonywaniem czynności, o których 

mowa w ust. 7 pkt 1-3. 

Art. 157. 

W przypadku gdy w toku wykonywania czynności określonych w art. 156 ust. 6 pkt 1, emitent 

lub wystawca instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub któregokolwiek z innych państw członkowskich, 

niezależnie od tego, czy transakcje, których przedmiotem jest dany instrument, są dokonywane 

na tym rynku, lub osoby działające w jego imieniu lub na jego rzecz ujawnią informację 

poufną osobie nieuprawnionej - jest obowiązany, w przypadku gdy ujawnienie było 

zamierzone, do równoczesnego przekazania tej informacji Komisji i spółce prowadzącej rynek 

regulowany, na którym notowane są papiery wartościowe tego emitenta, oraz do publicznej 

wiadomości, w trybie określonym w art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej, a w przypadku 

gdy ujawnienie nastąpiło w sposób niezamierzony, do jej niezwłocznego przekazania, chyba 

że z odrębnych przepisów albo postanowień stosownej umowy lub statutu wynika obowiązek 

zachowania przez tę osobę poufności tego rodzaju informacji. 

Art. 158. 

1. Emitent lub wystawca instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku 

regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub któregokolwiek z innych państw 

członkowskich, niezależnie od tego, czy transakcje, których przedmiotem jest dany 

instrument, są dokonywane na tym rynku, jest obowiązany do sporządzenia i prowadzenia 
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odrębnych list osób fizycznych posiadających dostęp do określonych informacji poufnych, 

które pozostają z emitentem lub z innym podmiotem, działającym w jego imieniu lub na 

jego rzecz, w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym 

charakterze, w tym pełniących funkcje w organach nadzorczych emitenta. 

2. Przy dokonywaniu wpisu osoby posiadającej dostęp do określonej informacji poufnej na 

listę, o której mowa w ust. 1, emitent poucza tę osobę o karnych i administracyjnych 

konsekwencjach związanych z bezprawnym ujawnieniem informacji poufnych, w tym 

wynikających z ich nieodpowiedniego zabezpieczenia, lub wykorzystaniem takich 

informacji. 

3. Na żądanie Komisji lub jej upoważnionego przedstawiciela, emitent niezwłocznie 

przekazuje listy, o których mowa w ust. 1, informuje o wpisaniu kolejnych osób na listę po 

dacie jej sporządzenia oraz o wszelkich zmianach danych w nich zawartych. 

Art. 159. 

1. Osoby wymienione w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a nie mogą, w czasie trwania okresu 

zamkniętego, nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, 

praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z 

nimi powiązanych albo dokonywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych 

czynności prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi 

instrumentami finansowymi. 

1a. Osoby wymienione w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a nie mogą, w czasie trwania okresu 

zamkniętego, działając jako organ osoby prawnej, podejmować czynności, których celem 

jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub 

osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych 

instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo podejmować czynności powodujących 

lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi przez tę 

osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej. 

1b. Przepisów ust. 1 i 1a nie stosuje się do czynności dokonywanych: 

1)   przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu osoba, o której mowa w 

art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a, zleciła zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w 

sposób wyłączający ingerencję tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje 

inwestycyjne albo 

2)   w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji emitenta, praw 

pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi 
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powiązanych zawartej na piśmie z datą pewną przed rozpoczęciem biegu danego okresu 

zamkniętego, albo 

3)   w wyniku złożenia przez osobę, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a, zapisu w 

odpowiedzi na ogłoszone wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, 

zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej, albo 

4)   w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez osobę, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 

lit. a, wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami 

ustawy o ofercie publicznej, albo 

5)   w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza emitenta prawa 

poboru, albo 

6)   w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład 

statutowych organów emitenta, pod warunkiem że informacja na temat takiej oferty 

była publicznie dostępna przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego. 

2. Okresem zamkniętym jest: 

1)   okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt 1 

lit. a informacji poufnej dotyczącej emitenta lub instrumentów finansowych, o których 

mowa w ust. 1, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4, do przekazania tej 

informacji do publicznej wiadomości; 

2)   w przypadku raportu rocznego - dwa miesiące przed przekazaniem raportu do 

publicznej wiadomości lub okres pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem 

tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze 

wskazanych - chyba że osoba fizyczna wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a nie 

posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest 

dany raport; 

3)   w przypadku raportu półrocznego - miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej 

wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem 

tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze 

wskazanych - chyba że osoba fizyczna wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a nie 

posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest 

dany raport; 

4)   w przypadku raportu kwartalnego - dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do 

publicznej wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a 

przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od 
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pierwszego ze wskazanych - chyba że osoba fizyczna wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt 

1 lit. a nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których 

sporządzany jest dany raport. 

Art. 160. 

1. Osoby: 

1)   wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta albo będące 

jego prokurentami, 

2)   inne, pełniące w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze, które 

posiadają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub 

pośrednio tego emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji 

wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności 

gospodarczej 

- są obowiązane do przekazywania Komisji oraz temu emitentowi informacji o zawartych 

przez te osoby oraz osoby blisko z nimi związane, na własny rachunek, transakcjach 

nabycia lub zbycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz 

innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, 

dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem 

ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku. 

2. Przez osoby blisko związane z osobą, o której mowa w ust. 1, rozumie się: 

1)   jej małżonka lub osobę pozostającą z nią faktycznie we wspólnym pożyciu; 

2)   dzieci pozostające na jej utrzymaniu bądź osoby związane z tą osobą z tytułu 

przysposobienia, opieki lub kurateli; 

3)   innych krewnych i powinowatych, którzy pozostają z nią we wspólnym gospodarstwie 

domowym przez okres co najmniej roku; 

4)   podmioty: 

a)  w których osoba, o której mowa w ust. 1, lub osoba blisko z nią związana, o której 

mowa w pkt 1-3, wchodzi w skład ich organów zarządzających lub nadzorczych, 

lub w których strukturze organizacyjnej pełni funkcje kierownicze i posiada stały 

dostęp do informacji poufnych dotyczących tego podmiotu oraz kompetencje w 

zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i 

perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, lub 

b)  które są bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez osobę, o której mowa w 

ust. 1, lub osobę blisko z nią związaną, o której mowa w pkt 1-3, lub 
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c)  z działalności których osoba, o której mowa w ust. 1, lub osoba blisko z nią 

związana, o której mowa w pkt 1-3, czerpią zyski, 

d)  których interesy ekonomiczne są równoważne interesom ekonomicznym osoby, o 

której mowa w ust. 1, lub osoby blisko z nią związanej, o której mowa w pkt 1-3. 

3. Podmioty, o których mowa w ust. 2 pkt 4, są obowiązane do udostępniania osobom, o 

których mowa w ust. 1, oraz osobom blisko związanym z tymi osobami informacji 

niezbędnych do wykonania obowiązku określonego w ust. 1. 

4. Emitent jest obowiązany do niezwłocznego udostępniania informacji otrzymanych na 

podstawie ust. 1, równocześnie spółce prowadzącej rynek regulowany, na którym 

notowane są papiery wartościowe tego emitenta, oraz do publicznej wiadomości, w trybie 

określonym w art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej. 

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

1)   szczegółowy zakres informacji, o których mowa w ust. 1, oraz tryb i termin ich 

przekazywania przez osoby obowiązane, 

2)   szczegółowy zakres, tryb i termin udostępniania tych informacji przez emitentów, 

3)   szczegółowe dane, jakie powinna zawierać lista osób posiadających dostęp do 

określonych informacji poufnych, o której mowa w art. 158, sposób prowadzenia tej 

listy i jej aktualizacji oraz termin jej przechowywania 

- mając na uwadze zapewnienie prawidłowego wykonywania przez Komisję zadań w 

zakresie nadzoru oraz konieczność zapewnienia dostępu uczestników rynku do 

informacji. 

Art. 161. 

1. Podmioty nadzorowane, o których mowa w art. 5 pkt 1, 2, 12 i 13 ustawy o nadzorze, są 

obowiązane do niezwłocznego informowania Komisji o każdym uzasadnionym podejrzeniu 

bezprawnego ujawnienia lub wykorzystania informacji poufnej w zakresie, trybie i na 

warunkach określonych w art. 40. 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, spoczywa również na: 

1)   innych, niebędących podmiotami nadzorowanymi, o których mowa w art. 5 pkt 1, 2, 12 

lub 13 ustawy o nadzorze, bankach krajowych i oddziałach instytucji kredytowych, w 

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

wykonujących czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2; 

2)   podmiotach, o których mowa w art. 70 ust. 1 pkt 2, 3, 9, 10 i 13. 

3. (uchylony). 
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Art. 161a. 

1. Zakazy i wymogi, o których mowa w art. 156-160, w tym wynikające z przepisów wydanych 

na podstawie art. 160 ust. 5, mają zastosowanie w przypadkach określonych w art. 39 ust. 

4. 

2. Zakazy, o których mowa w art. 156, odnoszą się również do informacji poufnych 

dotyczących papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej, które mają 

podlegać dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzeniu do 

alternatywnego systemu obrotu.] 

 

Art. 165a. 

1. Komisja może cofnąć zezwolenie na prowadzenie platformy aukcyjnej przez spółkę 

prowadzącą giełdę, w przypadku gdy spółka ta: 

1)   nie rozpoczęła prowadzenia działalności objętej zezwoleniem w terminie wskazanym 

w decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia; 

2)   przez okres co najmniej 6 miesięcy nie prowadziła działalności objętej zezwoleniem; 

3)   otrzymała zezwolenie na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów 

zaświadczających nieprawdę; 

4)   zaprzestała prowadzenia obrotu, o którym mowa w art. 29a ust. 1, lub organizowania 

obrotu, o którym mowa w art. 29a ust. 2; 

5)   przestała spełniać warunki, które były podstawą udzielenia zezwolenia; 

[6)   poważnie i systematycznie narusza przepisy prawa regulujące prowadzenie platformy 

aukcyjnej, w szczególności rozporządzenia 1031/2010;] 

<6) poważnie i systematycznie narusza przepisy prawa regulujące prowadzenie 

platformy aukcyjnej, w szczególności rozporządzenia 1031/2010 oraz 

rozporządzenia 596/2014;> 

7)   nie przestrzega zasad uczciwego prowadzenia aukcji; 

8)   narusza interesy uczestników aukcji uprawnień do emisji. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 6-8, Komisja może: 

1)   odstąpić od zastosowania sankcji, o której mowa w ust. 1, i nałożyć, w drodze decyzji, 

na spółkę prowadzącą giełdę karę pieniężną w wysokości do 10% przychodu 

wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za ostatni rok 

obrotowy, a w przypadku braku takiego sprawozdania - karę pieniężną w wysokości 
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do 10% prognozowanego przychodu określonego w przedłożonej Komisji analizie 

ekonomiczno-finansowej, o której mowa w art. 29a ust. 3 pkt 9, 

2)   zastosować sankcję, określoną w ust. 1, i jednocześnie nałożyć w drodze decyzji karę 

pieniężną, o której mowa w pkt 1 

- jeżeli uzasadnia to charakter naruszeń, których dopuściła się spółka prowadząca giełdę, 

prowadząc platformę aukcyjną. 

3. Wydanie decyzji przez Komisję następuje po przeprowadzeniu rozprawy. 

 

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;] 

<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, przepisy rozporządzenia 

596/2014 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% 
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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 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 

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 
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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. 

6. (uchylony). 

7. (uchylony). 

8. (uchylony). 

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. 

11. Komisja może zastosować sankcje, o których mowa w ust. 1 i 2, w przypadku gdy firma 

inwestycyjna nie przedstawi nowego planu naprawy, o którym mowa w art. 110zk ust. 7, 

lub nie przedstawi nowego planu naprawy w terminie, o którym mowa w art. 110zk ust. 8. 

 

<Art. 170e. 

1. W przypadku gdy centralny depozyt papierów wartościowych narusza: 

1) wymogi organizacyjne określone w art. 26–30 rozporządzenia 909/2014, 

2) zasady prowadzenia działalności określone w art. 32–35 rozporządzenia 909/2014, 

3) wymogi dotyczące usług centralnego depozytu papierów wartościowych określone 

w art. 37–41 rozporządzenia 909/2014, 

4) wymogi ostrożnościowe określone w art. 43–46 oraz art. 47 ust. 2 rozporządzenia 

909/2014, 

5) wymogi kapitałowe określone w art. 47 ust. 1 rozporządzenia 909/2014, 

6) wymogi dotyczące połączeń operacyjnych centralnych depozytów papierów 

wartościowych określone w art. 48 rozporządzenia 909/2014, 

7) zasady udzielania przez centralne depozyty papierów wartościowych 

poszczególnych rodzajów dostępu, określone w art. 49–53 rozporządzenia 909/2014 
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– Komisja może nakazać centralnemu depozytowi papierów wartościowych usunięcie 

stwierdzonych naruszeń lub przyczyn tych naruszeń lub nałożyć na ten podmiot 

karę pieniężną do wysokości 82 680 000 zł albo kwoty stanowiącej równowartość 

10% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym 

sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 82 680 000 zł. 

2. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty 

unikniętej przez centralny depozyt papierów wartościowych w wyniku naruszenia 

wymogów i zasad, o których mowa w ust. 1, zamiast kary, o której mowa w tym 

ustępie, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości dwukrotnej kwoty 

osiągniętej korzyści lub unikniętej straty. 

3. W przypadku gdy centralny depozyt papierów wartościowych jest jednostką 

dominującą, która sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, całkowity 

roczny przychód, o którym mowa w ust. 1, stanowi kwota całkowitego 

skonsolidowanego rocznego przychodu centralnego depozytu ujawniona w ostatnim 

zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy. 

4. Komisja może cofnąć zezwolenie udzielone centralnemu depozytowi papierów 

wartościowych na podstawie art. 16 rozporządzenia 909/2014 w przypadkach 

określonych w art. 20 tego rozporządzenia. 

5. W decyzji w przedmiocie cofnięcia zezwolenia udzielonego centralnemu depozytowi 

papierów wartościowych na podstawie art. 16 rozporządzenia 909/2014 Komisja 

może jednocześnie nałożyć karę pieniężną, o której mowa w ust. 1 lub 2, jeżeli 

uzasadnia to charakter naruszeń, jakich dopuścił się centralny depozyt papierów 

wartościowych. 

6. W przypadku gdy centralny depozyt papierów wartościowych narusza wymogi 

i zasady, o których mowa w ust. 1, Komisja może: 

1) nakazać osobom odpowiedzialnym za zaistniałe naruszenie zaprzestania działań 

skutkujących powstaniem naruszeń lub nałożyć na te osoby karę pieniężną do 

wysokości 20 670 000 zł; 

2) zawiesić w czynnościach członka zarządu centralnego depozytu papierów 

wartościowych odpowiedzialnego za stwierdzone naruszenie na okres nie dłuższy 

niż 12 miesięcy; 
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3) odwołać członka zarządu centralnego depozytu papierów wartościowych 

odpowiedzialnego za stwierdzone naruszenie – w przypadku gdy naruszenia, 

o których mowa w ust. 1, mają charakter poważny i systematyczny. 

7. Komisja przekazuje do publicznej wiadomości informację o: 

1) treści rozstrzygnięcia oraz o rodzaju i charakterze naruszenia, imię i nazwisko 

osoby fizycznej lub firmę (nazwę) centralnego depozytu papierów wartościowych, 

na który została nałożona sankcja, 

2) złożeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy – o ile Komisja przekazała do 

publicznej wiadomości informację o decyzji, której ten wniosek dotyczy, 

3) treści rozstrzygnięcia ostatecznej decyzji 

– zgodnie z zasadami określonymi w art. 62 rozporządzenia 909/2014. 

8. Przekazanie do publicznej wiadomości informacji określonych w ust. 7 pkt 1 lub 3 

wymaga podjęcia przez Komisję uchwały. 

9. Informacje, o których mowa w ust. 7, dotyczące imienia i nazwiska osoby, na którą 

została nałożona sankcja, Komisja udostępnia na swojej stronie internetowej przez 

okres roku, licząc od dnia ich udostępnienia. 

 

Art. 170f. 

1. W przypadku gdy podmiot wyznaczony do świadczenia bankowych usług 

pomocniczych lub centralny depozyt papierów wartościowych, który na podstawie 

art. 54 ust. 2 lit. a rozporządzenia 909/2014 uzyskał zezwolenie na świadczenie 

bankowych usług pomocniczych określonych w załączniku do tego rozporządzenia, 

narusza: 

1) wymogi ostrożnościowe dotyczące ryzyk kredytowych, określone w art. 59 ust. 3 

rozporządzenia 909/2014, 

2) wymogi ostrożnościowe dotyczące ryzyk utraty płynności, określone w art. 59 

ust. 4 rozporządzenia 909/2014 

– Komisja może nakazać tym podmiotom usunięcie stwierdzonych naruszeń lub 

przyczyn tych naruszeń lub nałożyć na te podmioty karę pieniężną do wysokości 

82 680 000 zł albo kwoty stanowiącej równowartość 10% całkowitego rocznego 

przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok 

obrotowy, jeżeli przekracza ona 82 680 000 zł. 
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2. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty 

unikniętej przez podmioty, o których mowa w ust. 1, w wyniku naruszenia wymogów, 

o których mowa w ust. 1, zamiast kary, o której mowa w tym ustępie, Komisja może 

nałożyć karę pieniężną do wysokości dwukrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub 

unikniętej straty. 

3. W przypadku gdy podmiot wyznaczony do świadczenia bankowych usług 

pomocniczych lub centralny depozyt papierów wartościowych, który na podstawie 

art. 54 ust. 2 lit. a rozporządzenia 909/2014 uzyskał zezwolenie na świadczenie 

bankowych usług pomocniczych określonych w załączniku do tego rozporządzenia, 

jest jednostką dominującą, która sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 

całkowity roczny przychód, o którym mowa w ust. 1, stanowi kwota całkowitego 

skonsolidowanego rocznego przychodu tych podmiotów ujawniona w ostatnim 

zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy. 

4. Komisja może cofnąć zezwolenie udzielone centralnemu depozytowi papierów 

wartościowych na podstawie art. 54 rozporządzenia 909/2014 w przypadkach 

określonych w art. 57 tego rozporządzenia. 

5. W przypadku gdy podmiot wyznaczony do świadczenia bankowych usług 

pomocniczych lub centralny depozyt papierów wartościowych, który na podstawie 

art. 54 ust. 2 lit. a rozporządzenia 909/2014 uzyskał zezwolenie na świadczenie 

bankowych usług pomocniczych określonych w załączniku do tego rozporządzenia, 

narusza wymogi, o których mowa w ust. 1, Komisja może: 

1) nakazać osobom odpowiedzialnym za zaistniałe naruszenie zaprzestania działań 

skutkujących powstaniem naruszeń lub nałożyć na te osoby karę pieniężną do 

wysokości 20 670 000 zł; 

2) zawiesić w czynnościach członka zarządu odpowiedzialnego za stwierdzone 

naruszenie podmiotu wyznaczonego do świadczenia bankowych usług 

pomocniczych lub centralnego depozytu papierów wartościowych, który na 

podstawie art. 54 ust. 2 lit a rozporządzenia 909/2014 uzyskał zezwolenie na 

świadczenie bankowych usług pomocniczych określonych w załączniku do tego 

rozporządzenia – na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy; 

3) odwołać członka zarządu odpowiedzialnego za stwierdzone naruszenie podmiotu 

wyznaczonego do świadczenia bankowych usług pomocniczych lub centralnego 

depozytu papierów wartościowych, który na podstawie art. 54 ust. 2 lit. a 
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rozporządzenia 909/2014 uzyskał zezwolenie na świadczenie bankowych usług 

pomocniczych określonych w załączniku do tego rozporządzenia – w przypadku 

gdy naruszenia, o których mowa w ust. 1, mają charakter poważny i 

systematyczny. 

6. Komisja przekazuje do publicznej wiadomości informację o: 

1) treści rozstrzygnięcia oraz o rodzaju i charakterze naruszenia, imię i nazwisko 

osoby fizycznej lub firmę (nazwę) podmiotu wyznaczonego do świadczenia 

bankowych usług pomocniczych lub centralnego depozytu papierów 

wartościowych, który na podstawie art. 54 ust. 2 lit. a rozporządzenia 909/2014 

uzyskał zezwolenie na świadczenie bankowych usług pomocniczych określonych 

w załączniku do tego rozporządzenia, na który została nałożona sankcja, 

2) złożeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy – o ile Komisja przekazała do 

publicznej wiadomości informację o decyzji, której ten wniosek dotyczy, 

3) treści rozstrzygnięcia ostatecznej decyzji 

– zgodnie z zasadami określonymi w art. 62 rozporządzenia 909/2014. 

7. Przekazanie do publicznej wiadomości informacji określonych w ust. 6 pkt 1 lub 3 

wymaga podjęcia przez Komisję uchwały. 

8. Informacje, o których mowa w ust. 6, dotyczące imienia i nazwiska osoby, na którą 

została nałożona sankcja, Komisja udostępnia na swojej stronie internetowej przez 

okres roku, licząc od dnia ich udostępnienia. 

Art. 170g. 

Komisja, nakładając sankcje, o których mowa w art. 170e lub art. 170f, uwzględnia 

okoliczności, o których mowa w art. 64 rozporządzenia 909/2014.> 

 

[Art. 172. 

1. Na każdego kto dokonuje manipulacji, o której mowa w art. 39 ust. 2 pkt 4 lit. b lub pkt 8, 

Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 200 000 zł lub karę 

pieniężną do wysokości dziesięciokrotności uzyskanej korzyści majątkowej albo obie te 

kary łącznie. 

2. Tej samej karze podlega, kto wchodzi w porozumienie mające na celu dokonanie 

manipulacji. 

3. Wydanie decyzji następuje po przeprowadzeniu rozprawy. 
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4. Rozstrzygnięcie, o którym mowa w ust. 1, Komisja w całości lub w części ogłasza w 

Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego lub nakazuje jego ogłoszenie w 

dwóch dziennikach ogólnopolskich, na koszt strony, chyba że spowodowałoby to 

poniesienie przez uczestników obrotu niewspółmiernej szkody lub naraziłoby na poważne 

niebezpieczeństwo rynki finansowe.] 

 

Art. 173. 

[1. Na każdego kto dokonuje lub zleca dokonanie stabilizacji ceny instrumentów finansowych 

z naruszeniem zasad określonych w prospekcie emisyjnym lub z naruszeniem przepisów, o 

których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 1, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę 

pieniężną do wysokości 1 000 000 zł.] 

<1. Na każdego kto dokonuje lub zleca dokonanie realizacji programu odkupu, o 

którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 17 rozporządzenia 596/2014, lub stabilizacji, o której 

mowa w art. 3 ust. 2 lit. d tego rozporządzenia, z naruszeniem zasad określonych 

w prospekcie emisyjnym lub z naruszeniem art. 5 rozporządzenia 596/2014, lub 

z naruszeniem standardów technicznych, wydanych na podstawie art. 5 ust. 6 tego 

rozporządzenia, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do 

wysokości 500 000 zł.> 

<1a. W przypadku gdy naruszenia, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się alternatywna 

spółka inwestycyjna, zarządzana przez zewnętrznie zarządzającego ASI, kara, o 

której mowa w ust. 1, jest nakładana na zewnętrznie zarządzającego ASI w 

rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych.> 

[2. Na każdego kto nabywa akcje własne z naruszeniem przepisów, o których mowa w art. 39 

ust. 3 pkt 1, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 

1 000 000 zł.] 

3. Na każdego kto nabywa, nie będąc uprawnionym, akcje spółki prowadzącej rynek 

giełdowy lub spółki prowadzącej rynek pozagiełdowy, Komisja może, w drodze decyzji, 

nałożyć karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł. 

[4. Na każdego kto nie przekazuje informacji, o których mowa w art. 40, lub przekazuje je z 

naruszeniem warunków określonych w tych przepisach, Komisja może, w drodze decyzji, 

nałożyć karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł.] 

<4. Na każdego kto narusza obowiązek posiadania rozwiązań, systemów i procedur, o 

których mowa w art. 16 ust. 1 i 2 rozporządzenia 596/2014, lub nie przekazuje 
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informacji, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 2 tego rozporządzenia, lub przekazuje je 

z naruszeniem warunków określonych w tym przepisie, Komisja może, w drodze 

decyzji, nałożyć karę pieniężną: 

1) w przypadku osób fizycznych – do wysokości 4 145 600 zł; 

2) w przypadku innych podmiotów – do wysokości 10 364 000 zł lub do kwoty 

stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w 

ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza 

ona 10 364 000 zł.> 

<4a. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty 

unikniętej przez podmiot w wyniku naruszeń, o których mowa w ust. 4, zamiast kary, 

o której mowa w tym ustępie, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości 

trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.> 

[5. Na każdego kto nie przekazuje informacji, o których mowa w art. 161, lub przekazuje je z 

naruszeniem warunków określonych w tych przepisach, Komisja może, w drodze decyzji, 

nałożyć karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł.] 

6. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1-5, działając w 

imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej 

osobowości prawnej. 

[7. Na każdego kto sporządza rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich 

emitentów przeznaczone do rozpowszechniania wśród inwestorów lub zajmuje się 

rozpowszechnianiem takich rekomendacji, z naruszeniem przepisów rozporządzenia, o 

którym mowa w art. 42 ust. 2, lub też nie zachowuje przy tym należytej staranności lub nie 

zapewnia rzetelności sporządzanych rekomendacji albo nie ujawnia słusznego interesu, a 

także konfliktów interesów istniejących w chwili ich sporządzania lub rozpowszechniania, 

Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł.] 

<7. Na każdego kto sporządza lub rozpowszechnia rekomendacje inwestycyjne lub inne 

informacje rekomendujące lub sugerujące strategię inwestycyjną z naruszeniem art. 

20 ust. 1 rozporządzenia 596/2014 lub nie zachowuje należytej staranności przy 

dokonywaniu tych czynności, lub nie zapewnia rzetelności sporządzanych 

rekomendacji albo nie ujawnia swojego interesu i konfliktów interesów istniejących w 

chwili ich sporządzania lub rozpowszechniania, Komisja może, w drodze decyzji, 

nałożyć karę pieniężną: 

1) w przypadku osób fizycznych – do wysokości 2 072 800 zł; 
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2) w przypadku innych podmiotów – do wysokości 4 145 600 zł lub do kwoty 

stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w 

ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza 

ona 4 145 600 zł.> 

<7a. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty 

unikniętej przez podmiot w wyniku naruszeń, o których mowa w ust. 7, zamiast kary, 

o której mowa w tym ustępie, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości 

trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.> 

8. W decyzji o nałożeniu kary 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. 

[9. Wydanie decyzji następuje po przeprowadzeniu rozprawy.] 

<9. Wydanie decyzji wobec osoby fizycznej następuje po przeprowadzeniu rozprawy.> 

 

[Art. 174. 

1. Na osobę wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a, która w czasie trwania okresu 

zamkniętego dokonuje czynności, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub 1a, Komisja może 

nałożyć, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 200 000 zł. 

2. Wydanie decyzji następuje po przeprowadzeniu rozprawy. 

3. Rozstrzygnięcie, o którym mowa w ust. 1, Komisja ogłasza w całości lub w części w 

Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego lub nakazuje jego ogłoszenie w 

dwóch dziennikach ogólnopolskich, na koszt strony, chyba że spowodowałoby to 

poniesienie przez uczestników obrotu niewspółmiernej szkody lub naraziłoby na poważne 

niebezpieczeństwo rynki finansowe. 

4. Uprawnienia Komisji, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie w przypadkach 

określonych w art. 39 ust. 4.] 

<Art. 174. 

1. Na każdego kto, wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 19 ust. 11 rozporządzenia 

596/2014, w czasie trwania okresu zamkniętego, dokonuje transakcji na rachunek 

własny lub na rachunek osoby trzeciej, Komisja może nałożyć, w drodze decyzji, karę 

pieniężną do wysokości 2 072 800 zł. 
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2. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty 

unikniętej przez podmiot w wyniku naruszeń, o których mowa w ust. 1, zamiast kary, 

o której mowa w tym ustępie, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości 

trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty. 

3. Wydanie decyzji wobec osoby fizycznej następuje po przeprowadzeniu rozprawy.> 

 

<Art. 174a. 

1. W przypadku gdy emitent, na wniosek osoby pełniącej obowiązki zarządcze, udzielił 

zgody, o której mowa w art. 19 ust. 12 rozporządzenia 596/2014, z naruszeniem art. 

7–9 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/522 z dnia 17 grudnia 2015 r. 

uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 

w kwestiach dotyczących wyłączenia niektórych organów publicznych i banków 

centralnych państw trzecich, okoliczności wskazujących na manipulację na rynku, 

progów powodujących powstanie obowiązku podania informacji do wiadomości 

publicznej, właściwych organów do celów powiadomień o opóźnieniach, zgody na 

obrót w okresach zamkniętych oraz rodzajów transakcji wykonywanych przez osoby 

pełniące obowiązki zarządcze podlegających obowiązkowi powiadomienia (Dz. Urz. 

UE L 88 z 05.04.2016, str. 1), Komisja może nałożyć na emitenta karę pieniężną do 

wysokości 4 145 600 zł. 

2. W przypadku emitenta będącego funduszem inwestycyjnym albo alternatywną spółką 

inwestycyjną, kara pieniężna jest nakładana odpowiednio na towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych będące organem tego funduszu inwestycyjnego, a w przypadku 

funduszu inwestycyjnego, co do którego towarzystwo funduszy inwestycyjnych 

zawarło umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy o funduszach inwestycyjnych, 

na zarządzającego z UE, zewnętrznie zarządzającego ASI w rozumieniu ustawy o 

funduszach inwestycyjnych albo zarządzającego z UE w rozumieniu ustawy o 

funduszach inwestycyjnych, zarządzającego tą alternatywną spółką inwestycyjną.> 

 

Art. 175. 

[1. Na osobę, która nie wykonała lub nienależycie wykonała obowiązek, o którym mowa w 

art. 160 ust. 1, Komisja może nałożyć, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości do 

100 000 zł, chyba że osoba ta: 
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1)   zleciła uprawnionemu podmiotowi prowadzącemu działalność maklerską zarządzanie 

portfelem jej papierów wartościowych, w sposób który wyłącza wiedzę tej osoby o 

transakcjach zawieranych w ramach tego zarządzania; 

2)   przy zachowaniu należytej staranności nie wiedziała lub nie mogła się dowiedzieć o 

dokonaniu transakcji.] 

<1. Na każdego kto nie wykonał lub nienależycie wykonał obowiązek, o którym mowa w 

art. 19 ust. 1–7 rozporządzenia 596/2014, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć 

karę pieniężną: 

1) w przypadku osób fizycznych – do wysokości 2 072 800 zł; 

2) w przypadku innych podmiotów – do wysokości 4 145 600 zł.> 

2. (uchylony). 

<3. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty 

unikniętej przez podmiot w wyniku naruszeń, o których mowa w ust. 1, zamiast kary, 

o której mowa w tym ustępie, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości 

trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty. 

4. W przypadku emitenta będącego funduszem inwestycyjnym albo alternatywną spółką 

inwestycyjną, kara pieniężna jest nakładana odpowiednio na towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych będące organem tego funduszu inwestycyjnego, a w przypadku 

funduszu inwestycyjnego, co do którego towarzystwo funduszy inwestycyjnych 

zawarło umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy o funduszach inwestycyjnych, 

na zarządzającego z UE, zewnętrznie zarządzającego ASI w rozumieniu ustawy o 

funduszach inwestycyjnych albo zarządzającego z UE w rozumieniu ustawy o 

funduszach inwestycyjnych, zarządzającego tą alternatywną spółką inwestycyjną.> 

 

<Art. 175a. 

W przypadku gdy uczestnik rynku uprawnień do emisji lub platforma aukcyjna nie 

wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 18 ust. 1–5 

rozporządzenia 596/2014, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości 4 145 600 

zł lub do kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu 

wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli 

przekracza ona 4 145 600 zł.> 
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[Art. 176. 

1. W przypadku gdy emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki, o których 

mowa w art. 157, 158 lub 160, w tym w szczególności wynikające z przepisów wydanych 

na podstawie art. 160 ust. 5, Komisja może: 

1)   wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym 

albo 

2)   nałożyć karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł, albo 

3)   wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów 

wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, nakładając jednocześnie karę 

pieniężną określoną w pkt 2. 

2. Przepisy art. 19 oraz art. 96 ust. 5-8, 10 i 11 ustawy o ofercie publicznej stosuje się 

odpowiednio.] 

<Art. 176. 

1. W przypadku gdy emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki, o 

których mowa w art. 18 ust. 1–6 rozporządzenia 596/2014, Komisja może, w drodze 

decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 4 145 600 zł, lub do kwoty stanowiącej 

równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim 

zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 

4 145 600 zł. 

2. W przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 18 ust. 1–6 

rozporządzenia 596/2014, Komisja może nałożyć na osobę, która w tym okresie 

pełniła funkcję członka zarządu emitenta, 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 2 072 800 zł. 

3. Przepisy art. 96 ust. 6 pkt 2 oraz ust. 7–8a ustawy o ofercie publicznej stosuje się 

odpowiednio. 

4. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty 

unikniętej przez emitenta w wyniku naruszeń, o których mowa w ust. 1, zamiast kary, 

o której mowa w ust. 1, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości 

trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.> 
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<Art. 176c. 

W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów rozporządzenia 596/2014 w zakresie 

wskazanym w art. 165 ust. 1 pkt 5, art. 165a ust. 1 pkt 6, art. 167 ust. 1 pkt 1, art. 173, 

art. 174, art. 175, art. 175a lub art. 176 Komisja może nakazać podmiotowi, który 

dopuścił się naruszenia, zaprzestania dalszego naruszania tych przepisów oraz 

zobowiązać go do podjęcia we wskazanym terminie działań, które mają zapobiegać 

naruszaniu tych przepisów w przyszłości. Środek ten może być stosowany bez względu 

na zastosowanie innych sankcji za naruszenie obowiązków, o których mowa w art. 165 

ust. 1 pkt 5, art. 165a ust. 1 pkt 6, art. 167 ust. 1 pkt 1, art. 173, art. 174, art. 175, art. 

175a lub art. 176. 

Art. 176d. 

1. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez osobę prawną lub jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej przepisów rozporządzenia 

596/2014 w zakresie wskazanym w art. 173, art. 174, art. 175 lub art. 176, Komisja 

może, w drodze decyzji, zakazać osobie fizycznej, do której obowiązków należy 

zapewnienie przestrzegania przez tę osobę prawną lub tę jednostkę przepisów 

rozporządzenia 596/2014 w zakresie wskazanym w art. 173, art. 174, art. 175 lub 

art. 176, zawierania, na rachunek własny lub na rachunek osoby trzeciej, transakcji, 

których przedmiotem są instrumenty finansowe, dopuszczone do obrotu na rynku 

regulowanym lub wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, na czas 

określony, nieprzekraczający 5 lat. Środek ten może być stosowany bez względu na 

zastosowanie innych sankcji za naruszenie obowiązków, o których mowa w art. 173, 

art. 174, art. 175 i art. 176. 

2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów rozporządzenia 596/2014 w zakresie 

wskazanym w art. 173, art. 174, art. 175 lub art. 176, przez osobę fizyczną, Komisja 

może, w decyzji w sprawie zastosowania środków, o których mowa w art. 173, art. 

174, art. 175 lub art. 176, zakazać tej osobie fizycznej, zawierania, na rachunek 

własny lub na rachunek osoby trzeciej, transakcji, których przedmiotem są 

instrumenty finansowe, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub 

wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, na czas określony, 

nieprzekraczający 5 lat. 
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Art. 176e. 

W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 173 ust. 4 lub 7, art. 175a lub art. 176 

ust. 1, jest jednostką dominującą, która sporządza skonsolidowane sprawozdanie 

finansowe, całkowity roczny przychód, o którym mowa w art. 173 ust. 4 pkt 2 lub ust. 7 

pkt 2, art. 175a lub art. 176 ust. 1, stanowi kwota całkowitego skonsolidowanego 

rocznego przychodu tego podmiotu ujawniona w ostatnim zbadanym skonsolidowanym 

sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy. 

Art. 176f. 

Komisja, nakładając sankcję, o której mowa w art. 173–176, uwzględnia okoliczności, o 

których mowa w art. 31 ust. 1 rozporządzenia 596/2014.> 

 

[Art. 180. 

Kto wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 156 ust. 2 pkt 1, ujawnia informację poufną, 

podlega grzywnie do 2 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym 

karom łącznie.] 

 

<Art. 180. 

Kto wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 14 lit. c rozporządzenia 596/2014, ujawnia 

informację poufną, 

podlega grzywnie do 2 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 4, 

albo obu tym karom łącznie.> 

 

Art. 181. 

[1. Kto wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 156 ust. 1, wykorzystuje informację poufną,  

podlega grzywnie do 5 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności od 3 

miesięcy do lat 5, albo obu tym karom łącznie.] 

<1. Kto wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 14 lit. a rozporządzenia 596/2014, 

wykorzystuje informację poufną,  

podlega grzywnie do 5 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności od 3 

miesięcy do lat 5, albo obu tym karom łącznie.> 

[2. Jeżeli czynu określonego w ust. 1 dopuszcza się osoba, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 

1 lit. a, podlega ona grzywnie do 5 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności od 6 

miesięcy do lat 8, albo obu tym karom łącznie.] 
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[Art. 182. 

Kto wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 156 ust. 2 pkt 2, udziela rekomendacji lub 

nakłania do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy informacja 

poufna, podlega grzywnie do 2 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu 

tym karom łącznie. 

Art. 183. 

1. Kto dokonuje manipulacji, o której mowa w art. 39 ust. 2 pkt 1-3, pkt 4 lit. a lub pkt 5-7,  

podlega grzywnie do 5 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności od 3 

miesięcy do lat 5, albo obu tym karom łącznie. 

2. Kto wchodzi w porozumienie z inną osobą mające na celu manipulację, o której mowa w 

art. 39 ust. 2 pkt 1-3, pkt 4 lit. a lub pkt 5-7,  

podlega grzywnie do 2 000 000 zł.] 

 

<Art. 182. 

Kto wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 14 lit. b rozporządzenia 596/2014, udziela 

rekomendacji lub nakłania do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których 

dotyczy informacja poufna,  

podlega grzywnie do 2 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 4, 

albo obu tym karom łącznie. 

Art. 183. 

1. Kto wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 15 rozporządzenia 596/2014, dokonuje 

manipulacji, o której mowa w art. 12 tego rozporządzenia,  

podlega grzywnie do 5 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 

5, albo obu tym karom łącznie. 

2. Kto wchodzi w porozumienie z inną osobą mające na celu manipulację, o której mowa 

w art. 12 rozporządzenia 596/2014,  

podlega grzywnie do 2 000 000 zł.> 
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USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – PRAWO BANKOWE (Dz. U. z 2015 r. poz. 128, z 

późn. zm.) Dz.U.2016.1988 j.t. ze zm. 

 

Art. 133. 

1. Celem nadzoru jest zapewnienie: 

1)   bezpieczeństwa środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych; 

2)    zgodności działalności banków z przepisami ustawy, rozporządzenia nr 575/2013, 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, statutem oraz decyzją 

o wydaniu zezwolenia na utworzenie banku; 

[3)   zgodności działalności prowadzonej przez banki zgodnie z art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi z przepisami tej ustawy, 

niniejszej ustawy oraz statutem.] 

<3) zgodności działalności prowadzonej przez banki zgodnie z art. 70 ust. 2 ustawy 

z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi z przepisami tej 

ustawy, niniejszej ustawy, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku 

(rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 

2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 

2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 1, z późn. zm.), 

aktami delegowanymi wydanymi na podstawie tego rozporządzenia oraz ze 

statutem;> 

1a. Przy wykonywaniu swoich zadań Komisja Nadzoru Finansowego uwzględnia wytyczne i 

zalecenia Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego. W przypadku nieuwzględnienia 

wytycznych lub zaleceń Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego Komisja Nadzoru 

Finansowego podaje powody ich nieuwzględnienia. 

2. Czynności podejmowane w ramach nadzoru bankowego polegają w szczególności na: 

1)   dokonywaniu oceny sytuacji finansowej banków, w tym badaniu wypłacalności, 

jakości aktywów, płynności płatniczej, wyniku finansowego banków; 

2)   badaniu jakości systemu zarządzania bankiem, w szczególności systemu zarządzania 

ryzykiem oraz systemu kontroli wewnętrznej; 

3)   badaniu zgodności udzielanych kredytów, pożyczek pieniężnych, akredytyw, 

gwarancji bankowych i poręczeń oraz emitowanych bankowych papierów 

wartościowych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 
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4)   badaniu zabezpieczenia i terminowości spłaty kredytów i pożyczek pieniężnych; 

5)    badaniu przestrzegania limitów, o których mowa w art. 79a, oraz limitów, o których 

mowa w art. 395 rozporządzenia nr 575/2013, oraz ocenie procesu identyfikacji, 

monitorowania i kontroli koncentracji ekspozycji, w tym dużych ekspozycji; 

6)   badaniu przestrzegania przez bank, określonych przez Komisję Nadzoru Finansowego 

norm dopuszczalnego ryzyka w działalności banków, zarządzania ryzykiem 

prowadzonej działalności, w tym dostosowania do rodzaju i skali działalności banku 

procesu identyfikacji i monitorowania ryzyka oraz sprawozdawania o ryzyku; 

7)   dokonywaniu oceny szacowania, utrzymywania i przeglądu kapitału wewnętrznego; 

8)    badaniu wykonywania przez banki obowiązków, o których mowa w art. 56a, art. 59a, 

art. 59b, art. 92ba-92bd i art. 111c. 

2a. Czynności, o których mowa w ust. 2, mogą być wykonywane także w sposób określony w 

art. 138c ust. 2 pkt 3. 

3. Czynności kontrolne podejmowane przez pracowników Urzędu Komisji Nadzoru 

Finansowego są wykonywane po okazaniu legitymacji służbowej oraz doręczeniu 

upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. 

3a. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. 

4. Komisja Nadzoru Finansowego oraz osoby wykonujące czynności nadzoru bankowego nie 

ponoszą odpowiedzialności za szkodę wynikłą ze zgodnego z przepisami ustaw działania 

lub zaniechania, które pozostaje w związku ze sprawowanym przez Komisję Nadzoru 

Finansowego nadzorem nad działalnością banków, oddziałów i przedstawicielstw banków 

zagranicznych oraz oddziałów instytucji kredytowych. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 26 października 2000 r. O GIEŁDACH TOWAROWYCH (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 719, 831 i 904) 

 

[Art. 58b. 

Kto wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 39 lit. a rozporządzenia 1031/2010, ujawnia 

informację wewnętrzną, o której mowa w art. 37 lit. a tego rozporządzenia, jakiejkolwiek 
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innej osobie, podlega grzywnie do 2 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 3, 

albo obu tym karom łącznie. 

Art. 58c. 

Kto wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 39 lit. b rozporządzenia 1031/2010, zaleca innej 

osobie złożenie lub nakłania ją, na podstawie informacji wewnętrznej, o której mowa w art. 

37 lit. a rozporządzenia 1031/2010, do złożenia, zmiany lub wycofania oferty na produkty 

sprzedawane na aukcji, których dotyczą te informacje, podlega grzywnie do 2 000 000 zł albo 

karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.] 

 

<Art. 58b. 

Kto wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 39 lit. a rozporządzenia 1031/2010, ujawnia 

informację wewnętrzną, o której mowa w art. 37 lit. a tego rozporządzenia, 

jakiejkolwiek innej osobie,  

podlega grzywnie do 2 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 4, albo 

obu tym karom łącznie. 

Art. 58c. 

Kto wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 39 lit. b rozporządzenia 1031/2010, zaleca 

innej osobie złożenie lub nakłania ją, na podstawie informacji wewnętrznej, o której 

mowa w art. 37 lit. a tego rozporządzenia, do złożenia, zmiany lub wycofania oferty na 

produkty sprzedawane na aukcji, których dotyczą te informacje,  

podlega grzywnie do 2 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 4, albo 

obu tym karom łącznie.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 października 2002 r. O ODPOWIEDZIALNOŚCI PODMIOTÓW 

ZBIOROWYCH ZA CZYNY ZABRONIONE POD GROŹBĄ KARY (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1541) 

 

Art. 16. 

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

mowa w art. 3, popełniła przestępstwo: 
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1)   przeciwko obrotowi gospodarczemu, określone w: 

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

b)  art. 430-440 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 615), 

c)  art. 87-98 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. poz. 238), 

d)  art. 171 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 

128, z późn. zm.), 

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

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 oraz z 2015 r. poz. 1266, 1505 i 1615), 

f)  art. 585-592 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.), 

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

technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, 

a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 

2013 r. poz. 194 oraz z 2016 r. poz. 1228), 

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

gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, 

amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub 

policyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1017, z 2013 r. poz. 1650, z 2015 r. poz. 1893 

oraz z 2016 r. poz. 544), 

i)  (uchylona), 

j)  art. 63-63c ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych 

przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1100 i 1893 oraz z 

2016 r. poz. 544 i 1250). 

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

a)  art. 310-314 Kodeksu karnego, 

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

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

<b) art. 178–183 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636),> 

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

hipotecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1588 oraz z 2016 r. poz. 996), 
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d)  art. 99-101 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 

oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382, z 2015 r. poz. 978, 

1260 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615 i 996); 

3)   łapownictwa i płatnej protekcji, określone w: 

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

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

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z 

późn. zm.), 

c)  art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 

1170 i 1171); 

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

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

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

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

204 Kodeksu karnego; 

8)   przeciwko środowisku, określone w: 

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

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

mieszaninach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1203), 

c)  (uchylona), 

d)  art. 58-61 i art. 64 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i 

organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2015 r. poz. 806), 

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

U. z 2015 r. poz. 1412 oraz z 2016 r. poz. 1165), 

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

U. z 2015 r. poz. 1651, 1688 i 1936 oraz z 2016 r. poz. 422), 

g)  art. 52 i art. 53 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających 

warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 

poz. 881), 

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

przez statki (Dz. U. z 2015 r. poz. 434 i 881); 
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9)   przeciwko ludzkości określone w art. 119 Kodeksu karnego oraz przeciwko wolności 

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

art. 263 oraz w art. 264 i art. 264a Kodeksu karnego; 

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

10)  określone w art. 23-24b
(3)

 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

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

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

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666 i 1333); 

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

karnego; 

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

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

przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224 i 437); 

14)  określone w art. 124-126, art. 127, art. 127a, art. 129, art. 129a, art. 130-132c i art. 

132e ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. poz. 

271, z późn. zm.); 

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

masowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2139); 

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

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

oraz z 2015 r. poz. 396); 

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

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

18)  określone w art. 57g ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.). 

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

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

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

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

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

1, art. 67 § 1 i 2, art. 68 § 1, art. 69 § 1-3, art. 70 § 1-4, art. 71-72, art. 73 § 1, art. 73a 
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§ 1 i 2, art. 74 § 1-3, art. 75 § 1 i 2, art. 76 § 1 i 2, art. 77 § 1 i 2, art. 78 § 1 i 2, art. 

80 § 1-3, art. 80a § 1, art. 82 § 1 oraz art. 83 § 1 Kodeksu karnego skarbowego; 

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

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

89 § 1 i 2, art. 90 § 1 i 2, art. 91 § 1-3, art. 92 § 1 i 2, art. 93, 94 § 1 i 2 oraz art. 95 § 

1 Kodeksu karnego skarbowego; 

3)   przeciwko obrotowi dewizowemu, określone w art. 97 § 1-3, art. 98 § 1
(8)

, art. 99 § 1 

i 2, art. 101 § 1, art. 102 § 1, art. 103 § 1, art. 104 § 1, art. 105 § 1, art. 106 § 1, art. 

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

Kodeksu karnego skarbowego; 

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

art. 108, art. 109, art. 110 i art. 110a Kodeksu karnego skarbowego. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH I 

ZARZĄDZANIU ALTERNATYWNYMI FUNDUSZAMI INWESTYCYJNYMI (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1896, 1948 i 2260) 

 

Art. 93a. 

1. Fundusz inwestycyjny otwarty może nabywać instrumenty rynku pieniężnego, o których 

mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, o ile istnieje możliwość ustalenia w każdym czasie ich 

wiarygodnej wartości w oparciu o wartość godziwą lub skorygowaną cenę nabycia, o 

których mowa w przepisach dotyczących rachunkowości funduszy inwestycyjnych. 

[2. Jeżeli z informacji posiadanych przez fundusz nie wynika inaczej, przyjmuje się, że 

instrumenty rynku pieniężnego, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1, spełniają kryteria, o 

których mowa w art. 2 pkt 21 zdanie po tiret, oraz kryteria, o których mowa w ust. 1.] 

<2. Jeżeli z informacji posiadanych przez fundusz nie wynika inaczej, przyjmuje się, że 

instrumenty rynku pieniężnego, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1, spełniają 

kryteria, o których mowa w art. 2 pkt 21 części wspólnej, oraz kryteria, o których 

mowa w ust. 1.> 
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3. Uznaje się, że instrumenty rynku pieniężnego lub ich emitent spełniają kryterium 

podlegania regulacjom mającym na celu ochronę inwestorów i ich oszczędności, o którym 

mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4, w przypadku gdy: 

1)   instrumenty te są zbywalne bez ograniczeń; 

2)   są dostępne odpowiednie informacje na ich temat, w tym informacje umożliwiające 

właściwą ocenę ryzyka kredytowego związanego z inwestycjami w takie instrumenty. 

4. Za odpowiednie informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 2, uznaje się: 

1)   w przypadku instrumentów rynku pieniężnego, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 

lit. c i d, oraz instrumentów rynku pieniężnego emitowanych przez właściwe regionalne 

lub lokalne władze publiczne państwa członkowskiego albo przez organizację 

międzynarodową, a które nie są poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, 

państwo członkowskie albo w przypadku państwa federalnego będącego państwem 

członkowskim - przez jednego z członków federacji: 

a)  informacje o emisji lub programie emisji, a także o sytuacji prawnej i finansowej 

emitenta przed emisją instrumentu rynku pieniężnego, które podlegają aktualizacji w 

sposób regularny oraz w każdym przypadku, gdy ma miejsce znaczące zdarzenie, 

oraz które są sprawdzane przez wyspecjalizowany i niezależny od emitenta podmiot, 

oraz 

b)  dostępne wiarygodne dane ilościowe dotyczące emisji lub programu emisji; 

2)   w przypadku instrumentów rynku pieniężnego, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 

lit. b: 

a)  informacje o emisji lub programie emisji lub o sytuacji prawnej i finansowej 

emitenta przed emisją instrumentu rynku pieniężnego, które podlegają aktualizacji w 

sposób regularny oraz w każdym przypadku, gdy ma miejsce znaczące zdarzenie, 

oraz 

b)  dostępne wiarygodne dane ilościowe dotyczące emisji lub programu emisji lub inne 

dane umożliwiające właściwą ocenę ryzyka kredytowego związanego z inwestycjami 

w takie instrumenty; 

3)   w przypadku instrumentów rynku pieniężnego, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 

lit. a, z wyjątkiem instrumentów emitowanych przez Narodowy Bank Polski, bank 

centralny państwa członkowskiego albo przez Europejski Bank Centralny oraz 

instrumentów rynku pieniężnego, o których mowa w pkt 1 - informacje o emisji lub 
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programie emisji lub informacje o sytuacji prawnej i finansowej emitenta przed emisją 

instrumentu rynku pieniężnego. 

5. Za podmiot, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 lit. b, podlegający i stosujący się do 

zasad, które są co najmniej tak rygorystyczne jak określone prawem wspólnotowym, 

uznaje się podmiot, który: 

1)   ma swoją siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Szwajcarii, Japonii, Kanadzie 

albo w państwie należącym do EEA lub 

2)   posiada rating przynajmniej na poziomie inwestycyjnym, lub 

3)   na podstawie szczegółowej analizy można wykazać, że reguły ostrożności stosowane 

w odniesieniu do tego podmiotu są co najmniej tak rygorystyczne, jak ustanowione 

przez prawo wspólnotowe. 

6. Przez mechanizm przekształcania długu w papiery wartościowe, o którym mowa w art. 93 

ust. 1 pkt 4 lit. d tiret czwarte, rozumie się ustanowione celem realizacji operacji 

przekształcenia długu w papiery wartościowe spółki, fundusze powiernicze lub inne 

instytucje wspólnego inwestowania. 

7. Przez bankowe narzędzia zapewnienia płynności, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 lit. 

d tiret czwarte, rozumie się czynności bankowe świadczone przez bank krajowy, instytucję 

kredytową albo bank zagraniczny spełniający kryteria, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 

4 lit b. 

 

Art. 282. 

1. W związku z wykonywaniem ustawowo określonych zadań w zakresie nadzoru, Komisja, 

jej upoważnieni przedstawiciele oraz pracownicy urzędu Komisji mają prawo dostępu do 

informacji poufnych oraz do informacji stanowiących tajemnicę zawodową będących w 

posiadaniu podmiotów zobowiązanych do zachowania tej tajemnicy. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, mogą być wykorzystywane wyłącznie do 

wykonywania ustawowo określonych zadań Komisji, w szczególności mogą stanowić 

dowód w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez Komisję. 

3. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przekazywanie informacji 

stanowiących taką tajemnicę: 

1)   za zgodą osoby, której ta informacja dotyczy; 

2)   w zawiadomieniu o przestępstwie oraz dokumentach przekazywanych w uzupełnieniu 

do zawiadomienia; 



- 82 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

3)    Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organom 

podatkowym, organom Służby Celnej lub organom kontroli skarbowej - w zakresie, 

trybie i na warunkach określonych w odrębnych ustawach; 

3a)   przez towarzystwo, zarządzającego ASI, spółkę zarządzającą lub zarządzającego z 

UE: 

a)  podmiotowi wiodącemu w rozumieniu art. 4 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami 

ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w 

skład konglomeratu finansowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1252), zwanej dalej 

"ustawą o nadzorze uzupełniającym", 

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

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

uzupełniającym 

- w wykonaniu obowiązków określonych tą ustawą; 

4)    przez Komisję lub jej upoważnionego przedstawiciela: 

a)  do publicznej wiadomości w zakresie dotyczącym, z zastrzeżeniem lit. b, treści 

podjętych uchwał i wydanych decyzji, także w sprawach indywidualnych - jeżeli ze 

względu na interes uczestników funduszy inwestycyjnych lub zbiorczych portfeli 

papierów wartościowych albo inwestorów alternatywnych spółek inwestycyjnych 

Komisja uznała przekazanie takiej informacji za uzasadnione, 

b)  do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej, o której mowa 

w art. 58 ustawy o ofercie publicznej, o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 

pozostającego w związku z działalnością funduszu inwestycyjnego lub 

alternatywnej spółki inwestycyjnej - w przypadku gdy wymaga tego ochrona 

inwestorów przed poniesieniem uszczerbku majątkowego na rynku instrumentów 

finansowych lub towarów giełdowych; 

5)    w wykonaniu obowiązków informacyjnych, publikacyjnych lub sprawozdawczych 

określonych w niniejszej ustawie lub przepisach wykonawczych wydanych na jej 

podstawie, ustawie o rachunkowości lub przepisach wykonawczych wydanych na 

podstawie tej ustawy lub w bezpośrednio stosowanych właściwych przedmiotowo 

przepisach prawa wspólnotowego; 
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6)    przez podmioty, o których mowa w art. 72a ust. 7, niezbędnych do wytoczenia 

powództwa, o którym mowa w art. 72a ust. 1; 

7)    przez podmioty, o których mowa w art. 81d ust. 7, niezbędnych do wytoczenia 

powództwa, o którym mowa w art. 81d ust. 1[.] <;> 

<8) w przypadkach, o których mowa w art. 30 ust. 2, art. 32a i art. 33 ust. 2 ustawy 

o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.> 

3a. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przekazanie przez 

towarzystwo, w przypadku wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie 

działalności przez towarzystwo lub wygaśnięcia takiego zezwolenia, lub cofnięcia 

zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi lub wygaśnięcia 

takiego zezwolenia, dokumentu lub nośnika informacji lub ich potwierdzonej za zgodność 

z oryginałem kopii, którego treść dotyczy więcej niż jednego funduszu inwestycyjnego, 

depozytariuszom uprawnionym do reprezentacji tych funduszy. 

3b. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przekazanie przez 

depozytariusza uprawnionego do reprezentacji funduszu zgodnie z art. 68 ust. 1 lub 1c, w 

przypadku wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez 

towarzystwo lub wygaśnięcia takiego zezwolenia, lub cofnięcia zezwolenia na zarządzanie 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi lub wygaśnięcia takiego zezwolenia, 

dokumentu lub nośnika informacji lub ich potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii, 

którego treść dotyczy więcej niż jednego funduszu inwestycyjnego, towarzystwu 

przejmującemu zarządzanie tym funduszem na podstawie art. 68 ust. 2. 

4. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przekazywanie przez Komisję 

do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych lub do Europejskiej 

Rady ds. Ryzyka Systemowego zbiorczych informacji w zakresie lokowania przez 

fundusze inwestycyjne otwarte środków pieniężnych w instrumenty pochodne, w celu 

monitorowania przez te instytucje ryzyka systemowego w Unii Europejskiej. 

4a. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przekazywanie przez Komisję 

do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, komitetów 

ustanowionych przez ten organ oraz powołanych przez nie grup, do Europejskiej Rady do 

spraw Ryzyka Systemowego lub do Komisji Europejskiej informacji stanowiących taką 

tajemnicę, w szczególności: 

1)   w zakresie lokat specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy 

inwestycyjnych zamkniętych, alternatywnych spółek inwestycyjnych oraz unijnych 
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AFI oraz ich środków pieniężnych, w celu monitorowania przez te instytucje ryzyka 

systemowego w Unii Europejskiej; 

2)   dotyczących towarzystw, funduszy inwestycyjnych, zarządzających ASI, 

alternatywnych spółek inwestycyjnych oraz unijnych AFI. 

5. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przekazywanie przez Komisję 

ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji w ramach współpracy 

przy wykonywaniu zadań właściwego organu 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. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. O NADZORZE NAD RYNKIEM KAPITAŁOWYM (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1289) 

 

Art. 2. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

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, z późn. 

zm.); 

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, z 2015 r. poz. 

978, 1260 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615 i 996); 

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 2016 r. poz. 719, 831 i 904); 

5)   ustawie o nadzorze uzupełniającym - rozumie się przez to ustawę z dnia 15 kwietnia 2005 

r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, 
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zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu 

finansowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1406, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 

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); 

<5f) rozporządzeniu 596/2014 – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 

nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające 

dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 

2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 1, z 

późn. zm.);> 

6)   rynku kapitałowym - rozumie się przez to: 
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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, 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; 
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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 

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 

oraz z 2016 r. poz. 615). 

 

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.] 

<2. Komisja jest właściwym organem w rozumieniu rozporządzenia 236/2012, 

rozporządzenia 648/2012, rozporządzenia 1031/2010, z wyłączeniem art. 55 ust. 1 tego 

rozporządzenia, rozporządzenia 596/2014 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; 
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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. 3a. 

1. Komisja przyjmuje zgłoszenia naruszeń lub potencjalnych naruszeń przepisów 

rozporządzenia 596/2014. Przekazanie Komisji zgłoszenia naruszeń lub potencjalnych 

naruszeń przepisów rozporządzenia 596/2014 nie narusza obowiązku zachowania 

tajemnicy zawodowej. 

2. Informacje uzyskane w trybie, o którym mowa w ust. 1, w tym informacje, które 

mogłyby umożliwić identyfikację osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby, której 

zarzuca się naruszenie, a także informacja o dokonaniu zgłoszenia mogą być 

ujawnione wyłącznie: 

1) w zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz w dokumentach 

przekazywanych w uzupełnieniu takiego zawiadomienia; 

2) na żądanie sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem 

karnym lub postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe; 

3) w ramach współpracy międzynarodowej z państwami trzecimi, na zasadach 

określonych w porozumieniach zawieranych na podstawie art. 26 ust. 1 

rozporządzenia 596/2014, a gdy informacja zawiera dane osobowe – 

z uwzględnieniem warunków określonych w art. 29 tego rozporządzenia. 
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3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, 

sposób odbierania zgłoszeń, o których mowa w ust. 1, sposób postępowania z 

odebranymi zgłoszeniami i ich przechowywania, a także informowania o sposobie 

odbierania zgłoszeń i o działaniach, jakie mogą być podejmowane po przyjęciu 

zgłoszenia, mając na względzie zapewnienie należytej ochrony osoby dokonującej 

zgłoszenia lub osoby, której zarzuca się naruszenie, w zakresie wskazanym w art. 32 

ust. 2 lit. b i c rozporządzenia 596/2014. 

Art. 3b. 

Podmioty wymienione w art. 5 pkt 2, 4–6d, 9–16 i 18–20 są obowiązane posiadać 

procedury anonimowego zgłaszania wskazanemu członkowi zarządu, a w szczególnych 

przypadkach – radzie nadzorczej, naruszeń przepisów rozporządzenia 596/2014, jakich 

dopuścili się pracownicy tych podmiotów.> 

 

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: 

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)  centralny depozyt papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 

rozporządzenia 909/2014,  
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[7)   emitenci dokonujący oferty publicznej papierów wartościowych, w rozumieniu ustawy o 

ofercie publicznej, lub których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku 

regulowanym,] 

<7) emitenci dokonujący oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu 

ustawy o ofercie publicznej lub emitenci, których papiery wartościowe są 

dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, lub które są wprowadzone do 

alternatywnego systemu obrotu, a także emitenci, którzy ubiegają się o dopuszczenie 

lub wprowadzenie ich papierów wartościowych do takiego obrotu,> 

8)   fundusze inwestycyjne, 

9)   towarzystwa funduszy inwestycyjnych, 

9a)  zarządzający ASI w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych, 

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 <,> 

<21) uczestnicy rynku uprawnień do emisji w rozumieniu rozporządzenia 596/2014> 

- zwane dalej "podmiotami nadzorowanymi". 
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Art. 20. 

1. Komisja lub jej upoważniony przedstawiciel może przekazywać organowi z innego 

państwa członkowskiego, właściwemu w sprawach nadzoru nad rynkiem papierów 

wartościowych lub rynkiem finansowym, oraz otrzymywać od tego organu informacje 

niezbędne w celu: 

[1)   prawidłowego wykonywania określonych zadań w zakresie nadzoru, w tym zadań 

określonych ustawą o nadzorze uzupełniającym, a także rozporządzeniem 575/2013, 

lub;] 

<1) prawidłowego wykonywania określonych zadań w zakresie nadzoru, w tym zadań 

określonych ustawą o nadzorze uzupełniającym, rozporządzeniem 575/2013 oraz 

rozporządzeniem 596/2014, lub> 

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

wyjaśniających oraz kontrolnych w sprawach związanych z wykonywaniem nadzoru. 

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

członkowskie określają porozumienia zawarte przez Komisję z tymi organami nadzoru. Do 

udzielania informacji organom nadzoru z państw innych niż państwa członkowskie 

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

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

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

publiczny; 

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

członkowskiego, któremu informacje są przekazywane, zapewniają: 

a)  wykorzystanie takich informacji wyłącznie na potrzeby wykonywania nadzoru lub 

prowadzenia postępowań administracyjnych lub sądowych w sprawach związanych z 

wykonywaniem tego nadzoru, 

b)  objęcie takich informacji tajemnicą wiążącą ten organ; 

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

organ nadzoru, któremu ich udzielono, w innych celach niż określone w ust. 1, 

każdorazowo możliwe będzie wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Komisji. 

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

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

Komisję do właściwego organu innego państwa. 
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Art. 24. 

W związku z wykonywaniem zadań w zakresie nadzoru Komisja, Przewodniczący Komisji, 

upoważnieni przedstawiciele Komisji oraz pracownicy urzędu Komisji mają prawo dostępu 

do: 

[1)   informacji poufnych w rozumieniu art. 154 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 

lub informacji poufnych, o których mowa w art. 62 ust. 1 rozporządzenia 1031/2010, oraz 

informacji wewnętrznych w rozumieniu art. 37 lit. a rozporządzenia 1031/2010,] 

<1) informacji poufnych w rozumieniu art. 7 rozporządzenia 596/2014 lub informacji 

poufnych, o których mowa w art. 62 ust. 1 rozporządzenia 1031/2010, oraz 

informacji wewnętrznych w rozumieniu art. 37 lit. a rozporządzenia 1031/2010,> 

2)   innych informacji, w tym informacji stanowiących tajemnicę zawodową, o której mowa w 

art. 19 ust. 1 

- będących w posiadaniu osób fizycznych lub innych podmiotów, w szczególności 

wymienionych w art. 20, art. 21 i art. 23, jak również w art. 150 ust. 1 ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi. Informacje te oraz informacje uzyskane przez Komisję, 

zgodnie z art. 20, art. 21 i art. 23, mogą być, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej, 

wykorzystywane wyłącznie do wykonywania ustawowych zadań w zakresie nadzoru, w 

szczególności mogą stanowić dowód w postępowaniu administracyjnym prowadzonym 

przez Komisję. 

 

<Art. 24a. 

1. W przypadku wydania decyzji nakładającej karę za naruszenie przepisów 

rozporządzenia 596/2014, Komisja może, w drodze uchwały, zdecydować 

o przekazaniu do publicznej wiadomości informacji o jej wydaniu, w zakresie 

i w sposób określony w art. 34 tego rozporządzenia. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, dotyczące imienia i nazwiska osoby, której 

dotyczy decyzja, Komisja udostępnia na swojej stronie internetowej przez okres roku, 

licząc od dnia ich udostępnienia.> 

 

Art. 25. 

1. Komisja może, w drodze uchwały, zdecydować o przekazaniu do publicznej wiadomości 

informacji o: 
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[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,] 

<1) przypadkach naruszenia przepisów ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi, ustawy o ofercie publicznej, ustawy o funduszach inwestycyjnych, 

ustawy o giełdach towarowych, rozporządzenia 1031/2010 i rozporządzenia 

596/2014,> 

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] 

<3) zaistnieniu okoliczności wskazujących na dokonanie manipulacji, o której mowa 

w rozporządzeniu 596/2014 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 

2)   wydana została ostateczna decyzja w sprawie naruszenia przez te osoby przepisów, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1, lub 
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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. 
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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. 

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. 36. 

1. [Wyniki kontroli zamieszcza się w protokole kontroli sporządzonym w trzech 

egzemplarzach, z których dwa otrzymuje kontrolowany w terminie 30 dni od dnia 

przekazania mu informacji, o której mowa w art. 29 ust. 4.]  <Wyniki kontroli 

zamieszcza się w protokole kontroli sporządzonym w trzech egzemplarzach, z 

których dwa doręcza się kontrolowanemu w terminie 30 dni od dnia przekazania mu 

informacji, o której mowa w art. 29 ust. 4.> Protokoły doręcza się kontrolowanemu 

bezpośrednio lub za pokwitowaniem przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy 



- 96 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), 

przekazywanym następnie nadawcy przez tego operatora. 

2. Protokół kontroli podpisują kontroler oraz kontrolowany lub osoba upoważniona przez 

kontrolowanego. Przepis art. 33 ust. 4 zdanie trzecie stosuje się odpowiednio. 

[2a. Kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona parafuje również każdą stronę 

jednego z otrzymanych egzemplarzy protokołu, a następnie przekazuje ten egzemplarz 

Komisji, na zasadach i w trybie określonych w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

protokołu, z zastrzeżeniem ust. 2b-2d.] 

<2a. Kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona parafuje również każdą stronę 

jednego z otrzymanych egzemplarzy protokołu, a następnie doręcza ten egzemplarz 

Komisji, na zasadach i w trybie określonych w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania protokołu, z zastrzeżeniem ust. 2b–2d.> 

2b. Kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania protokołu 

kontroli, wyjaśniając na piśmie przyczyny odmowy. Po bezskutecznym upływie terminu, o 

którym mowa w ust. 2a, odmowę podpisania protokołu kontroli uważa się za dokonaną z 

upływem ostatniego dnia tego terminu, chyba że kontrolowany zgłosi zastrzeżenia do 

protokołu kontroli. 

2c. Kontroler umieszcza na egzemplarzu protokołu kontroli, który otrzymuje Komisja, 

wzmiankę o odmowie jego podpisania, załączając wyjaśnienia, o których mowa w ust. 2b, 

jeżeli zostały złożone. 

2d. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie zwalnia kontrolowanego z wykonania zaleceń, 

o których mowa w ust. 5 i 6, o czym zarządzający kontrolę pisemnie informuje 

kontrolowanego. 

[3. Kontrolowany ma prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu kontroli. 

Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Przewodniczącego Komisji w terminie 14 dni od 

otrzymania protokołu kontroli.] 

<3. Kontrolowany ma prawo przedstawienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu 

kontroli. Zastrzeżenia doręcza się na piśmie Przewodniczącemu Komisji, w sposób 

określony w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.> 

4. W przypadku gdy Przewodniczący Komisji: 

[1)   uwzględnia zastrzeżenia kontrolowanego - dokonuje się zmiany protokołu w 

niezbędnym zakresie w formie pisemnego aneksu, który przekazuje się 
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kontrolowanemu w terminie 30 dni od dnia otrzymania tych zastrzeżeń; przepisy ust. 1 

i 2 stosuje się odpowiednio; 

2)   nie uwzględnia zastrzeżeń kontrolowanego - przekazuje się kontrolowanemu pisemne 

stanowisko dotyczące tych zastrzeżeń, w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.] 

<1) uwzględnia zastrzeżenia kontrolowanego – dokonuje się zmiany protokołu 

w niezbędnym zakresie w formie pisemnego aneksu, który doręcza się 

kontrolowanemu w terminie 30 dni od dnia otrzymania tych zastrzeżeń, przy 

czym przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio; 

2) nie uwzględnia zastrzeżeń kontrolowanego – doręcza się kontrolowanemu 

pisemne stanowisko dotyczące tych zastrzeżeń, w terminie 30 dni od dnia ich 

otrzymania.> 

[5. Wraz z aneksem lub stanowiskiem, o których mowa w ust. 4, albo po bezskutecznym 

upływie terminu do zgłoszenia zastrzeżeń, Przewodniczący Komisji może zgłosić zalecenia 

usunięcia przez kontrolowanego nieprawidłowości stwierdzonych na podstawie wyników 

kontroli, zwanych dalej "zaleceniami", w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia 

otrzymania tych zaleceń, z zastrzeżeniem ust. 6.] 

<5. Wraz z aneksem lub stanowiskiem, o których mowa w ust. 4, albo po bezskutecznym 

upływie terminu do przedstawienia zastrzeżeń, Przewodniczący Komisji może wydać 

zalecenia usunięcia przez kontrolowanego nieprawidłowości stwierdzonych na 

podstawie wyników kontroli, zwane dalej „zaleceniami”, w terminie nie krótszym niż 

14 dni od dnia otrzymania tych zaleceń, z zastrzeżeniem ust. 6.> 

5a. Kontroler, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń do protokołu kontroli, może 

dokonywać sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w protokole kontroli. 

Zarządzający kontrolę informuje kontrolowanego pisemnie o dokonanych sprostowaniach. 

[6. W przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub 

interes inwestorów, Przewodniczący Komisji może zgłosić zalecenia nawet przed 

zakończeniem kontroli, wyznaczając kontrolowanemu termin do usunięcia 

nieprawidłowości krótszy niż 14 dni. O udzieleniu zaleceń w tym trybie zamieszcza się 

wzmiankę w protokole kontroli.] 

<6. W przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub 

interes inwestorów, Przewodniczący Komisji może wydać zalecenia nawet przed 

zakończeniem kontroli, wyznaczając kontrolowanemu termin do usunięcia 
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nieprawidłowości krótszy niż 14 dni. O wydaniu zaleceń w tym trybie zamieszcza się 

wzmiankę w protokole kontroli.> 

7. Bieg terminu do usunięcia przez kontrolowanego nieprawidłowości wskazanych w 

zaleceniach rozpoczyna się w dniu następującym po dniu otrzymania tych zaleceń. 

8. Kontrolowany, niezwłocznie, nie później niż w dniu następnym po upływie terminu do 

usunięcia nieprawidłowości wskazanych w zaleceniach, przekazuje Komisji informację o 

sposobie ich uwzględnienia, wskazując szczegółowy sposób usunięcia stwierdzonych 

nieprawidłowości. 

<9. Terminy, o których mowa w ust. 1, ust. 2a, ust. 3–5, ust. 5a i ust. 8, uważa się za 

zachowane, jeżeli przed ich upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce 

pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 

– Prawo pocztowe.> 

 

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 
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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, z 

późn. zm.) 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: 

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, 
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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 lub 1a - nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy 

telekomunikacyjnej; 

2)   (uchylony). 

(ust. 6. - 10. uchylone). 

 

 

 

 

 

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 2016 r. poz. 1639) 

 

Art. 4. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   rynku regulowanym - rozumie się przez to rynek regulowany w rozumieniu przepisów 

ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; 

2)   alternatywnym systemie obrotu - rozumie się przez to alternatywny system obrotu w 

rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; 

3)   obrocie pierwotnym - rozumie się przez to dokonywanie oferty publicznej przez emitenta 

lub subemitenta usługowego, której przedmiotem są papiery wartościowe nowej emisji, 

oraz zbywanie lub nabywanie papierów wartościowych na podstawie takiej oferty; 
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4)   obrocie wtórnym - rozumie się przez to obrót wtórny w rozumieniu przepisów ustawy o 

obrocie instrumentami finansowymi; 

5)   pierwszej ofercie publicznej - rozumie się przez to dokonywaną po raz pierwszy ofertę 

publiczną dotyczącą określonych papierów wartościowych; 

6)   emitencie - rozumie się przez to podmiot emitujący papiery wartościowe we własnym 

imieniu; 

7)   sprzedającym - rozumie się przez to właściciela papierów wartościowych dokonującego 

oferty publicznej; 

8)   instrumentach finansowych - rozumie się przez to instrumenty finansowe w rozumieniu 

przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; 

9)   papierach wartościowych - rozumie się przez to papiery wartościowe w rozumieniu 

przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; 

10)  papierach wartościowych o charakterze nieudziałowym - rozumie się przez to papiery 

wartościowe niebędące: 

a)  akcjami, 

b)  papierami wartościowymi inkorporującymi prawa majątkowe tożsame z prawami 

wynikającymi z akcji, 

c)  certyfikatami inwestycyjnymi, 

d)  papierami wartościowymi inkorporującymi prawo do objęcia lub nabycia papierów 

wartościowych, o których mowa w lit. a lub b, w wyniku ich zamiany lub wykonania 

prawa w nich inkorporowanego, emitowanymi przez emitenta papierów 

wartościowych, o których mowa w lit. a lub b, albo podmiot należący do jego grupy 

kapitałowej; 

11)  kwitach depozytowych - rozumie się przez to kwity depozytowe w rozumieniu przepisów 

ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; 

12)  subemitencie inwestycyjnym - rozumie się przez to podmiot będący stroną zawartej z 

emitentem albo sprzedającym umowy, w której podmiot ten zobowiązuje się do nabycia, 

na własny rachunek, całości lub części papierów wartościowych oferowanych w ofercie 

publicznej, na które nie złożono zapisów w terminie ich przyjmowania; 

13)  subemitencie usługowym - rozumie się przez to podmiot będący stroną zawartej z 

emitentem albo sprzedającym umowy, w której podmiot ten zobowiązuje się do nabycia, 

na własny rachunek, całości lub części papierów wartościowych danej emisji, 
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oferowanych wyłącznie temu podmiotowi, w celu dalszego ich zbywania w ofercie 

publicznej; 

14)  podmiocie dominującym - rozumie się przez to podmiot w sytuacji, gdy: 

a)  posiada bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty większość głosów w 

organach innego podmiotu, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub 

b)  jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów 

zarządzających lub nadzorczych innego podmiotu, lub 

c)  więcej niż połowa członków zarządu drugiego podmiotu jest jednocześnie członkami 

zarządu, prokurentami lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze pierwszego 

podmiotu bądź innego podmiotu pozostającego z tym pierwszym w stosunku 

zależności; 

15)  podmiocie zależnym - rozumie się przez to podmiot, w stosunku do którego inny 

podmiot jest podmiotem dominującym, przy czym wszystkie podmioty zależne od tego 

podmiotu zależnego uważa się również za podmioty zależne od tego podmiotu 

dominującego; 

16)  grupie kapitałowej - rozumie się przez to podmiot dominujący wraz z podmiotami od 

niego zależnymi; 

17)  ogólnej liczbie głosów - rozumie się przez to sumę głosów przypadających na wszystkie 

akcje spółki; 

18)  depozycie papierów wartościowych - rozumie się przez to depozyt papierów 

wartościowych w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; 

19)  rachunku papierów wartościowych - rozumie się przez to rachunek papierów 

wartościowych w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; 

20)  spółce publicznej - rozumie się przez to spółkę, w której co najmniej jedna akcja jest 

zdematerializowana w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi, z wyjątkiem spółki, której akcje zostały zarejestrowane na podstawie art. 

5a ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; 

21)  państwie członkowskim - rozumie się przez to państwo, które jest członkiem Unii 

Europejskiej lub stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

22)  firmie inwestycyjnej - rozumie się przez to firmę inwestycyjną w rozumieniu przepisów 

ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; 
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23)  Komisji - rozumie się przez to Komisję Nadzoru Finansowego, o której mowa w ustawie 

z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 174, 

615, 888 i 996); 

24)  Przewodniczącym Komisji - rozumie się przez to Przewodniczącego Komisji Nadzoru 

Finansowego, o którym mowa w ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem 

finansowym; 

25)  rozporządzeniu 809/2004 - rozumie się przez to rozporządzenie Komisji (WE) nr 

809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie implementacji dyrektywy 2003/71/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie informacji zamieszczanych w prospekcie 

emisyjnym, formy prospektu emisyjnego, zamieszczania informacji poprzez odwołania, 

publikacji prospektu emisyjnego oraz rozpowszechniania informacji o charakterze 

reklamowym (Dz. Urz. UE L 149 z 30.04.2004, str. 1); 

<25a) rozporządzeniu 596/2014 – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 

nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające 

dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 

2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 1, z 

późn. zm.); 

25b) rozporządzeniu 2016/301 – rozumie się przez to rozporządzenie delegowane 

Komisji (UE) 2016/301 z dnia 30 listopada 2015 r. uzupełniające dyrektywę 

2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych 

standardów technicznych dotyczących zatwierdzenia i publikacji prospektu 

emisyjnego oraz upowszechniania reklam i zmieniające rozporządzenie Komisji 

(WE) nr 809/2004 (Dz. Urz. UE L 58 z 04.03.2016, str. 13);> 

26)  instytucji kredytowej - rozumie się przez to podmiot prowadzący we własnym imieniu i 

na własny rachunek, na podstawie zezwolenia właściwych władz nadzorczych, 

działalność polegającą na przyjmowaniu depozytów lub innych środków powierzonych 

pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym i udzielaniu kredytów lub na wydawaniu pieniądza 

elektronicznego; 

27)  pośrednim nabyciu akcji - rozumie się przez to uzyskanie statusu podmiotu 

dominującego w spółce kapitałowej lub innej osobie prawnej posiadającej akcje spółki 

publicznej, lub w innej spółce kapitałowej lub osobie prawnej będącej wobec niej 
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podmiotem dominującym oraz nabycie lub objęcie akcji spółki publicznej przez podmiot 

bezpośrednio lub pośrednio zależny; 

28)  dniu roboczym - rozumie się przez to każdy dzień od poniedziałku do piątku, z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy[.] <;> 

<29) uczestniku rynku uprawnień do emisji – rozumie się przez to podmiot, o którym 

mowa w art. 3 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia 596/2014; 

30) zorganizowanej platformie obrotu – rozumie się przez to system lub platformę w 

rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia 596/2014; 

31) informacji poufnej – rozumie się przez to informację poufną w rozumieniu art. 7 

rozporządzenia 596/2014.> 

<Art. 4b. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o emitencie ubiegającym się o dopuszczenie papierów 

wartościowych do obrotu na rynku regulowanym lub emitencie ubiegającym się o 

wprowadzenie papierów wartościowych do alternatywnego systemu obrotu należy przez 

to rozumieć emitenta, który odpowiednio wystąpił z wnioskiem o dopuszczenie papierów 

wartościowych do obrotu na rynku regulowanym lub z wnioskiem o wprowadzenie 

papierów wartościowych do alternatywnego systemu obrotu.> 

 

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; 

[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.] 

<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 



- 105 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

przed rozpoczęciem subskrypcji lub sprzedaży papierów wartościowych objętych 

prospektem emisyjnym podstawowym, z uwzględnieniem art. 22 i art. 26 

rozporządzenia 809/2004 oraz art. 7 rozporządzenia 2016/301.> 

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, informacja o szczegółowych warunkach oferty 

powinna spełniać przynajmniej warunki, o których mowa w art. 54 ust. 1 pkt 1 i 2.] 

<2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, informacja o szczegółowych warunkach 

oferty powinna spełniać przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w art. 54 

ust. 1 pkt 1 lub 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, 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. 37. 

1. Papiery wartościowe emitenta z siedzibą w państwie członkowskim, dla którego 

Rzeczpospolita Polska jest państwem przyjmującym, mogą być przedmiotem oferty 

publicznej lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym na terytorium 
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Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem otrzymania przez Komisję od właściwego 

organu nadzoru w państwie macierzystym emitenta: 

1)   dokumentu notyfikującego, potwierdzającego zatwierdzenie prospektu emisyjnego 

dotyczącego tych papierów wartościowych oraz wskazującego zakres informacji: 

a)  objętych przez organ nadzoru zwolnieniem z obowiązku zamieszczenia w 

prospekcie emisyjnym lub 

b)  niezamieszczonych w prospekcie emisyjnym ze względu na specyfikę działalności 

emitenta, jego formy prawnej lub papierów wartościowych albo inne uzasadnione 

okoliczności, które uzasadniają pominięcie ich w treści prospektu 

- wraz z uzasadnieniem tego zwolnienia lub niezamieszczenia; 

2)   kopii zatwierdzonego prospektu emisyjnego, sporządzonego i zaktualizowanego 

zgodnie z przepisami tego państwa członkowskiego, wraz z jego tłumaczeniem na język 

polski lub angielski, według wyboru emitenta lub sprzedającego, wraz z tłumaczeniem 

na język polski części prospektu emisyjnego zawierającej podsumowanie informacji w 

nim zamieszczonych; 

3)   informacji o adresach stron w sieci Internet należących do organu nadzoru w państwie 

macierzystym emitenta, do emitenta lub do spółki prowadzącej rynek regulowany, na 

których została zamieszczona elektroniczna wersja prospektu emisyjnego, o którym 

mowa w pkt 2. 

2. (uchylony). 

3. Emitent lub sprzedający ma obowiązek udostępnić do publicznej wiadomości prospekt 

emisyjny, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, sporządzony w języku polskim lub angielskim, 

według wyboru emitenta lub sprzedającego. W przypadku prospektu emisyjnego 

sporządzonego w języku angielskim, emitent lub sprzedający ma obowiązek udostępnić do 

publicznej wiadomości, łącznie z prospektem emisyjnym, dokument podsumowujący lub 

podsumowanie będące częścią prospektu emisyjnego sporządzonego w formie jednolitego 

dokumentu sporządzone w języku polskim. 

3a. Komisja udostępnia na swojej stronie w sieci Internet, przez 12 miesięcy, informację o 

otrzymanym dokumencie notyfikującym wraz z odnośnikami do stron w sieci Internet 

należącymi do emitenta lub spółki prowadzącej rynek regulowany, na których została 

zamieszczona elektroniczna wersja prospektu emisyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. 
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4. Udostępnienie prospektu emisyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie może 

nastąpić wcześniej niż po otrzymaniu przez Komisję dokumentów i informacji, o których 

mowa w ust. 1. 

5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do aneksów, o których mowa w art. 51 ust. 1, 

zatwierdzanych przez organ nadzoru w państwie macierzystym emitenta. W przypadku 

nieotrzymania przez Komisję dokumentu notyfikującego potwierdzającego zatwierdzenie 

przez właściwy organ nadzoru w państwie macierzystym emitenta aneksu odnoszącego się 

do znanego Komisji zdarzenia, które mogłoby w sposób znaczący wpłynąć na ocenę 

papieru wartościowego, Komisja powinna zwrócić się do tego organu nadzoru o podjęcie 

odpowiednich działań w celu wyjaśnienia tej sytuacji. 

6. Przepisy art. 24 w zakresie sposobu i terminu publikacji szczegółowych warunków oferty 

publicznej, art. 45 ust. 2 i 3, art. 46 ust. 2, art. 47 ust. 1, 2 i 5, art. 48-50, art. 51a, art. 52 

oraz art. 53 ust. 2-4 i 12 stosuje się odpowiednio. [Szczegółowe zasady udostępniania do 

publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, określają 

przepisy art. 29 i art. 30 rozporządzenia 809/2004.]  <Szczegółowe zasady udostępniania 

do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 

określają przepisy art. 6 i art. 8 rozporządzenia 2016/301.> 

7. Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio do emitenta z siedzibą w państwie niebędącym 

państwem członkowskim, który wskazał państwo członkowskie inne niż Rzeczpospolita 

Polska jako państwo macierzyste. 

 

Art. 47. 

1. Emitent lub sprzedający ma obowiązek udostępnić prospekt emisyjny do publicznej 

wiadomości, według własnego wyboru, na stronie internetowej: 

1)   emitenta; 

2)   firmy inwestycyjnej oferującej papiery wartościowe objęte prospektem emisyjnym; 

3)   spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym papiery wartościowe mają być 

dopuszczane do obrotu; 

4)   organu nadzoru państwa macierzystego emitenta - w przypadku emitentów, dla których 

Rzeczpospolita Polska jest państwem przyjmującym. 

2. Emitent lub sprzedający może dodatkowo udostępnić prospekt emisyjny do publicznej 

wiadomości w postaci drukowanej, bezpłatnie, w siedzibie podmiotu prowadzącego rynek 

regulowany, na którym papiery wartościowe mają być dopuszczone do obrotu, lub w 
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siedzibie emitenta, a także w siedzibie i punktach obsługi klienta firm inwestycyjnych 

przyjmujących zapisy na papiery wartościowe objęte prospektem emisyjnym, w nakładzie 

zapewniającym dostępność prospektu emisyjnego dla osób zainteresowanych oraz sprawne 

przeprowadzenie subskrypcji lub sprzedaży papierów wartościowych, lub dopuszczenia do 

obrotu na rynku regulowanym, a także przez zamieszczenie prospektu emisyjnego w co 

najmniej jednej gazecie ogólnopolskiej. 

3. Nie później niż w dniu roboczym poprzedzającym dzień udostępnienia prospektu 

emisyjnego do publicznej wiadomości emitent lub sprzedający przekazuje do Komisji 

informację o formie i terminie jego udostępnienia wraz z odnośnikami do stron 

internetowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, na których zostanie zamieszczony 

prospekt emisyjny. 

4. Komisja zamieszcza na swojej stronie internetowej informację o zatwierdzonym prospekcie 

emisyjnym, podając datę zatwierdzenia wraz z odnośnikami do stron internetowych, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1-3, na których został albo zostanie zamieszczony prospekt 

emisyjny oraz przekazuje te informacje do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i 

Papierów Wartościowych. 

5. W przypadku udostępnienia prospektu emisyjnego wyłącznie na stronach internetowych, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1-3, podmiot udostępniający prospekt emisyjny jest 

obowiązany, na żądanie osoby zainteresowanej, zgłoszone w terminie ważności prospektu 

emisyjnego, do nieodpłatnego dostarczenia tego prospektu emisyjnego w postaci 

drukowanej w miejscu przyjęcia żądania. 

[6. Szczegółowe zasady udostępniania do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego 

określają przepisy art. 29 i art. 30 rozporządzenia 809/2004.] 

<6. Szczegółowe zasady udostępniania do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego 

określają przepisy art. 6 i art. 8 rozporządzenia 2016/301.> 

 

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 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. 
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[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.] 

<2. Emitent lub sprzedający może prowadzić, także za pośrednictwem innych osób i 

podmiotów, akcję promocyjną w rozumieniu i w formie wskazanych w art. 2 pkt 9 

rozporządzenia 809/2004 oraz art. 11 i art. 12 rozporządzenia 2016/301.> 

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 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.] 

<4. Informacje przekazywane w ramach akcji promocyjnej powinny być zgodne z 

informacjami zamieszczonymi w memorandum informacyjnym udostępnionym do 

publicznej wiadomości albo z informacjami, które powinny być zamieszczone w 

memorandum informacyjnym na podstawie przepisów prawa gdy memorandum 

jeszcze nie zostało 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 
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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 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. 

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. 
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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, 5–7 lub 9 lub art. 11 lub art. 12 rozporządzenia 2016/301, 

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. 

 

<Art. 55c. 

1. Emitent papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym 

lub ubiegający się o takie dopuszczenie oraz emitent papierów wartościowych, które 

są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub są przedmiotem 

ubiegania się o takie wprowadzenie, są obowiązani przekazywać do systemu 

gromadzenia informacji, prowadzonego zgodnie z art. 56 ust. 1a, wszystkie 
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informacje przekazywane do publicznej wiadomości na podstawie przepisów 

rozdziału 3, rozdziału 4 oddziału 1 oraz rozporządzenia 596/2014. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się do emitenta papierów wartościowych, które są przedmiotem 

obrotu na zorganizowanej platformie obrotu, oraz uczestnika rynku uprawnień do 

emisji.> 

 

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. 

[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.] 

<1a. Komisja gromadzi informacje, o których mowa w ust. 1, oraz informacje poufne, a 

także zapewnia powszechny i stały dostęp do tych informacji, z uwzględnieniem 

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: 
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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. 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.] 

<7. Emitent z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego papiery 

wartościowe nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w 

państwie członkowskim przekazuje Komisji informacje, o których mowa w ust. 1, 

jeżeli Rzeczpospolita Polska jest dla niego państwem macierzystym. Jeżeli państwem 

macierzystym jest inne państwo członkowskie niż Rzeczpospolita Polska, zakres i 

terminy przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1, określają przepisy 

państwa macierzystego. 
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8. Emitent, który na podstawie art. 55a ust. 1 pkt 2, ust. 2 lub ust. 3a wybrał jako 

państwo macierzyste Rzeczpospolitą Polską, jest obowiązany przekazywać informacje 

zgodnie z ust. 1. Sposób przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1, w 

państwie przyjmującym określają przepisy państwa przyjmującego.> 

 

[Art. 57. 

1. W przypadku gdy wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 56 ust. 1, mogłoby naruszyć 

słuszny interes emitenta papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku 

regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub któregokolwiek z państw 

członkowskich, niezależnie od tego, czy transakcje danym papierem wartościowym są 

dokonywane na tym rynku, może on w zakresie odnoszącym się do informacji, o których 

mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 - na własną odpowiedzialność oraz w sposób zgodny z 

przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ust. 1 - opóźnić na czas określony wykonanie 

tych obowiązków, przekazując Komisji informację o opóźnieniu wraz z podaniem przyczyn 

uzasadniających opóźnienie i wskazaniem terminu, w którym informacja będzie 

przekazana podmiotom, o których mowa w art. 56 ust. 1. 

2. Opóźnienie przekazania informacji, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić wyłącznie pod 

warunkiem, że: 

1)   emitent zapewni zachowanie poufności tych informacji do chwili wykonania obowiązku 

oraz 

2)   nie spowoduje to wprowadzenia w błąd opinii publicznej. 

3. W przypadku opóźnienia, o którym mowa w ust. 1, emitent jest obowiązany przekazać 

informacje w terminie wskazanym Komisji, zgodnie z tym przepisem.] 

 

Art. 58. 

[1. Emitent ma obowiązek przekazywania do publicznej wiadomości informacji, o których 

mowa w art. 56 ust. 1 i art. 70 pkt 1 i 3, za pośrednictwem jednej lub więcej osoby prawnej 

albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wskazanej w drodze 

decyzji Komisji, zwanej dalej "agencją informacyjną".] 

<1. Emitent papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym 

lub ubiegający się o takie dopuszczenie obowiązki przekazywania do publicznej 

wiadomości informacji, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2, art. 70 pkt 1 i 3, art. 80 

i art. 86 ust. 2, wykonują za pośrednictwem jednej osoby prawnej lub większej liczby 
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osób prawnych albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, 

wskazanej w drodze decyzji Komisji, zwanej dalej „agencją informacyjną”.> 

<1a. Emitent papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym 

lub ubiegający się o takie dopuszczenie lub emitent papierów wartościowych, które są 

wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub są przedmiotem 

ubiegania się o takie wprowadzenie, obowiązki przekazywania do publicznej 

wiadomości informacji, o których mowa w art. 19 ust. 3 rozporządzenia 596/2014, 

oraz informacji poufnych wykonują za pośrednictwem jednej agencji informacyjnej 

lub większej liczby agencji informacyjnych. 

1b. Przepis ust. 1 stosuje się do emitenta papierów wartościowych, które są przedmiotem 

obrotu na zorganizowanej platformie obrotu, oraz uczestnika rynku uprawnień do 

emisji. 

1c. Emitent papierów wartościowych, które są wprowadzone do alternatywnego systemu 

obrotu, obowiązki przekazywania do publicznej wiadomości informacji, o których 

mowa w art. 70 pkt 1 i 3, wykonuje za pośrednictwem jednej agencji informacyjnej 

lub większej liczby agencji informacyjnych.> 

[2. Agencja informacyjna zapewnia powszechny dostęp do informacji, o których mowa w art. 

56 ust. 1 i art. 70 pkt 1 i 3, niezwłocznie po ich otrzymaniu od emitenta.] 

<2. Agencja informacyjna zapewnia powszechny dostęp do informacji, o których mowa 

w art. 56 ust. 1 pkt 2 oraz art. 70 pkt 1 i 3, art. 80 i art. 86 ust. 2, informacji 

przekazywanych na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia 596/2014 oraz informacji 

poufnych, niezwłocznie po ich otrzymaniu od: 

1) emitenta lub 

2) uczestnika rynku uprawnień do emisji.> 

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

kryteria, jakie muszą spełniać podmioty ubiegające się o status agencji informacyjnej, z 

uwzględnieniem konieczności zapewnienia tym podmiotom możliwości należytego 

wykonywania obowiązku, o którym mowa w art. 58 ust. 2 przy zachowaniu przez te 

podmioty poufności uzyskanych informacji, nie zwiększając w istotnym stopniu kosztów 

uczestnictwa emitentów w rynku kapitałowym. 
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Art. 60. 

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

rodzaje informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposób 

postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości 

informacji poufnych, przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia poufności i kontroli 

dostępu do tych informacji do chwili ich przekazania.] 

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

1)   rodzaj, zakres i formę informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 

emitentów papierów wartościowych, dla których Rzeczpospolita Polska jest państwem 

macierzystym, 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, oraz 

2)   częstotliwość i terminy przekazywania informacji, o których mowa w pkt 1, oraz 

3)   w przypadku emitentów z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim, 

dla których Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym, których papiery 

wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych w 

rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - warunki 

uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 

siedziby emitenta do informacji, o których mowa w pkt 1 

- przy uwzględnieniu regulacji w zakresie rachunkowości, na podstawie których mają być 

ujawniane dane finansowe, oraz zakresu ujawnianych danych finansowych, w sposób 

umożliwiający inwestorom ocenę sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej emitenta. 

 

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 w 

art. 56 ust. 1 oraz do publicznej wiadomości - pod warunkiem, że brak tej informacji nie 
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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 2016 r. poz. 

23, 868 i 996).] 

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, 
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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. 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. 62a. 

1. Wyjaśnienia, o których mowa w art. 17 w ust. 4 w akapicie trzecim w zdaniu 

pierwszym rozporządzenia 596/2014, przekazują Komisji: 

1) emitent; 

2) uczestnik rynku uprawnień do emisji. 

2. W przypadku przekazania wyjaśnień, o których mowa w art. 17 w ust. 4 w akapicie 

trzecim w zdaniu pierwszym rozporządzenia 596/2014, przez emitenta, którego 

papiery wartościowe zostały wprowadzone wyłącznie do alternatywnego systemu 

obrotu, lub który ubiega się o takie wprowadzenie, a jego papiery wartościowe nie są 

dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub nie są przedmiotem ubiegania się 

o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, Komisja przekazuje te wyjaśnienia 

spółce prowadzącej rynek regulowany, organizującej ten alternatywny system 

obrotu, która zapewnia sprawowanie nadzoru, o którym mowa w art. 68b ust. 1.> 
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[Art. 66. 

1. 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. 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 i 1a, są obowiązane zachować poufność 

otrzymanych informacji. 

Art. 67. 

1. Podmiot dominujący wobec emitenta, podmioty działające na zlecenie tego podmiotu 

dominującego oraz inne podmioty wobec niego dominujące lub od niego zależne, które 

uzyskały informację w trybie określonym w art. 66 - do czasu podania tej informacji przez 

emitenta lub sprzedającego do publicznej wiadomości w wykonaniu obowiązków, o których 

mowa w art. 45-52, 54 i 56-61 - nie mogą nabywać i zbywać papierów wartościowych 

emitenta, którego ta informacja dotyczy. W takim przypadku przepisów art. 428 § 4 ustawy 

z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych nie stosuje się. 

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, stosuje się również do osób fizycznych uprawnionych do 

reprezentowania podmiotów wymienionych w tym przepisie lub pozostających z nimi w 

stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze. 
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3. Zakazu, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do Krajowego Depozytu, spółki, której 

Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w 

art. 48 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz izby rozliczeniowej - jeżeli 

nabycie lub zbycie papierów wartościowych przez te podmioty następuje w bezpośrednim 

związku z dokonywaniem rozliczenia transakcji.] 

 

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 lub będące odpowiednio 

likwidatorem, syndykiem ustanowionym w postępowaniu upadłościowym lub zarządcą 

ustanowionym w postępowaniu restrukturyzacyjnym 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 lub którego papiery wartościowe zostały wprowadzone do 

alternatywnego systemu obrotu lub są przedmiotem ubiegania się o takie 

wprowadzenie albo pozostające z nim w stosunku pracy lub będące odpowiednio 

likwidatorem, syndykiem ustanowionym w postępowaniu upadłościowym lub 

zarządcą ustanowionym w postępowaniu restrukturyzacyjnym, 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 emitentów obowiązków informacyjnych; 

2)   ujawniania i przeciwdziałania manipulacji, o której mowa w art. 39 ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi;] 
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<1) nadzoru nad sposobem wykonywania przez te podmioty obowiązków 

informacyjnych, w tym obowiązku, o którym mowa w art. 17 rozporządzenia 

596/2014; 

2) ujawniania i przeciwdziałania manipulacji na rynku, o której mowa w art. 12 

rozporządzenia 596/2014;> 

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. 160 ustawy 

o obrocie instrumentami finansowymi;] 

<6) nadzoru nad sposobem wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 18 i 

art. 19 rozporządzenia 596/2014.> 

[7)   nadzoru nad przestrzeganiem zakazów, o których mowa w art. 159 ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi.] 

<1a. Przepis ust. 1 stosuje się do osób wchodzących w skład organów zarządzających lub 

nadzorczych emitenta papierów wartościowych, którego papiery wartościowe zostały 

dopuszczone do obrotu na zorganizowanej platformie obrotu, albo pozostających z 

nim w stosunku pracy lub będących odpowiednio likwidatorem, syndykiem 

ustanowionym w postępowaniu upadłościowym lub zarządcą ustanowionym w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym takiego emitenta.> 

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. z 2016 r. poz. 1000) 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. 

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 
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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. 

<6. Na żądanie Komisji lub jej upoważnionego przedstawiciela, uczestnik rynku 

uprawnień do emisji, osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub 

nadzorczych uczestnika rynku uprawnień do emisji albo pozostające z nim 

w stosunku pracy lub będące odpowiednio likwidatorem, syndykiem ustanowionym 

w postępowaniu upadłościowym lub zarządcą ustanowionym w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym, są obowiązani do niezwłocznego udzielenia pisemnych lub 

ustnych informacji i wyjaśnień, a także sporządzenia i przekazania, na koszt 

uczestnika rynku uprawnień do emisji, 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, w tym obowiązku, o którym mowa w art. 17 rozporządzenia 

596/2014; 

2) ujawniania i przeciwdziałania manipulacji na rynku, o której mowa w art. 12 

rozporządzenia 596/2014; 

3) ujawniania i przeciwdziałania ujawnieniu lub wykorzystywaniu informacji 

poufnej; 

4) nadzoru nad sposobem wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 18 i 

art. 19 rozporządzenia 596/2014. 

7. Komisja lub jej upoważniony przedstawiciel może wydać zalecenia w celu 

zaprzestania naruszania obowiązków informacyjnych, w tym obowiązków 

przekazywania informacji określonych w rozporządzeniu 596/2014, a także w 

aktach delegowanych wydanych na jego podstawie, w stosunku do: 

1) emitenta, o którym mowa w ust. 1, lub 

2) uczestnika rynku uprawnień do emisji.> 
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<Art. 68b. 

1. Spółka prowadząca rynek regulowany, która organizuje alternatywny system obrotu, 

jest obowiązana zapewnić nadzór nad wykonywaniem przez emitentów, których 

papiery wartościowe zostały wprowadzone wyłącznie do alternatywnego systemu 

obrotu lub są przedmiotem ubiegania się o takie wprowadzenie, obowiązków, 

określonych w art. 17 ust. 1, 4 i ust. 7–9 oraz art. 18 ust. 1–6 rozporządzenia 596/2014. 

W przypadku gdy papiery wartościowe zostały wprowadzone do więcej niż jednego 

alternatywnego systemu obrotu, nadzór zapewnia spółka prowadząca alternatywny 

system obrotu, do którego papiery wartościowe emitenta zostały wprowadzone po raz 

pierwszy, a w przypadku równoczesnego wprowadzenia do obrotu w więcej niż 

jednym alternatywnym systemie obrotu – spółka, która wcześniej rozpoczęła 

prowadzenie takiego systemu. 

2. Spółka prowadząca rynek regulowany, która organizuje alternatywny system obrotu, 

jest obowiązana opracować, wdrożyć i stosować odpowiednie rozwiązania techniczne 

i organizacyjne oraz regulaminy i procedury zapewniające sprawowanie nadzoru w 

zakresie, o którym mowa w ust. 1. Spółka prowadząca rynek regulowany ocenia 

adekwatność i skuteczność stosowanych rozwiązań, procedur i regulaminów, nie 

rzadziej niż raz w roku. 

3. Spółka prowadząca rynek regulowany, która organizuje alternatywny system obrotu, 

może żądać niezwłocznego udzielenia przez osoby wymienione w art. 68 ust. 1 

pisemnych lub ustnych informacji i wyjaśnień, a także sporządzenia i przekazania, na 

koszt emitenta, kopii dokumentów i innych nośników informacji, niezbędnych do 

wykonywania nadzoru, o którym mowa w ust. 1, w szczególności list osób 

posiadających dostęp do informacji poufnej. 

4. O każdym przypadku nieprzekazania spółce prowadzącej rynek regulowany, która 

organizuje alternatywny system obrotu, na jej żądanie, informacji, wyjaśnień lub 

kopii dokumentów i innych nośników informacji, o których mowa w ust. 3, spółka ta 

niezwłocznie informuje Komisję. 

5. Członkowie organów spółki prowadzącej rynek regulowany, która organizuje 

alternatywny system obrotu, jej pracownicy i osoby zatrudnione na podstawie umowy 

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

do nieujawniania osobom nieupoważnionym informacji uzyskanych na podstawie ust. 

3. Obowiązek ten trwa również po ustaniu pełnienia funkcji w organach spółki 
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i rozwiązaniu stosunku pracy, umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innych umów 

o podobnym charakterze. 

Art. 68c. 

1. Spółka prowadząca rynek regulowany, która organizuje alternatywny system obrotu, 

zawiadamia Komisję o ujawnionym istotnym przypadku naruszenia obowiązków, o 

których mowa w art. 68b ust. 1. 

2. Zawiadomienie zawiera co najmniej: 

1) dane identyfikujące podmiot, który dopuścił się naruszenia; 

2) rodzaj naruszenia oraz czas i sposób jego dokonania; 

3) ustaloną wysokość uzyskanej korzyści lub unikniętej straty, o ile da się ją ustalić, 

wraz ze wskazaniem sposobu jej ustalenia; 

4) inne informacje, nośniki danych i dokumenty, które w ocenie spółki prowadzącej 

rynek regulowany mogą być przydatne w prowadzeniu sprawy przez Komisję. 

3. W przypadku gdy przekazane w zawiadomieniu informacje są niekompletne, Komisja 

może zażądać ich uzupełnienia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany, która 

organizuje alternatywny system obrotu. 

4. Do zawiadomienia spółka prowadząca rynek regulowany, która organizuje 

alternatywny system obrotu, załącza zgromadzone w sprawie materiały, w tym 

oryginały dokumentów i inne nośniki informacji, a także utrwalone informacje 

przekazane jej na podstawie art. 68b ust. 3 w innej formie niż na trwałym nośniku 

informacji. 

5. Spółka prowadząca rynek regulowany, która organizuje alternatywny system obrotu, 

może w razie ujawnienia innych niż istotne przypadków naruszenia obowiązków, o 

których mowa w art. 68b ust. 1, wydać w stosunku do emitenta, o którym mowa w 

art. 68b ust. 1, zalecenia 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 
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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 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 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: 

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;] 

<b) 5% ogólnej liczby głosów – w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do 

obrotu na innym rynku regulowanym niż określony w lit. a lub wprowadzone 

do alternatywnego systemu obrotu;> 

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 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: 
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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)   (uchylony); 

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 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. (uchylony). 

Art. 92. 

Zniesienia dematerializacji akcji w trybie i na warunkach określonych w art. 91 wymaga: 
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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 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.] 

<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 drugiego 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 

na rynku regulowanym wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że 

obowiązek ogłoszenia wezwania dotyczy akcji tej spółki, które zostały nabyte w 
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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 drugiego dnia od dnia 

ogłoszenia tego wezwania.> 

 

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. 1-2a, 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,] 

<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. 1–2a, 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 dotyczącym 

informacji bieżących, art. 58 ust. 1–1b, art. 59 w zakresie dotyczącym informacji 

bieżących, art. 62 ust. 6 i 8 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. 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, 
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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 karę pieniężną 

do wysokości 1 000 000 zł, albo zastosować obie sankcje łącznie.] 

<– Komisja może wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na 

rynku regulowanym, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta są 

wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu – decyzję o 

wykluczeniu tych papierów wartościowych z obrotu w tym systemie, albo nałożyć, 

biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który jest 

nakładana kara, 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.] 

<1a. W przypadku gdy uczestnik oferty kaskadowej, o którym mowa w art. 15a ust. 1, 

dokonuje sprzedaży objętych lub nabytych papierów wartościowych, w swoim 
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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 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. 

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 

w spółce komandytowo-akcyjnej lub komandytowej lub wspólnika w spółce jawnej lub 

partnerskiej. 

[1e. Jeżeli emitent nie wykonuje albo 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 
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finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 5 000 000 zł, albo zastosować obie 

sankcje łącznie.] 

<1e. Jeżeli emitent nie wykonuje albo nienależycie wykonuje obowiązki, o których mowa 

w art. 56–56c w zakresie informacji okresowych, art. 59 w zakresie informacji 

okresowych lub art. 63, Komisja może wydać decyzję o wykluczeniu 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. Jeżeli emitent nie wykonuje albo nienależycie wykonuje obowiązki, o których 

mowa w art. 70 pkt 1, Komisja może wydać decyzję o wykluczeniu papierów 

wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, a w przypadku gdy papiery 

wartościowe emitenta są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu – 

decyzję o wykluczeniu tych papierów wartościowych z obrotu w tym systemie, 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, 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.] 

<1g. W przypadku gdy emitent jest jednostką dominującą, która sporządza 

skonsolidowane sprawozdanie finansowe, całkowity roczny przychód, o którym mowa 

w ust. 1e, 1i oraz 1j, stanowi kwota całkowitego skonsolidowanego rocznego 

przychodu tego emitenta lub uczestnika rynku uprawnień do emisji ujawniona 

w ostatnim zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 

obrotowy.> 

<1ga. Przepis ust. 1g stosuje się do uczestnika rynku uprawnień do emisji.> 
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1h. [Przy wymierzaniu kary za naruszenia, o których mowa w ust. 1-1e, Komisja bierze w 

szczególności pod uwagę:]  <Przy wymierzaniu kary za naruszenia, o których mowa w 

ust. 1–1e oraz ust. 1i–1l, 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.] 

<7) uprzednie naruszenia przepisów niniejszej ustawy, a także bezpośrednio 

stosowanych aktów prawa Unii Europejskiej, regulujących funkcjonowanie rynku 

kapitałowego, popełnione przez podmiot, na który jest nakładana kara.> 

<1i. Jeżeli emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki, o których mowa 

w art. 17 ust. 1 i 4–8 rozporządzenia 596/2014, Komisja może wydać decyzję o 

wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, a w 

przypadku gdy papiery wartościowe emitenta są wprowadzone do obrotu w 

alternatywnym systemie obrotu – decyzję o wykluczeniu tych papierów 

wartościowych z obrotu w tym systemie, albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 10 

364 000 zł lub kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu 

wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli 

przekracza ona 10 364 000 zł, albo zastosować obie sankcje łącznie. 

1j. Jeżeli uczestnik rynku uprawnień do emisji nie wykonuje lub nienależycie wykonuje 

obowiązki, o których mowa w art. 17 ust. 2, 4, 7 lub 8 rozporządzenia 596/2014, 

Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości 10 364 000 zł lub kwoty 

stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w 

ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza 

ona 10 364 000 zł. 
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1k. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty 

unikniętej przez emitenta w wyniku naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. 

1i lub ust. 1j, zamiast kary, o której mowa w tych przepisach, Komisja może nałożyć 

karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej 

straty. 

1l. Przepis ust. 1k stosuje się do uczestnika rynku uprawnień do emisji. 

1m. Jeżeli uczestnik rynku uprawnień do emisji nie wykonuje albo nienależycie 

wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 58 ust. 1a, Komisja może nałożyć karę 

pieniężną do wysokości 4 145 600 zł.> 

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.] 

<5. W decyzji o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym 

lub w alternatywnym systemie obrotu, Komisja określa termin, nie krótszy niż 14 dni, 

po upływie którego następuje wycofanie papierów wartościowych z tego obrotu. 

Przepis art. 91 ust. 11 stosuje się odpowiednio.> 

6. [W przypadku rażącego naruszenia obowiązków, o których mowa w:] <W przypadku 

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 
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rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy 

inwestycyjnych będącego organem funduszu inwestycyjnego zamkniętego, karę 

pieniężną do wysokości 100 000 zł; 

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[.] <;> 

<3) ust. 1i, 1j lub 1m – Komisja może nałożyć na osobę, która w tym okresie pełniła 

funkcję członka zarządu spółki publicznej, uczestnika rynku uprawnień do emisji, 

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 

4 145 600 zł, przy czym przy wymierzaniu tej kary stosuje się 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 pieniężną do wysokości 100 000 

zł; 

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.] 

<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 

pieniężną do wysokości 50 000 zł; 
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2) ust. 1e, 1i, 1j lub 1m – 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 100 000 zł.> 

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, w drodze uchwały, 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. 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. 

10c. 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. (uchylony). 

[12. Uprawnienia Komisji wynikające z przepisów ust. 1-10c, 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, 

7 i 8 stosuje się odpowiednio, z tym że kara pieniężna, o której mowa w ust. 6 pkt 2, 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] 

<1) wydać decyzję o wykluczeniu instrumentów finansowych 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. 4-6 i 7 stosuje się odpowiednio, 

z tym że kara pieniężna, o której mowa w ust. 6 pkt 2, może być nałożona do wysokości 

100 000 zł. 

16. Przy wymierzaniu kar, o których mowa w ust. 6, 6a, 13 i 14, stosuje się ust. 1h. 

<17. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków wymienionych w ust. 1i, 1j lub 

1m, Komisja może nakazać podmiotowi, który dopuścił się ich naruszenia, 

zaprzestania ich naruszania, a także zobowiązać go do podjęcia we wskazanym 

terminie działań, które mają zapobiec naruszaniu tych przepisów w przyszłości. 

Środek ten może być stosowany bez względu na zastosowanie innych sankcji 

określonych w ust. 1i–1m. 

18. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez osobę prawną lub jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej przepisów rozporządzenia 

596/2014 w zakresie wskazanym w ust. 1i lub 1j, Komisja może, w drodze decyzji, 

zakazać osobie fizycznej, do której obowiązków należy zapewnienie przestrzegania 

przez tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjną przepisów rozporządzenia 

596/2014 w zakresie wskazanym w ust. 1i lub 1j, zawierania, na rachunek własny 

lub na rachunek osoby trzeciej, transakcji, których przedmiotem są instrumenty 

finansowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do 

obrotu w alternatywnym systemie obrotu, na czas określony, nieprzekraczający 

5 lat. Środek ten może być stosowany bez względu na zastosowanie innych sankcji 

za naruszenie obowiązków, o których mowa w ust. 1i oraz 1j. 

19. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów rozporządzenia 596/2014 w 

zakresie wskazanym w ust. 1i lub 1j przez osobę fizyczną, Komisja może, w decyzji 

w sprawie zastosowania środków, o których mowa w ust. 1i lub 1j, zakazać tej 

osobie fizycznej zawierania, na rachunek własny lub na rachunek osoby trzeciej, 

transakcji, których przedmiotem są instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu 

na rynku regulowanym lub wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie 

obrotu, na czas określony, nieprzekraczający 5 lat.> 

 

Art. 97. 

1. Na każdego kto: 

[1)   nabywa lub zbywa papiery wartościowe z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 

67,] 
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2)   (uchylony), 

3)   przekracza określony próg ogólnej liczby głosów bez zachowania warunków, o 

których mowa w art. 72-74, 

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.] 

<– Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 10 000 000 

zł.> 
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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. 

1c. W przypadku gdy podmiot jest jednostką dominującą, która sporządza skonsolidowane 

sprawozdanie finansowe, całkowity roczny 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 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. 
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1f. W przypadku wydania decyzji nakładającej karę, o której mowa w ust. 1a, 1b, 6, 7 lub 8, 

przepisy art. 96 ust. 10a-10c 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. 

<1h. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub starty 

unikniętej w wyniku naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 1–12, 

zamiast kary, o której mowa w ust. 1, Komisja może nałożyć karę pieniężną do 

wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.> 

2. Kara pieniężna w wysokości, o której mowa w: 

[1)   ust. 1 - może zostać nałożona odrębnie za każdy z czynów określonych w tym 

przepisie;] 

<1) ust. 1 albo 1h – może zostać nałożona odrębnie za każdy z czynów określonych w 

ust. 1;> 

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,] 

<1) ust. 1 albo 1h,> 

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. 
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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 decyzji, o której mowa w ust. 1, 1a, 1b, 1d, 1e lub 1h, 

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. 

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. 

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, 

Komisja może nałożyć odpowiednio na członka organu zarządzającego spółki 

zarządzającej albo zarządzającego z UE karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł. 

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. 

10. Przy wymierzaniu kar, o których mowa w ust. 6-8, stosuje się ust. 1g. 
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<Art. 97b. 

W przypadku nieprzekazania informacji, wyjaśnień, kopii dokumentów lub innych 

nośników informacji wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 68b ust. 3, Komisja 

może nałożyć na osobę lub podmiot, do których żądanie przekazania informacji zostało 

skierowane, karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł.> 

 

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 
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udostępnienie do publicznej wiadomości nieprawdziwej informacji lub przemilczenie 

informacji, chyba że ani on, ani osoby, za które odpowiada, nie ponoszą winy. 

<7a. Emitent oraz podmiot, który sporządził lub brał udział w sporządzeniu informacji, 

o których mowa w art. 17 ust. 1 lub 2 rozporządzenia 596/2014, 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. 

7b. Przepis ust. 7a stosuje się do uczestnika rynku uprawnień do emisji.> 

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. 100. 

[1. Kto, będąc odpowiedzialnym za informacje zawarte w prospekcie emisyjnym lub innych 

dokumentach informacyjnych albo za inne informacje związane z ofertą publiczną lub 

dopuszczeniem lub ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych lub innych 

instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym albo za informacje, o których 

mowa w art. 56 ust. 1, podaje nieprawdziwe lub zataja prawdziwe dane, w istotny sposób 

wpływające na treść informacji, podlega grzywnie do 5 000 000 zł albo karze pozbawienia 

wolności od 6 miesięcy do lat 5, albo obu tym karom łącznie.] 

<1. Kto, będąc odpowiedzialnym za informacje zawarte w prospekcie emisyjnym lub 

innych dokumentach informacyjnych albo za inne informacje związane z ofertą 

publiczną lub dopuszczeniem, lub ubieganiem się o dopuszczenie papierów 

wartościowych lub innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku 

regulowanym, albo za informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 lub 2 

rozporządzenia 596/2014 lub art. 56 ust. 1, podaje nieprawdziwe dane lub zataja 

prawdziwe dane, w istotny sposób wpływające na treść informacji, podlega grzywnie 
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do 5 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5, albo obu tym 

karom łącznie.> 

1a. Tej samej karze podlega, kto, będąc odpowiedzialnym za informacje udostępniane do 

publicznej wiadomości w formie aneksu do prospektu emisyjnego lub do memorandum 

informacyjnego, podaje nieprawdziwe lub zataja prawdziwe dane, w istotny sposób 

wpływające na treść informacji. 

2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1, działając w imieniu 

lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości 

prawnej. 

[Art. 101. 

1. Kto, będąc odpowiedzialnym za informacje przekazywane do Komisji w związku z 

opóźnieniem przekazania informacji poufnej, o którym mowa w art. 57 ust. 1, podaje 

nieprawdziwe dane lub zataja prawdziwe dane, w sposób istotny wpływające na treść tej 

informacji, podlega grzywnie do 2 000 000 zł. 

2. Tej samej karze podlega, kto, będąc odpowiedzialnym za poprawność informacji 

przekazywanych do Komisji, w celu uzyskania zwolnienia emitenta z obowiązków 

przekazywania informacji do publicznej wiadomości, podaje nieprawdziwe dane lub zataja 

prawdziwe dane, w sposób istotny wpływające na treść wniosku, o którym mowa w art. 62 

ust. 1.] 

<Art. 101. 

1. Kto, będąc odpowiedzialnym za informacje przekazywane do Komisji w związku z 

opóźnieniem podania do wiadomości publicznej informacji poufnej, o którym mowa 

w art. 17 ust. 4 rozporządzenia 596/2014, podaje nieprawdziwe dane lub zataja 

prawdziwe dane, w sposób istotny wpływające na ocenę zasadności tego opóźnienia, 

podlega grzywnie do 2 000 000 zł. 

2. Tej samej karze podlega, kto, będąc odpowiedzialnym za treść informacji 

przekazywanych do Komisji, w celu uzyskania zgody, o której mowa w art. 17 ust. 5 

lit. d rozporządzenia 596/2014, podaje nieprawdziwe dane lub zataja prawdziwe 

dane.> 

Art. 102. 

[1. Kto uniemożliwia albo utrudnia przeprowadzanie czynności, o których mowa w art. 68, 

podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności albo karze grzywny.] 
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<1. Kto nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 68, lub wykonuje go 

nienależycie, podlega grzywnie do 500 000 zł, karze ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności do lat 2.> 

[2. Orzekanie w sprawach określonych w ust. 1 następuje w trybie przepisów o postępowaniu 

w sprawach o wykroczenia.] 

 

<Art. 104a. 

Kto wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 68b ust. 5, ujawnia informację, o której 

mowa w tym przepisie, podlega grzywnie do 1 000 000 zł albo karze pozbawienia 

wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 lipca 2006 r. O NADZORZE NAD RYNKIEM FINANSOWYM (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 196) 

 

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 2016 r. poz. 1988, 1997 i 2260), zwanej dalej "ustawą - 

Prawo bankowe", ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 908 i 1036, z 2015 r. poz. 855 i 1513 oraz z 2016 r. poz. 996 i 1997), 

ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich 

zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2016 r. poz. 1826) 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 2016 r. poz. 291, 

615 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 38), ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych 
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programach emerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1449), ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 

r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach 

zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1776), ustawy z dnia 22 maja 2003 

r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 477) oraz ustawy 

z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1097 oraz 

z 2017 r. poz. 38); 

3)   nadzór ubezpieczeniowy, sprawowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 

2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 oraz z 2016 

r. poz. 615 i 1948), zwanej dalej "ustawą o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej", ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 2077 oraz z 2017 r. poz. 60), ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o 

nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o 

ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 792 i 

2181); 

[4)    nadzór nad rynkiem kapitałowym, sprawowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636, 1948 

i 1997), 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 2016 r. poz. 1639), ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 

inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 

r. poz. 1896, 1948 i 2260), zwanej dalej "ustawą o funduszach inwestycyjnych", ustawy 

z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 719, 831, 

904 i 1948), ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1289), 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);] 
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<4) nadzór nad rynkiem kapitałowym, sprawowany zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1636, 1948 i 1997), 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 2016 r. poz. 1639), ustawy z 

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

funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896, 1948 i 2260), zwanej dalej 

„ustawą o funduszach inwestycyjnych”, ustawy z dnia 26 października 2000 r. o 

giełdach towarowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 719, 831, 904 i 1948), ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1289), 

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. 2 ust. 1 lit. a–d i ust. 3 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w 

sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz 

uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy 

Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 

12.06.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 596/2014”, 

rozporządzenia nr 575/2013, rozporządzenia nr 596/2014, 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.), 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.), rozporządzenia 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.), rozporządzenia 
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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, zmieniającego 

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, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 

909/2014”;> 

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 2016 r. poz. 1572 i 1997); 

5a)  nadzór nad agencjami ratingowymi w zakresie przewidzianym przepisami 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 

r. w sprawie agencji ratingowych (Dz. Urz. WE L 302 z 17.11.2009, str. 1); 

5b)  (uchylony); 

6)   nadzór uzupełniający, sprawowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 

2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami 

ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład 

konglomeratu finansowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1252; 

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 2016 r. poz. 1910, 1948 i 1997 oraz z 2017 r. poz. 60). 

 

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, 



- 149 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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)   (uchylona), 

r)  wystąpienia do zarządu banku z żądaniem zwołania nadzwyczajnego walnego 

zgromadzenia akcjonariuszy, 

s)  ograniczenia działalności banku, 

t)  uchylenia zezwolenia na utworzenie banku i podjęcia decyzji o likwidacji banku, 

u)  przejęcia banku przez inny bank lub połączenia banków, 

v)  likwidacji banku, 

w)  wystąpienia do Rady Ministrów o likwidację banku w przypadku banku 

państwowego, 

x)  zawieszenia działalności banku i wnioskowania o jego upadłość, 

y)  ustanowienia zarządu komisarycznego w banku, 

z)   wydawania opinii w sprawie: 
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–  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: 

a)  wydawania i cofania zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej, 
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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, 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, 
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l)  udzielenia zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych oraz zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi, 

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 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 
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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, 

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 
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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 funduszach 

inwestycyjnych oraz zakazania zawierania przez taki podmiot jakichkolwiek 

transakcji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej[;] <,> 

<zm) udzielania zezwoleń, o których mowa w art. 16 lub art. 54 rozporządzenia 

nr 909/2014, a także cofnięcia tych zezwoleń na podstawie art. 20 ust. 1 oraz 

art. 57 ust. 1 tego rozporządzenia;> 

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, 
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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; 

9)   zatwierdzenia statutu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej; 

10)   nakładania upomnienia; 

11)   wydawania decyzji dotyczących programów postępowania naprawczego; 

12)   zawieszenia w czynnościach członków organów; 

13)   ograniczenia zakresu działalności. 

3. Osoby, o których mowa w ust. 1, mogą udzielać, w zakresie określonym przez Komisję, 

dalszych pełnomocnictw pracownikom Urzędu Komisji. 

 


