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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 411) 

 

 

 

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

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1636, 1948 i 1997) 

 

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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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; 

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

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

finansowe niebędące papierami wartościowymi i uprawniony lub zobowiązany z tych 

instrumentów finansowych; 

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

publicznej; 

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

rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej; 

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

przepisów ustawy o ofercie publicznej; 
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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; 

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

rok; 

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

niebędące papierami wartościowymi instrumenty finansowe, wyemitowane lub 

wystawione na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego, które 

mogą być przedmiotem obrotu na rynku pieniężnym; 

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

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

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

rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów, zmian 

klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych 

oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, praw, zobowiązań, 

indeksów lub wskaźników (instrumentów bazowych) oraz instrumenty pochodne 

dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego; 

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

zapasowego, kapitału z aktualizacji wyceny, pozostałych kapitałów rezerwowych, 

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 
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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; 

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 
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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;] 

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

Komisji na prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rachunków 

derywatów i rachunków zbiorczych;> 

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

ustawy o nadzorze; 

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

Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem zagranicznej instytucji kredytowej; 

39)  zakładzie ubezpieczeń - rozumie się przez to krajowy zakład ubezpieczeń, o którym 

mowa w art. 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; 

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

który jest: 

a)  bankiem, 

b)  firmą inwestycyjną, 

c)  zakładem ubezpieczeń, 

d)  funduszem inwestycyjnym, 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, 

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, 
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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 

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

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

<51) danych osobowych – rozumie się przez to imiona i nazwisko, datę i miejsce 

urodzenia, adres zamieszkania, w przypadku obywateli Rzeczypospolitej Polskiej 

także numer PESEL, w odniesieniu do osób nieposiadających obywatelstwa 

polskiego także numer paszportu, a w przypadku jego braku – numer innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość.> 

 

<Art. 4a. 

1. Rachunkami derywatów są rachunki, na których są zapisywane instrumenty 

pochodne dopuszczone do obrotu zorganizowanego, prowadzone wyłącznie przez 

domy maklerskie i banki prowadzące działalność maklerską, banki powiernicze, 

zagraniczne firmy inwestycyjne i zagraniczne osoby prawne prowadzące działalność 

maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału – jeżeli 

oznaczenie tych rachunków pozwala na identyfikację osób, którym przysługują 

prawa z instrumentów pochodnych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego. 

2. Podmiot prowadzący rachunki derywatów dokonuje zapisów na rachunku derywatów 

i rachunku pieniężnym klienta po rozliczeniu transakcji przez właściwy podmiot 

rozliczający, najpóźniej do końca dnia, w którym nastąpiło to rozliczenie, na 

podstawie zapisów dokonanych na kontach rozliczeniowych prowadzonych przez ten 

podmiot. 

3. Przepis ust. 1 nie ogranicza możliwości rejestrowania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej instrumentów pochodnych dopuszczonych do obrotu 

zorganizowanego, będących przedmiotem transakcji zawieranych przez: 

1) zagraniczne firmy inwestycyjne prowadzące działalność maklerską na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej bez otwierania oddziału lub 

2) zagraniczne firmy inwestycyjne w ramach wykonywania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 3, 

w związku z realizacją zadań związanych z organizacją rynku regulowanego, 

alternatywnego systemu obrotu lub zapewnieniem płynności obrotu instrumentami 

pochodnymi, lub 

3) zagraniczne firmy inwestycyjne nieprowadzące działalności maklerskiej na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub 
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4) inne podmioty z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

nieprowadzące działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

o ile spełniają warunki określone w art. 31 ust. 2. 

4. Do rachunków derywatów stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rachunków 

papierów wartościowych.> 

[Art. 8. 

Przepisy art. 7 stosuje się odpowiednio do niebędących papierami wartościowymi ani 

instrumentami pochodnymi instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu 

zorganizowanego.] 

 

<Art. 8. 

1. Przepisy art. 7 stosuje się odpowiednio do niebędących papierami wartościowymi 

instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu zorganizowanego, z tym że 

w odniesieniu do instrumentów pochodnych dopuszczonych do obrotu 

zorganizowanego określone w art. 7 skutki prawne związane z zapisem na rachunku 

papierów wartościowych powstają: 

1) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – z chwilą zapisania tych instrumentów na 

rachunku derywatów; 

2) w przypadku, o którym mowa w art. 4a ust. 3 – z chwilą zapisania tych 

instrumentów na koncie rozliczeniowym prowadzonym przez podmiot 

rozliczający, o którym mowa w art. 45b ust. l pkt 2. 

2. Do ustalenia osób uprawnionych lub zobowiązanych z instrumentów pochodnych 

dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, rejestrowanych poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 4a ust. 3, przepisów prawa polskiego nie 

stosuje się, z zastrzeżeniem art. 45h ust. 2.> 

 

[Art. 15. 

1. Rynek regulowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje: 

1) rynek giełdowy; 

2) rynek pozagiełdowy. 

3) (uchylony). 

2. Rynek regulowany określony w: 

1) ust. 1 pkt 1 - jest organizowany przez spółkę prowadzącą giełdę; 
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2) ust. 1 pkt 2 - jest organizowany przez spółkę prowadzącą rynek pozagiełdowy. 

3) (uchylony). 

3. (uchylony).] 

 

Uwaga: użyte w art. 16 w ust. 1 i 4, w art. 18 w ust. 1, 1a, 2b i 2d–2f, w art. 21 w ust. 

3–3c i 7, w art. 22 w ust. 1 i w ust. 3 w pkt 1 oraz w ust. 5 i 6, w art. 24 w ust. 

1, 2, w ust. 3a w pkt 2 i w ust. 4–8, w art. 25a w ust. 2, w art. 25b w ust. 2, w 

art. 27 w ust. 2 i 5, w art. 29 w ust. 2, w art. 29a w ust. 1, 2, 7 i 10, w art. 29b w 

ust. 1, w art. 30 w ust. 1 w pkt 1, w ust. 2–4 i 8, w art. 47a w ust. 2 w pkt 2, w 

art. 53 w ust. 2, w art. 93a w ust. 5, w art. 148 w ust. 1 w pkt 2 w lit. e, w art. 

151 w pkt 3 oraz w art. 165a w ust. 1 i 2, w różnej liczbie i różnym przypadku, 

wyrazy [spółka prowadząca giełdę], [spółka prowadząca rynek 

pozagiełdowy], [spółka prowadząca giełdę lub spółka prowadząca rynek 

pozagiełdowy] oraz [spółka prowadząca giełdę oraz spółka prowadząca rynek 

pozagiełdowy] zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim 

przypadku wyrazami <spółka prowadząca rynek regulowany>; 

 

 

Art. 16. 

1. Spółka prowadząca giełdę lub spółka prowadząca rynek pozagiełdowy może organizować 

rynki wyodrębnione pod względem rodzaju papierów wartościowych lub innych 

instrumentów finansowych, jak również rodzaju ich emitentów. 

[2. Spółka prowadząca giełdę może, w ramach organizowania rynku giełdowego, wyodrębnić 

rynek oficjalnych notowań giełdowych, zwany dalej "rynkiem oficjalnych notowań", 

spełniający dodatkowe, w stosunku do minimalnych wymogów określonych dla rynku 

regulowanego, wymogi dotyczące emitentów papierów wartościowych oraz papierów 

wartościowych będących przedmiotem obrotu na tym rynku. 

3. Spółka prowadząca giełdę lub spółka prowadząca rynek pozagiełdowy może organizować 

alternatywny system obrotu. Do spółki prowadzącej rynek regulowany, która organizuje 

alternatywny system obrotu, stosuje się odpowiednio art. 78, art. 78a, art. 81a-81g i art. 

104a oraz przepisy wydane na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 - w zakresie, w 

jakim przepisy wydane na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 5 określają warunki techniczne i 

organizacyjne wymagane do prowadzenia działalności.] 
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<2. Spółka prowadząca rynek regulowany może, w ramach organizowania rynku 

regulowanego, wyodrębnić rynek oficjalnych notowań, zwany dalej „rynkiem 

oficjalnych notowań”, spełniający dodatkowe, w stosunku do minimalnych wymogów 

określonych dla rynku regulowanego, wymogi dotyczące emitentów papierów 

wartościowych oraz papierów wartościowych będących przedmiotem obrotu na tym 

rynku. 

3. Spółka prowadząca rynek regulowany może organizować alternatywny system 

obrotu. Do spółki prowadzącej rynek regulowany, która organizuje alternatywny 

system obrotu, stosuje się odpowiednio art. 78, art. 78a, art. 81a–81g, art. 83a ust. 4 

pkt 1 i ust. 4a i art. 104a oraz przepisy wydane na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 3 i 5 – 

w zakresie, w jakim przepisy wydane na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 5 określają 

warunki techniczne i organizacyjne wymagane do prowadzenia działalności.> 

4. Spółka prowadząca giełdę lub spółka prowadząca rynek pozagiełdowy jest obowiązana 

zawiadomić Komisję o zamiarze organizowania alternatywnego systemu obrotu co 

najmniej na 30 dni przed rozpoczęciem organizowania tego systemu. Zawiadomienie 

powinno zawierać informacje potwierdzające spełnienie przez tę spółkę warunków 

organizowania alternatywnego systemu obrotu. 

 

Art. 18. 

1. Spółka prowadząca giełdę oraz spółka prowadząca rynek pozagiełdowy zapewnia: 

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

na danym rynku, 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 na danym rynku organizowanym przez tę 

spółkę, w tym - w przypadku organizowania obrotu akcjami - w sposób i w zakresie 

określonym w art. 12, art. 13, art. 17-20 oraz art. 27-32 rozporządzenia 1287/2006. 

1a. Spółka prowadząca giełdę oraz spółka prowadząca rynek pozagiełdowy zapewnia 

sprawny i prawidłowy rozrachunek oraz rozliczanie transakcji zawartych na rynku 

regulowanym prowadzonym przez tę spółkę, przez zawarcie umowy z podmiotem 

uprawnionym do dokonywania rozrachunku oraz rozliczania transakcji. 

1b. Podmiot uprawniony do dokonywania rozrachunku oraz rozliczania transakcji powinien 

spełniać następujące warunki: 
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1) wykorzystywać rozwiązania zapewniające sprawne i prawidłowe wykonywanie 

powierzonych mu czynności, w tym spełniać warunki techniczne dokonywania 

odpowiednio rozrachunku lub rozliczeń transakcji; 

2) zapewniać wykonywanie powierzonych mu czynności w sposób niezagrażający 

bezpieczeństwu obrotu i nienaruszający interesów uczestników tego obrotu. 

1c. Warunki, o których mowa w ust. 1b 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 1 i 3, oraz spółki prowadzącej izbę rozliczeniową 

- w zakresie powierzenia dokonywania rozliczenia transakcji. 

[2. Spółka prowadząca giełdę oraz spółka prowadząca rynek pozagiełdowy upowszechnia 

aktualne ceny kupna i ceny sprzedaży dla akcji dopuszczonych do obrotu na danej 

giełdzie lub na danym rynku pozagiełdowym, ze wskazaniem łącznego wolumenu zleceń 

dla każdego z poziomów cenowych zgodnie z art. 17, art. 29, art. 30 i art. 32 

rozporządzenia 1287/2006.] 

<2. Spółka prowadząca rynek regulowany upowszechnia aktualne ceny kupna i ceny 

sprzedaży dla akcji dopuszczonych do obrotu na danym rynku regulowanym, ze 

wskazaniem łącznego wolumenu zleceń dla każdego z poziomów cenowych zgodnie z 

art. 17, art. 29, art. 30 i art. 32 rozporządzenia 1287/2006.> 

2a. Informacje, o których mowa w ust. 2, są upowszechniane niezwłocznie w ciągu 

normalnych godzin handlu w rozumieniu art. 2 pkt 5 rozporządzenia 1287/2006. 

2b. Komisja może zwolnić spółkę prowadzącą giełdę lub spółkę prowadzącą rynek 

pozagiełdowy, na wniosek tej spółki, z obowiązku upowszechniania informacji, o których 

mowa w ust. 2, jeżeli jest to uzasadnione ze względu na przyjęty sposób organizowania 

obrotu albo rodzaj lub wielkość zleceń, zgodnie z art. 18 rozporządzenia 1287/2006. 

Komisja może również zwolnić spółkę prowadzącą giełdę lub spółkę prowadzącą rynek 

pozagiełdowy z obowiązku upowszechniania informacji, o których mowa w ust. 2, w 

odniesieniu do zleceń na dużą skalę w porównaniu ze standardową wielkością rynkową 

dla danych akcji w rozumieniu art. 20 rozporządzenia 1287/2006. 
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[2c. Spółka prowadząca giełdę oraz spółka prowadząca rynek pozagiełdowy upowszechnia w 

odniesieniu do zawieranych na danym rynku transakcji, których przedmiotem są akcje 

dopuszczone do obrotu na danej giełdzie lub na danym rynku pozagiełdowym, dane 

obejmujące cenę, wielkość oraz czas zawarcia każdej transakcji, zgodnie z art. 27, art. 

29, art. 30 i art. 32 rozporządzenia 1287/2006. Upowszechnienie informacji następuje 

niezwłocznie po zawarciu transakcji.] 

<2c. Spółka prowadząca rynek regulowany upowszechnia w odniesieniu do zawieranych 

na danym rynku transakcji, których przedmiotem są akcje dopuszczone do obrotu 

na danym rynku regulowanym, dane obejmujące cenę, wielkość oraz czas zawarcia 

każdej transakcji, zgodnie z art. 27, art. 29, art. 30 i art. 32 rozporządzenia 

1287/2006. Upowszechnienie informacji następuje niezwłocznie po zawarciu 

transakcji.> 

2d. Komisja może udzielić spółce prowadzącej giełdę lub spółce prowadzącej rynek 

pozagiełdowy, na wniosek tej spółki, zgody na odroczone upowszechnianie informacji, o 

których mowa w ust. 2c, jeżeli jest to uzasadnione ze względu na rodzaj lub, zgodnie z 

art. 28 rozporządzenia 1287/2006, ze względu na wielkość transakcji. 

2e. Do wniosku o udzielenie zgody, o której mowa w ust. 2d, spółka prowadząca giełdę lub 

spółka prowadząca rynek pozagiełdowy dołącza zasady, na jakich będzie dokonywane 

odroczone upowszechnianie informacji, o których mowa w ust. 2c, po uzyskaniu zgody 

Komisji. 

2f. Spółka prowadząca giełdę oraz spółka prowadząca rynek pozagiełdowy po uzyskaniu 

zgody, o której mowa w ust. 2d, jest obowiązana upowszechnić zasady, na jakich będzie 

dokonywane odroczone upowszechnianie informacji, o których mowa w ust. 2c. 

3. (uchylony). 

 

Rozdział 2 

Rynek regulowany 

Oddział 1 

[Rynek giełdowy] 

<Organizacja i zasady prowadzenia rynku regulowanego> 
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Uwaga: użyte w art. 21 w ust. 1, w art. 22 w ust. 3 w pkt 2, w art. 24 w ust. 4, w art. 

27 w ust. 6, w art. 28 w ust. 3, w art. 29a w ust. 6, w art. 31 w ust. 1–3 oraz 

w art. 165 w ust. 1 w pkt 5, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy 

[giełda] oraz [rynek giełdowy] zastępuje się użytymi w odpowiedniej 

liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami <rynek regulowany>; 

 

Art. 21. 

1. Giełda może być prowadzona wyłącznie przez spółkę akcyjną. 

[2. Przedmiotem działalności spółki prowadzącej giełdę może być wyłącznie prowadzenie 

giełdy, organizowanie alternatywnego systemu obrotu, prowadzenie platformy aukcyjnej 

lub prowadzenie innej działalności w zakresie organizowania obrotu instrumentami 

finansowymi oraz działalności związanej z tym obrotem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 3a.] 

<2. Przedmiotem działalności spółki prowadzącej rynek regulowany może być wyłącznie 

prowadzenie rynku regulowanego, organizowanie alternatywnego systemu obrotu, 

prowadzenie platformy aukcyjnej lub prowadzenie innej działalności w zakresie 

organizowania obrotu instrumentami finansowymi oraz działalności związanej z tym 

obrotem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 3a.> 

3. Spółka prowadząca giełdę może prowadzić działalność w zakresie edukacji, promocji i 

informacji związanej z funkcjonowaniem rynku kapitałowego. 

3a. Spółka prowadząca giełdę, po uprzednim zawiadomieniu Komisji, może organizować 

obrót towarami giełdowymi w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o 

giełdach towarowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 719, 831 i 904). Do spółki prowadzącej giełdę, 

która organizuje obrót towarami giełdowymi, oraz do tego obrotu stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych dotyczące giełdy 

towarowej, z wyłączeniem art. 5 ust. 2 i ust. 5-7, art. 6-8, art. 9 ust. 1 i art. 12 tej ustawy. 

3b. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3a, spółka prowadząca giełdę dołącza 

regulamin obrotu towarami giełdowymi, do którego stosuje się art. 11 ustawy z dnia 26 

października 2000 r. o giełdach towarowych. O każdej zmianie regulaminu obrotu 

towarami giełdowymi spółka prowadząca giełdę informuje Komisję. 

3c. Komisja może, w terminie 30 dni odpowiednio od dnia otrzymania zawiadomienia, o 

którym mowa w ust. 3a, albo od dnia otrzymania informacji o zmianie regulaminu obrotu 

towarami giełdowymi, zgłosić sprzeciw wobec rozpoczęcia organizowania przez spółkę 

prowadzącą giełdę obrotu towarami giełdowymi albo jego kontynuowania, jeżeli mogłoby 
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to naruszyć bezpieczeństwo obrotu instrumentami finansowymi lub obrotu towarami 

giełdowymi. 

4. (uchylony). 

<4a. Spółka prowadząca rynek regulowany oraz podmiot prowadzący zagraniczny 

rynek regulowany mają wyłączne prawo oznaczania prowadzonego rynku 

regulowanego oznaczeniem „rynek regulowany” lub „giełda instrumentów 

finansowych”, a w przypadku gdy organizuje obrót papierami wartościowymi 

oznaczenia prowadzonego rynku regulowanego oznaczeniem „giełda papierów 

wartościowych” oraz używania tych oznaczeń w prowadzonej przez siebie 

działalności, reklamie lub informacji reklamowej.> 

[5. Spółka prowadząca giełdę ma wyłączne prawo zamieszczania w firmie spółki wyrazów 

"giełda instrumentów finansowych" lub, w przypadku gdy organizuje obrót papierami 

wartościowymi, wyrazów "giełda papierów wartościowych".] 

<5. Spółka prowadząca rynek regulowany ma wyłączne prawo zamieszczania w firmie 

spółki oznaczenia „rynek regulowany” lub „giełda instrumentów finansowych”, a w 

przypadku gdy organizuje obrót papierami wartościowymi – oznaczenia „giełda 

papierów wartościowych”.> 

6. (uchylony). 

7. Kapitał własny spółki prowadzącej giełdę wynosi co najmniej 10 000 000 zł. 

 

Art. 22. 

1. Akcje spółki prowadzącej giełdę mogą być wyłącznie imienne. 

[2. Akcje spółki prowadzącej giełdę mogą nabywać wyłącznie Skarb Państwa, firmy 

inwestycyjne, banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, zarządzający ASI w rozumieniu 

ustawy o funduszach inwestycyjnych prowadzący działalność na podstawie zezwolenia, 

zakłady ubezpieczeń, powszechne towarzystwa emerytalne oraz emitenci papierów 

wartościowych notowanych na tej giełdzie. Za zgodą Komisji akcje spółki prowadzącej 

giełdę mogą nabywać inne krajowe i zagraniczne osoby prawne.] 

<2. Akcje spółki prowadzącej rynek regulowany mogą nabywać wyłącznie Skarb 

Państwa, firmy inwestycyjne, banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, 

zarządzający ASI w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych prowadzący 

działalność na podstawie zezwolenia, zakłady ubezpieczeń, powszechne towarzystwa 

emerytalne oraz emitenci papierów wartościowych notowanych na tym rynku 
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regulowanym. Za zgodą Komisji akcje spółki prowadzącej rynek regulowany mogą 

nabywać inne krajowe i zagraniczne osoby prawne.> 

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku, gdy: 

1) spółka prowadząca giełdę jest spółką publiczną; 

2) przedmiotem obrotu na giełdzie prowadzonej przez daną spółkę nie są papiery 

wartościowe. 

[4. Spółka prowadząca giełdę niezwłocznie po uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie giełdy 

jest obowiązana podać do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy spółki ze 

wskazaniem: 

1) imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania 

- w przypadku osób fizycznych, 

2) nazwy albo firmy oraz miejsca siedziby 

- w przypadku osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 

3) liczby posiadanych przez poszczególnych akcjonariuszy akcji oraz wynikającego z nich 

udziału w ogólnej liczbie głosów oraz w kapitale zakładowym spółki prowadzącej 

giełdę.] 

<4. Spółka prowadząca rynek regulowany niezwłocznie po uzyskaniu zezwolenia na 

prowadzenie rynku regulowanego jest obowiązana podać do publicznej wiadomości 

listę akcjonariuszy spółki ze wskazaniem: 

1) imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania – w przypadku osób fizycznych, 

2) nazwy albo firmy oraz miejsca siedziby – w przypadku osób prawnych i jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz 

3) liczby posiadanych przez poszczególnych akcjonariuszy akcji oraz wynikającego z 

nich udziału w ogólnej liczbie głosów oraz w kapitale zakładowym spółki 

prowadzącej rynek regulowany.> 

5. Obowiązek, o którym mowa w ust. 4, dotyczy akcjonariuszy posiadających akcje w liczbie 

uprawniającej do wykonywania co najmniej 5% ogólnej liczby głosów lub stanowiącej co 

najmniej 5% kapitału zakładowego spółki prowadzącej giełdę. 

6. W przypadku zmiany danych zawartych na liście, o której mowa w ust. 4, spółka 

prowadząca giełdę niezwłocznie podaje treść tych zmian do publicznej wiadomości. 
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Art. 24. 

1. Zawiadomienia Komisji wymaga zamiar bezpośredniego lub pośredniego nabycia lub 

objęcia akcji spółki prowadzącej giełdę w liczbie: 

1) stanowiącej co najmniej 5% ogólnej liczby głosów lub kapitału zakładowego lub 

2) powodującej osiągnięcie lub przekroczenie 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33% lub 50% 

ogólnej liczby głosów lub kapitału zakładowego 

- przy czym posiadanie akcji spółki prowadzącej giełdę przez podmioty pozostające w tej 

samej grupie kapitałowej uważa się za ich posiadanie przez jeden podmiot. 

2. Przez pośrednie nabycie akcji spółki prowadzącej giełdę rozumie się nabycie lub objęcie 

akcji lub udziałów podmiotu posiadającego bezpośrednio lub pośrednio akcje spółki 

prowadzącej giełdę, jeżeli w wyniku nabycia lub objęcia dojdzie do osiągnięcia lub 

przekroczenia 50% ogólnej liczby głosów lub 50% kapitału zakładowego tego podmiotu. 

[3. Komisji przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego lub 

pośredniego nabycia lub objęcia akcji spółki prowadzącej giełdę w liczbie nabycia w 

terminie 3 miesięcy od dnia dokonania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, w 

przypadku gdy podmiot zamierzający nabyć lub objąć akcje spółki prowadzącej giełdę 

mógłby wywierać niekorzystny wpływ na prawidłowe i stabilne zarządzanie giełdą. W 

przypadku niezgłoszenia sprzeciwu Komisja może wyznaczyć termin, w ciągu którego 

nabycie lub objęcie akcji spółki prowadzącej giełdę może zostać dokonane.] 

<3. Komisji przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego 

bezpośredniego lub pośredniego nabycia lub objęcia akcji spółki prowadzącej rynek 

regulowany w liczbie nabycia w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania 

zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, w przypadku gdy podmiot zamierzający 

nabyć lub objąć akcje spółki prowadzącej rynek regulowany mógłby wywierać 

niekorzystny wpływ na prawidłowe i stabilne zarządzanie rynkiem regulowanym. W 

przypadku niezgłoszenia sprzeciwu Komisja może wyznaczyć termin, w ciągu którego 

nabycie lub objęcie akcji spółki prowadzącej rynek regulowany może zostać 

dokonane.> 

3a. Nabycie lub objęcie akcji na warunkach wskazanych w zawiadomieniu może nastąpić: 

1) po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3 - w przypadku niezgłoszenia sprzeciwu 

przez Komisję albo 
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2) w terminie wyznaczonym przez Komisję - w przypadku niezgłoszenia sprzeciwu przez 

Komisję i wyznaczenia terminu, w ciągu którego nabycie lub objęcie akcji spółki 

prowadzącej giełdę może zostać dokonane. 

4. Wykonywanie prawa głosu z akcji spółki prowadzącej giełdę nabytych lub objętych bez 

zawiadomienia Komisji, po dokonaniu zawiadomienia lecz przed upływem terminu, o 

którym mowa w ust. 3, pomimo zgłoszenia przez Komisję sprzeciwu lub z naruszeniem 

wyznaczonego przez Komisję terminu, w którym nabycie lub objęcie akcji może zostać 

dokonane, jest bezskuteczne. 

5. W przypadku gdy podmiotem nabywającym akcje spółki prowadzącej giełdę jest 

zagraniczna firma inwestycyjna, bank zagraniczny albo zagraniczny zakład ubezpieczeń 

posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności wydane przez właściwy organ 

nadzoru innego państwa członkowskiego, Komisja zasięga opinii o tym podmiocie od 

organu nadzoru, który udzielił mu zezwolenia na prowadzenie działalności. 

6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio w przypadku gdy podmiotem nabywającym akcje 

spółki prowadzącej giełdę jest podmiot dominujący wobec podmiotu, o którym mowa w 

ust. 5, lub podmiot wywierający znaczny wpływ w rozumieniu art. 96 ust. 3 na podmiot, o 

którym mowa w ust. 5, a także w przypadku jeżeli w wyniku pośredniego nabycia 

podmiot, którego akcje są przedmiotem nabycia, stałby się podmiotem zależnym od 

nabywcy albo podmiotem, na który nabywca zacznie wywierać znaczny wpływ w 

rozumieniu art. 96 ust. 3. 

7. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wskazanie liczby akcji, które nabywca 

zamierza nabyć, ich udział w kapitale zakładowym oraz liczbę głosów, jaką nabywca 

osiągnie na walnym zgromadzeniu, oraz składane pod rygorem odpowiedzialności karnej 

oświadczenie o źródle pochodzenia środków pieniężnych przeznaczonych na zapłatę za 

obejmowane lub nabywane akcje spółki prowadzącej giełdę. 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. 

8. Niezgłoszenie przez Komisję sprzeciwu w terminie, o którym mowa w ust. 3, oznacza 

zgodę na nabycie akcji spółki prowadzącej giełdę, na warunkach wskazanych w 

zawiadomieniu. 
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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.] 

<1. Prowadzenie rynku regulowanego wymaga zezwolenia Komisji, wydanego na 

wniosek zainteresowanego podmiotu.> 

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

zawierający:] <Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie rynku regulowanego 

zawiera:> 

1)   firmę oraz siedzibę spółki; 

[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;] 

<2) dane osobowe członków zarządu i rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek 

regulowany oraz innych osób, które odpowiadają za rozpoczęcie działalności 

rynku regulowanego lub będą nim kierować; 

3) przewidywaną wysokość środków własnych i kredytów, przeznaczoną na 

uruchomienie rynku regulowanego, 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;] 

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

umowy ze spółką, rozliczenia oraz rozrachunku transakcji zawieranych na rynku 
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regulowanym prowadzonym przez spółkę oraz zasad, na jakich ma być 

dokonywany rozrachunek oraz rozliczenie transakcji przez ten podmiot lub te 

podmioty; 

6) dane o przewidywanej lokalizacji rynku regulowanego oraz środkach 

technicznych umożliwiających funkcjonowanie rynku, w szczególności 

zapewniających stałą łączność z podmiotami, o których mowa w pkt 5; 

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

danym rynku regulowanym;> 

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, procedurę przeciwdziałania i ujawniania przypadków manipulacji 

oraz analizę ekonomiczno-finansową możliwości prowadzenia rynku regulowanego.> 

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.] 

<5. Wydając zezwolenie, Komisja zatwierdza statut spółki i regulamin rynku 

regulowanego oraz określa termin rozpoczęcia działalności objętej zezwoleniem, nie 

dłuższy niż 12 miesięcy od dnia, w którym decyzja o udzieleniu zezwolenia stała się 

ostateczna.> 

 

Art. 25a. 

[1. W skład zarządu giełdy powinny wchodzić osoby posiadające wykształcenie wyższe, co 

najmniej trzyletni staż pracy w instytucjach rynku finansowego oraz nieposzlakowaną 

opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami.] 
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<1. W skład zarządu spółki prowadzącej rynek regulowany powinny wchodzić osoby 

posiadające wykształcenie wyższe, co najmniej trzyletni staż pracy w instytucjach 

rynku finansowego oraz nieposzlakowaną opinię w związku ze sprawowanymi 

funkcjami.> 

2. W przypadku gdy spółka prowadząca giełdę organizuje alternatywny system obrotu, 

warunki, o których mowa w ust. 1, powinny spełniać osoby kierujące tą działalnością. 

[3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku, gdy organizowaniem alternatywnego systemu 

obrotu kierują członkowie zarządu giełdy.] 

<3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku, gdy organizowaniem alternatywnego 

systemu obrotu kierują członkowie zarządu spółki prowadzącej rynek regulowany.> 

 

Art. 25b. 

[1. Zezwolenie na prowadzenie giełdy uprawnia spółkę prowadzącą giełdę do instalowania 

na terytorium innego państwa członkowskiego systemów informatycznych i urządzeń 

technicznych, umożliwiających dostęp do giełdy podmiotom prowadzącym działalność na 

terytorium innego państwa członkowskiego.] 

<1. Zezwolenie na prowadzenie rynku regulowanego uprawnia spółkę prowadzącą 

rynek regulowany do instalowania na terytorium innego państwa członkowskiego 

systemów informatycznych i urządzeń technicznych, umożliwiających dostęp do 

rynku regulowanego podmiotom prowadzącym działalność na terytorium innego 

państwa członkowskiego.> 

2. Spółka prowadząca giełdę jest obowiązana zawiadomić Komisję o zamiarze podjęcia 

czynności, o których mowa w ust. 1. 

3. Komisja przekazuje informację, o której mowa w ust. 2, w terminie miesiąca właściwemu 

organowi nadzoru innego państwa członkowskiego, na terytorium którego czynności 

określone w ust. 1 mają być podjęte. 

 

<Art. 25c 

1. W przypadku łączenia się spółek prowadzących rynek regulowany oraz 

organizujących alternatywny system obrotu zezwolenie na prowadzenie rynku 

regulowanego oraz uprawnienie do organizowania alternatywnego systemu obrotu 

spółki przejmowanej nie przechodzą na spółkę przejmującą.  
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2. W przypadku podziału spółki prowadzącej rynek regulowany oraz organizującej 

alternatywny system obrotu w sposób, o którym mowa w art. 529 § 1 pkt 1, 3 lub 4 

ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, zezwolenie na 

prowadzenie rynku regulowanego oraz uprawnienie do organizowania 

alternatywnego systemu obrotu spółki dzielonej nie przechodzą na spółkę 

przejmującą, która prowadzi rynek regulowany oraz organizuje alternatywny system 

obrotu.  

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lub 2, instrumenty finansowe dopuszczone do 

obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez spółkę przejmowaną lub spółkę 

dzieloną uznaje się za dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym 

przez spółkę przejmującą odpowiednio z dniem połączenia, dniem podziału lub 

dniem wydzielenia.  

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lub 2, instrumenty finansowe wprowadzone do 

alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez spółkę przejmowaną lub 

spółkę dzieloną uznaje się za wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu 

organizowanego przez spółkę przejmującą odpowiednio z dniem połączenia, dniem 

podziału lub dniem wydzielenia.  

5. W przypadku podziału spółki prowadzącej rynek regulowany oraz organizującej 

alternatywny system obrotu, w planie podziału wskazuje się spółkę, na którą 

przechodzi zezwolenie na prowadzenie rynku regulowanego oraz uprawnienie do 

organizowania alternatywnego systemu obrotu, z uwzględnieniem ust. 2.  

6. W przypadku łączenia się spółek prowadzących rynek regulowany oraz 

organizujących alternatywny system obrotu w sposób, o którym mowa w art. 492 § 1 

pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, na spółkę nowo 

zawiązaną przechodzi wskazane w planie połączenia zezwolenie na prowadzenie 

rynku regulowanego oraz uprawnienie do organizowania alternatywnego systemu 

obrotu. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 lub 6, spółka dzielona lub spółki łączące się 

informują Komisję o zgłoszeniu do sądu rejestrowego, odpowiednio planu podziału 

lub planu połączenia, w terminie 5 dni od dnia, w którym nastąpiło zgłoszenie. 

8. Spółka nowo zawiązana lub spółka przejmująca niezwłocznie, nie później niż w 

terminie 5 dni od dnia powzięcia informacji o wpisie do Krajowego Rejestru 
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Sądowego spółki nowo zawiązanej lub połączenia, informuje Komisję o dokonanych 

wpisach.  

9. W przypadku odmowy dokonania wpisu przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio.  

10. Przepisy ust. 1–9 stosuje się odpowiednio do spółek prowadzących rynek regulowany 

na innej podstawie niż zezwolenie na prowadzenie rynku regulowanego. 

11. W przypadku gdy spółki, o których mowa w ust. 1, organizują obrót towarami 

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

towarowych, przepisy ust. 1–10 stosuje się odpowiednio.> 

 

[Art. 26. 

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych odmawia wydania zezwolenia na 

prowadzenie giełdy, jeżeli z analizy wniosku i dołączonych do niego dokumentów wynika, że 

podmiot występujący z wnioskiem nie zapewni prowadzenia działalności w sposób 

niezagrażający bezpieczeństwu obrotu instrumentami finansowymi lub należycie 

zabezpieczający interesy uczestników tego obrotu.] 

 

<Art. 26. 

Komisja odmawia wydania zezwolenia na prowadzenie rynku regulowanego, jeżeli z 

analizy wniosku i dołączonych do niego dokumentów wynika, że podmiot występujący z 

wnioskiem nie zapewni prowadzenia działalności w sposób niezagrażający 

bezpieczeństwu obrotu instrumentami finansowymi lub należycie zabezpieczający 

interesy uczestników tego obrotu.> 

 

Art. 27. 

[1. Dokonanie zmian w składzie zarządu giełdy wymaga zgody Komisji, udzielanej na wniosek 

organu uprawnionego do powoływania i odwoływania członków zarządu giełdy. Komisja 

odmawia udzielenia zgody, jeżeli proponowane zmiany nie zapewniają prowadzenia 

działalności w sposób niezagrażający bezpieczeństwu obrotu papierami wartościowymi lub 

należycie zabezpieczający interesy uczestników tego obrotu.] 

<1. Dokonanie zmian w składzie zarządu spółki prowadzącej rynek regulowany wymaga 

zgody Komisji, udzielanej na wniosek organu uprawnionego do powoływania i 

odwoływania członków zarządu spółki prowadzącej rynek regulowany. Komisja 

odmawia udzielenia zgody, jeżeli proponowane zmiany nie zapewniają prowadzenia 
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działalności w sposób niezagrażający bezpieczeństwu obrotu instrumentami 

finansowymi lub należycie zabezpieczający interesy uczestników tego obrotu.> 

2. Zamiar zawarcia przez spółkę prowadzącą giełdę umowy skutkującej zmianą podmiotu 

dokonującego rozrachunku lub rozliczania transakcji wymaga zawiadomienia Komisji. 

3. [Podmiot uprawniony do zawierania transakcji na rynku giełdowym może powierzyć 

dokonywanie rozrachunku zawieranych przez niego transakcji podmiotowi innemu niż ten, 

który na podstawie umowy ze spółką prowadzącą giełdę dokonuje rozrachunku transakcji 

zawieranych na tym rynku.] <Podmiot uprawniony do zawierania transakcji na rynku 

regulowanym może powierzyć dokonywanie rozrachunku zawieranych przez niego 

transakcji podmiotowi innemu niż ten, który na podstawie umowy ze spółką 

prowadzącą rynek regulowany dokonuje rozrachunku transakcji zawieranych na 

tym rynku.> Zamiar powierzenia dokonywania rozrachunku wymaga zawiadomienia 

Komisji. 

[4. Komisja w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia, zgłasza sprzeciw 

wobec planowanego zawarcia umowy skutkującej zmianą podmiotu dokonującego 

rozrachunku lub rozliczania transakcji lub wobec planowanego powierzenia dokonywania 

rozrachunku transakcji podmiotowi innemu niż ten, który na podstawie umowy ze spółką 

prowadzącą giełdę dokonuje rozrachunku transakcji zawieranych na rynku giełdowym, w 

przypadku gdy podmiot, z którym ma zostać zawarta umowa, albo podmiot wskazany 

zgodnie z ust. 3 nie spełnia warunków, o których mowa w art. 18 ust. 1b.] 

<4. Komisja w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia, zgłasza sprzeciw 

wobec planowanego zawarcia umowy skutkującej zmianą podmiotu dokonującego 

rozrachunku lub rozliczania transakcji lub wobec planowanego powierzenia 

dokonywania rozrachunku transakcji podmiotowi innemu niż ten, który na 

podstawie umowy ze spółką prowadzącą rynek regulowany dokonuje rozrachunku 

transakcji zawieranych na rynku regulowanym, w przypadku gdy podmiot, z którym 

ma zostać zawarta umowa, albo podmiot wskazany zgodnie z ust. 3 nie spełnia 

warunków, o których mowa w art. 18 ust. 1b.> 

5. W przypadku gdy podmiot dokonujący rozrachunku lub rozliczania transakcji nie spełnia 

warunków, o których mowa w art. 18 ust. 1b, Komisja może, w drodze decyzji, nakazać 

spółce prowadzącej giełdę rozwiązanie umowy zawartej z tym podmiotem. Komisja może 

wyznaczyć termin, w ciągu którego rozwiązanie umowy powinno zostać dokonane. 
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6. W przypadku gdy podmiot, któremu podmiot uprawniony do zawierania transakcji na 

rynku giełdowym powierzył dokonywanie rozrachunku transakcji, nie spełnia warunków, 

o których mowa w art. 18 ust. 1b, Komisja może, w drodze decyzji, nakazać zmianę 

podmiotu dokonującego rozrachunku transakcji. Komisja może wyznaczyć termin, w ciągu 

którego zmiana podmiotu powinna zostać dokonana. 

 

Art. 28. 

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

regulaminu.] 

<1. Rada nadzorcza spółki prowadzącej rynek regulowany, na wniosek zarządu spółki 

prowadzącej rynek regulowany, uchwala regulamin rynku regulowanego, a także 

zmiany tego regulaminu.> 

2. [Regulamin giełdy określa w szczególności:] <Regulamin rynku regulowanego 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;] 

<1) kryteria i warunki dopuszczania papierów wartościowych i innych instrumentów 

finansowych do obrotu na poszczególnych rynkach, w tym papierów 

wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w innym 

państwie członkowskim; 

2) sposób i tryb rozstrzygania sporów dotyczących przebiegu transakcji; 

3) rodzaje transakcji zawieranych na rynku regulowanym; 

4) porządek obrotu papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi 

na rynku regulowanym; 
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5) warunki i tryb notowania, zawieszania i zaprzestania notowania papierów 

wartościowych i innych instrumentów finansowych na rynku regulowanym;> 

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;] 

<9) sposób klasyfikowania papierów wartościowych i innych instrumentów 

finansowych notowanych na rynku regulowanym; 

10) system informacyjny rynku regulowanego; 

11) wysokość stałej opłaty rocznej za korzystanie z urządzeń rynku regulowanego;> 

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;] 

<13) obowiązki informacyjne emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do 

obrotu wyłącznie na rynku regulowanym niebędącym rynkiem oficjalnych 

notowań, 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. 

16) (uchylony); 

17) (uchylony). 
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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. 29. 

1. [Dokonywanie zmian w statucie spółki prowadzącej giełdę i regulaminie giełdy wymaga 

zgody Komisji.] <Dokonywanie zmian w statucie spółki prowadzącej rynek 

regulowany i regulaminie rynku regulowanego wymaga zgody Komisji.> Komisja 

odmawia udzielenia zgody na dokonanie zmian w statucie i regulaminie, jeżeli 

proponowane zmiany są sprzeczne z przepisami prawa lub mogłyby naruszyć 

bezpieczeństwo obrotu. 

2. Spółka prowadząca giełdę jest obowiązana informować Komisję o wszelkich zmianach 

danych, o których mowa w art. 25 ust. 2. 

[3. Spółka prowadząca giełdę udostępnia uczestnikom obrotu regulamin giełdy i jego zmiany 

oraz inne ustanowione przez spółkę regulacje obowiązujące na prowadzonym przez nią 

rynku, co najmniej na 2 tygodnie przed dniem ich wejścia w życie.] 

<3. Spółka prowadząca rynek regulowany udostępnia uczestnikom obrotu regulamin 

rynku regulowanego i jego zmiany oraz inne ustanowione przez spółkę regulacje 

obowiązujące na prowadzonym przez nią rynku, co najmniej na 2 tygodnie przed 

dniem ich wejścia w życie.> 

 

Art. 30. 

1. Przewodniczący Komisji lub osoba przez niego upoważniona ma prawo: 

1) wstępu do siedziby i do lokalu spółki prowadzącej giełdę celem wglądu do ksiąg, 

dokumentów i innych nośników informacji; 

[2) uczestniczyć w posiedzeniach rady giełdy oraz w walnych zgromadzeniach.] 

<2) uczestniczyć w posiedzeniach rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek 

regulowany oraz w walnych zgromadzeniach.> 

2. Na żądanie Przewodniczącego Komisji lub osoby przez niego upoważnionej, osoby 

uprawnione do reprezentowania spółki prowadzącej giełdę lub wchodzące w skład jej 

organów zarządzających i nadzorczych albo pozostające z tą spółką w stosunku pracy są 
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obowiązane do niezwłocznego sporządzenia i przekazania, na koszt spółki, kopii 

dokumentów i innych nośników informacji oraz do udzielenia pisemnych lub ustnych 

wyjaśnień. 

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, spoczywa również na biegłym rewidencie oraz 

osobach uprawnionych do reprezentowania podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdań finansowych lub pozostających z tym podmiotem w stosunku pracy - w 

zakresie dotyczącym czynności podejmowanych przez te osoby lub podmiot, w związku z 

badaniem sprawozdań finansowych spółki prowadzącej giełdę lub świadczeniem na rzecz 

spółki prowadzącej giełdę innych usług wymienionych w art. 48 ust. 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). Nie narusza to obowiązku zachowania tajemnicy, o której mowa w art. 59 tej 

ustawy. 

4. Na pisemne żądanie Komisji zarząd spółki prowadzącej giełdę jest obowiązany do: 

1) zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia lub 

2) umieszczenia spraw wskazanych przez Komisję w porządku obrad walnego 

zgromadzenia. 

5. W przypadku niewykonania obowiązków, o których mowa w ust. 4, do żądania Komisji 

stosuje się odpowiednio przepisy art. 401 § 1 i 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - 

Kodeks spółek handlowych. 

[6. Komisja może nakazać radzie giełdy niezwłoczne podjęcie, jednak nie później niż w 

terminie 10 dni roboczych, uchwały w określonej sprawie. 

7. Komisja może zaskarżyć do sądu uchwałę walnego zgromadzenia lub rady giełdy, w 

terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o uchwale, w drodze powództwa o jej 

uchylenie, jeżeli uchwała narusza przepisy prawa, postanowienia statutu, regulaminu lub 

zasady bezpieczeństwa obrotu albo jeżeli została podjęta z naruszeniem przepisów prawa, 

postanowień statutu lub regulaminu.] 

<6. Komisja może nakazać radzie nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany 

niezwłoczne podjęcie, nie później jednak niż w terminie 10 dni roboczych, uchwały w 

określonej sprawie. 

7. Komisja może zaskarżyć do sądu uchwałę walnego zgromadzenia lub rady nadzorczej 

spółki prowadzącej rynek regulowany, w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o uchwale, w drodze powództwa o jej uchylenie, jeżeli uchwała narusza 
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przepisy prawa, postanowienia statutu, regulaminu lub zasady bezpieczeństwa obrotu 

albo jeżeli została podjęta z naruszeniem przepisów prawa, postanowień statutu lub 

regulaminu.> 

8. W razie powzięcia wątpliwości co do prawidłowości lub rzetelności sprawozdań 

finansowych albo innych informacji finansowych, których obowiązek sporządzenia 

wynika z odrębnych przepisów lub prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych, 

Komisja może zlecić kontrolę tych sprawozdań, informacji i ksiąg rachunkowych 

podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych. W przypadku gdy 

kontrola wykaże istnienie istotnych nieprawidłowości, spółka prowadząca giełdę zwraca 

Komisji koszty przeprowadzenia kontroli. 

 

Art. 31. 

1. Stronami transakcji zawieranych na rynku giełdowym mogą być wyłącznie: 

1) firmy inwestycyjne; 

2) zagraniczne firmy inwestycyjne nieprowadzące działalności maklerskiej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

3) Krajowy Depozyt albo spółka, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie 

czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 pkt 1 i 3 - w przypadku, o 

którym mowa w art. 59 ust. 3; 

4) spółka prowadząca izbę rozliczeniową - w przypadku, o którym mowa w art. 68c ust. 3. 

2. Stronami transakcji zawieranych na rynku giełdowym mogą być również, na warunkach 

określonych w regulaminie giełdy, inne podmioty nabywające i zbywające instrumenty 

finansowe we własnym imieniu i na własny rachunek: 

1) będące uczestnikami Krajowego Depozytu lub spółki, której Krajowy Depozyt 

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

1 lub 2, lub spółki prowadzącej izbę rozliczeniową i izbę rozrachunkową, o której 

mowa w art. 68a; 

2) niebędące uczestnikami podmiotu, o którym mowa w pkt 1, pod warunkiem wskazania 

podmiotu będącego uczestnikiem podmiotu, o którym mowa w pkt 1, który zobowiązał 

się do wypełniania obowiązków w związku z rozliczaniem zawartych transakcji. 

3. Czynność prawna mająca za przedmiot transakcję zawieraną na rynku giełdowym 

dokonana przez podmioty inne niż określone w ust. 1 i 2 jest nieważna. 
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<4. Na żądanie Komisji lub jej upoważnionego przedstawiciela, osoby uprawnione do 

reprezentowania zagranicznej firmy inwestycyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 

będącej stroną transakcji zawieranych na rynku regulowanym, lub wchodzące w 

skład jej statutowych organów albo pozostające z nią w stosunku pracy są 

obowiązane do niezwłocznego sporządzenia i przekazania, na koszt tej firmy 

inwestycyjnej, kopii dokumentów i innych nośników informacji oraz do udzielenia 

pisemnych lub ustnych wyjaśnień w zakresie transakcji zawieranych na rynku 

regulowanym. 

5. Komisja powiadamia właściwy organ nadzoru zagranicznej firmy inwestycyjnej, o 

której mowa w ust. 1 pkt 2, o wystąpieniu z żądaniem, o którym mowa w ust. 4, 

a także o każdym przypadku niewykonania albo nienależytego wykonania tego 

obowiązku. 

6. Jeżeli pomimo środków podjętych przez organ nadzoru, który udzielił zezwolenia 

zagranicznej firmie inwestycyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, firma ta nie 

wykonuje obowiązku określonego w ust. 4 albo nie wykonuje go należycie, Komisja 

może, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obrotu instrumentami 

finansowymi lub ochrony interesów inwestorów, po uprzednim poinformowaniu tego 

organu, nałożyć na tę firmę inwestycyjną karę pieniężną do wysokości 500 000 zł.> 

 

Art. 32. 

[1. Uchwałę w sprawie dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu na rynku 

giełdowym podejmuje zarząd giełdy w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.] 

<1. Uchwałę w sprawie dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu na rynku 

regulowanym podejmuje zarząd spółki prowadzącej rynek regulowany w terminie 14 

dni od dnia złożenia wniosku.> 

2. [W przypadku gdy złożony wniosek jest niekompletny lub konieczne jest uzyskanie 

dodatkowych informacji, odpowiednio zarząd giełdy lub rada giełdy może - w zakresie 

niezbędnym do stwierdzenia, czy instrumenty finansowe będące przedmiotem wniosku 

spełniają kryteria i warunki, o których mowa w art. 28 ust. 2 pkt 1 - żądać uzupełnienia 

wniosku lub przedstawienia tych informacji.] <W przypadku gdy złożony wniosek jest 

niekompletny lub konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji, odpowiednio 

zarząd lub rada nadzorcza spółki prowadzącej rynek regulowany może – w zakresie 

niezbędnym do stwierdzenia, czy instrumenty finansowe będące przedmiotem 
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wniosku spełniają kryteria i warunki, o których mowa w art. 28 ust. 2 pkt 1 – żądać 

uzupełnienia wniosku lub przedstawienia tych informacji.> W takim przypadku bieg 

terminów, o których mowa w ust. 1 i 3, zaczyna się w momencie spełnienia żądania przez 

wnioskodawcę. 

3. [Zarząd giełdy odmawia dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu na rynku 

giełdowym, jeżeli nie są spełnione kryteria i warunki, o których mowa w art. 28 ust. 2 pkt 

1. W przypadku odmowy, wnioskodawcy przysługuje odwołanie do rady giełdy, w terminie 

określonym w regulaminie giełdy.] <Zarząd spółki prowadzącej rynek regulowany 

odmawia dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym, 

jeżeli nie są spełnione kryteria i warunki, o których mowa w art. 28 ust. 2 pkt 1. W 

przypadku odmowy, wnioskodawcy przysługuje odwołanie do rady nadzorczej spółki 

prowadzącej rynek regulowany, w terminie określonym w regulaminie rynku 

regulowanego.> Rozpatrzenie odwołania następuje w terminie miesiąca od dnia jego 

złożenia. 

[4. Uchwałę rady giełdy nieuwzględniającą odwołania wnioskodawca może zaskarżyć do 

sądu właściwego miejscowo dla siedziby spółki prowadzącej rynek giełdowy, w terminie 14 

dni od dnia powzięcia wiadomości o uchwale, jeżeli odmowa dopuszczenia narusza 

postanowienia regulaminu giełdy. Wyrok sądu uwzględniający powództwo zastępuje 

uchwałę o dopuszczeniu instrumentów finansowych do obrotu na rynku giełdowym.] 

<4. Uchwałę rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany nieuwzględniającą 

odwołania wnioskodawca może zaskarżyć do sądu właściwego miejscowo dla siedziby 

spółki prowadzącej rynek regulowany, w terminie 14 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o uchwale, jeżeli odmowa dopuszczenia narusza postanowienia 

regulaminu rynku regulowanego. Wyrok sądu uwzględniający powództwo zastępuje 

uchwałę o dopuszczeniu instrumentów finansowych do obrotu na rynku 

regulowanym.> 

5. Obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa lub warranty subskrypcyjne mogą 

być dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań, pod warunkiem, że akcje 

emitowane w celu realizacji uprawnień wynikających z tych papierów wartościowych są 

jednocześnie objęte wnioskiem o dopuszczenie do obrotu na tym rynku albo są już 

notowane na tym samym lub na innym rynku oficjalnych notowań lub na rynku 

regulowanym w innym państwie członkowskim. 
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6. Spółka, której akcje są dopuszczone do obrotu na danym rynku oficjalnych notowań, ma 

obowiązek złożyć wniosek o dopuszczenie do obrotu na tym rynku akcji tego samego 

rodzaju nowej emisji, będących przedmiotem oferty publicznej, nie później niż w terminie 

12 miesięcy od dnia zakończenia subskrypcji, albo ustania ograniczenia ich zbywalności - 

jeżeli takie ograniczenie było ustanowione. 

 

<Art. 32a. 

1. Spółka prowadząca rynek regulowany jest obowiązana archiwizować dokumenty i 

inne nośniki informacji związane z prowadzeniem rynku regulowanego lub platformy 

aukcyjnej, w tym regulaminy, procedury oraz inne regulacje wewnętrzne. 

2. Spółka prowadząca rynek regulowany jest obowiązana archiwizować dokumenty oraz 

inne nośniki informacji, o których mowa w ust. 1, w sposób zabezpieczający je przed 

zniszczeniem, utratą lub modyfikacją. 

3. Obowiązek archiwizowania, o którym mowa w ust. 1, wygasa z upływem 5 lat, licząc 

od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym dokumenty lub nośniki 

informacji zostały sporządzone lub otrzymane, a w przypadku regulaminów, 

procedur oraz innych regulacji wewnętrznych – z upływem 5 lat, licząc od pierwszego 

dnia roku następującego po roku, w którym przestały one obowiązywać.> 

 

[Oddział 2 

Rynek pozagiełdowy 

Art. 33. 

1. Rynek pozagiełdowy może być prowadzony wyłącznie przez spółkę akcyjną. 

2. Przedmiotem działalności spółki prowadzącej rynek pozagiełdowy może być wyłącznie 

organizowanie rynku pozagiełdowego, organizowanie alternatywnego systemu obrotu, 

prowadzenie platformy aukcyjnej lub prowadzenie innej działalności w zakresie 

organizowania obrotu instrumentami finansowymi oraz działalności związanej z tym 

obrotem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 3a. 

3. Spółka prowadząca rynek pozagiełdowy może prowadzić działalność w zakresie edukacji, 

promocji i informacji związanej z funkcjonowaniem rynku kapitałowego. 

3a. Spółka prowadząca rynek pozagiełdowy, po uprzednim zawiadomieniu Komisji, może 

organizować obrót towarami giełdowymi w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 

2000 r. o giełdach towarowych. Do spółki prowadzącej rynek pozagiełdowy, która 
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organizuje obrót towarami giełdowymi, oraz do tego obrotu stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych dotyczące giełdy 

towarowej, z wyłączeniem art. 5 ust. 2 i ust. 5-7, art. 6-8, art. 9 ust. 1 i art. 12 tej ustawy. 

3b. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3a, spółka prowadząca rynek pozagiełdowy 

dołącza regulamin obrotu towarami giełdowymi, do którego stosuje się art. 11 ustawy z 

dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych. O każdej zmianie regulaminu obrotu 

towarami giełdowymi spółka prowadząca rynek pozagiełdowy informuje Komisję. 

3c. Komisja może, w terminie 30 dni odpowiednio od dnia otrzymania zawiadomienia, o 

którym mowa w ust. 3a, albo od dnia otrzymania informacji o zmianie regulaminu obrotu 

towarami giełdowymi, zgłosić sprzeciw wobec rozpoczęcia organizowania przez spółkę 

prowadzącą rynek pozagiełdowy obrotu towarami giełdowymi albo jego kontynuowania, 

jeżeli mogłoby to naruszyć bezpieczeństwo obrotu instrumentami finansowymi lub obrotu 

towarami giełdowymi. 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

6. Kapitał własny spółki prowadzącej rynek pozagiełdowy wynosi co najmniej 5 000 000 zł. 

Art. 34. 

1. Akcje spółki prowadzącej rynek pozagiełdowy mogą być wyłącznie imienne. 

2. Akcje spółki prowadzącej rynek pozagiełdowy mogą nabywać wyłącznie firmy 

inwestycyjne, banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, zarządzający ASI w rozumieniu 

ustawy o funduszach inwestycyjnych prowadzący działalność na podstawie zezwolenia, 

zakłady ubezpieczeń, powszechne towarzystwa emerytalne oraz emitenci papierów 

wartościowych notowanych w obrocie na tym rynku. Za zgodą Komisji akcje spółki mogą 

nabywać inne krajowe i zagraniczne osoby prawne. 

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku, gdy: 

1) spółka prowadząca rynek pozagiełdowy jest spółką publiczną; 

2) przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym prowadzonym przez daną spółkę nie są 

papiery wartościowe. 

4. Spółka prowadząca rynek pozagiełdowy niezwłocznie po uzyskaniu zezwolenia na 

prowadzenie rynku pozagiełdowego jest obowiązana podać do publicznej wiadomości listę 

akcjonariuszy spółki ze wskazaniem: 

1) imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania 

- w przypadku osób fizycznych, 
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2) nazwy albo firmy oraz miejsca siedziby 

- w przypadku osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 

3) liczby posiadanych przez poszczególnych akcjonariuszy akcji oraz wynikającego z nich 

udziału w ogólnej liczbie głosów oraz w kapitale zakładowym spółki prowadzącej rynek 

pozagiełdowy 

- przy czym obowiązek ten dotyczy akcjonariuszy posiadających akcje w liczbie 

uprawniającej do wykonywania co najmniej 5% ogólnej liczby głosów lub stanowiącej 

co najmniej 5% kapitału zakładowego spółki prowadzącej rynek pozagiełdowy. 

5. W przypadku zmiany danych zawartych na liście, o której mowa w ust. 4, spółka 

prowadząca rynek pozagiełdowy niezwłocznie podaje treść tych zmian do publicznej 

wiadomości. 

Art. 35. (uchylony). 

Art. 36. 

1. Prowadzenie rynku pozagiełdowego wymaga zezwolenia Komisji, wydanego na wniosek 

zainteresowanego podmiotu. Przepisy art. 25 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

2. Komisja rozpoznaje wniosek w terminie 2 miesięcy od dnia jego złożenia. 

3. Komisja odmawia udzielenia zezwolenia na prowadzenie rynku pozagiełdowego, w 

przypadku gdy wniosek o wydanie zezwolenia nie spełnia określonych dla niego warunków 

lub gdy z przedstawionych danych wynika, że podmiot występujący z wnioskiem nie 

zapewni prowadzenia działalności w sposób niezagrażający bezpieczeństwu obrotu 

instrumentami finansowymi lub należycie zabezpieczający interesy uczestników tego 

obrotu. 

Art. 36a. 

1. Spółka prowadząca rynek pozagiełdowy, która prowadzi w ramach tego rynku obrót 

instrumentami finansowymi, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub 

wartości uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, może, za zezwoleniem Komisji, 

prowadzić platformę aukcyjną, na której prowadzona jest 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 rozporządzenia 1031/2010. 

2. Spółka prowadząca rynek pozagiełdowy, która organizuje obrót towarami giełdowymi, o 

których mowa w art. 33 ust. 3a, może, za zezwoleniem Komisji, prowadzić platformę 

aukcyjną, na której prowadzona jest sprzedaż dwudniowych kontraktów na rynku 
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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 rozporządzenia 1031/2010. 

3. Przepisy art. 29a ust. 3-8 i art. 29b stosuje się odpowiednio. 

4. 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. 

5. 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 rynek 

pozagiełdowy 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. 37. 

1. Rada nadzorcza spółki prowadzącej rynek pozagiełdowy, na wniosek zarządu, uchwala 

regulamin obrotu na tym rynku. 

2. Udzielając zezwolenia, o którym mowa w art. 36 ust. 1, Komisja zatwierdza statut spółki 

prowadzącej rynek pozagiełdowy i regulamin obrotu na tym rynku. 

3. Do spółki prowadzącej rynek pozagiełdowy oraz do wykonywania nadzoru nad taką spółką 

stosuje się odpowiednio przepisy art. 24, art. 25a i 25b, art. 27-30 i art. 32 ust. 1-4. 

 

Art. 38. 

1. Do zawierania transakcji na rynku pozagiełdowym stosuje się odpowiednio przepisy art. 

31. 

2. Firmy inwestycyjne będące stronami transakcji zawieranych na rynku pozagiełdowym, 

wykonujące zadania związane z organizacją rynku regulowanego, określone regulaminem, 

o którym mowa w art. 37 ust. 1, mogą zawierać transakcje kupna lub sprzedaży papierów 

wartościowych bezpośrednio z dającym zlecenie.] 
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<Art. 45i. 

Podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia rachunku derywatów oraz podmiotowi, 

który zamierza prowadzić takie rachunki na podstawie art. 117 i spełniają wymogi 

określone w regulaminie podmiotu rozliczającego, przysługują roszczenia o zawarcie 

umowy o uczestnictwo w tym podmiocie rozliczającym.> 

 

Art. 46. 

1. Krajowy Depozyt działa w formie spółki akcyjnej. 

2. Akcje Krajowego Depozytu mogą być wyłącznie imienne. 

[3. Akcjonariuszami Krajowego Depozytu mogą być: spółki prowadzące giełdę, spółki 

prowadzące rynek pozagiełdowy, firmy inwestycyjne, banki, Skarb Państwa, Narodowy 

Bank Polski, międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita 

Polska, a także osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne, które prowadzą 

działalność w zakresie rejestrowania papierów wartościowych, rozliczania lub 

rozrachunku transakcji zawieranych w obrocie papierami wartościowymi lub 

organizowania rynku regulowanego, posiadające siedzibę na terytorium państwa 

członkowskiego lub państwa należącego do OECD i podlegające nadzorowi właściwego 

organu nadzoru tego państwa.] 

<3. Akcjonariuszami Krajowego Depozytu mogą być: spółki prowadzące rynek 

regulowany, firmy inwestycyjne, banki, Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, 

międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska, 

a także osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne, które prowadzą działalność 

w zakresie rejestrowania papierów wartościowych, rozliczania lub rozrachunku 

transakcji zawieranych w obrocie papierami wartościowymi lub organizowania 

rynku regulowanego, posiadające siedzibę na terytorium państwa członkowskiego lub 

państwa należącego do OECD i podlegające nadzorowi właściwego organu nadzoru 

tego państwa.> 

4. (uchylony). 

5. W sprawach dotyczących sprawozdań zarządu Krajowego Depozytu z działalności spółki, 

planów działalności i planów finansowych Krajowego Depozytu, sprawozdania z 

działalności systemu rekompensat, o którym mowa w art. 146 ust. 1, regulaminów, o 

których mowa w art. 50 ust. 1, art. 66 ust. 2, art. 134 ust. 1, oraz innych regulacji 
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Krajowego Depozytu wydawanych na podstawie tych regulaminów, zarząd lub rada 

nadzorcza Krajowego Depozytu zasięga opinii zespołu doradczego, składającego się z: 

1) 2 przedstawicieli reprezentatywnych stowarzyszeń lub organizacji zrzeszających 

emitentów zdematerializowanych papierów wartościowych; 

2) 2 przedstawicieli reprezentatywnych stowarzyszeń lub organizacji zrzeszających banki 

powiernicze; 

3) 2 przedstawicieli izb gospodarczych, o których mowa w art. 92 ust. 1; 

4) 2 przedstawicieli podmiotów, o których mowa w art. 51 ust. 3 i 4; 

5) 1 przedstawiciela każdej ze spółek prowadzących rynek regulowany. 

6. Zespół doradczy może, z własnej inicjatywy, wydawać i przedstawiać zarządowi lub radzie 

nadzorczej Krajowego Depozytu opinie w sprawach, o których mowa w ust. 5. 

 

Art. 53. 

[1. W razie ograniczenia albo pozbawienia uczestnictwa danego podmiotu w Krajowym 

Depozycie, w przypadkach określonych w regulaminie Krajowego Depozytu, spółka 

prowadząca giełdę oraz spółka prowadząca rynek pozagiełdowy są obowiązane do 

ograniczenia albo zawieszenia działania uczestnika na rynku regulowanym, chyba że inny 

uczestnik będzie wykonywał zadania związane z rozliczaniem transakcji.] 

<1. W razie ograniczenia lub pozbawienia uczestnictwa danego podmiotu w Krajowym 

Depozycie, w przypadkach określonych w regulaminie Krajowego Depozytu, spółka 

prowadząca rynek regulowany jest obowiązana do ograniczenia albo zawieszenia 

działania uczestnika na rynku regulowanym, chyba że inny uczestnik będzie 

wykonywał zadania związane z rozliczaniem lub rozrachunkiem transakcji.> 

2. O ograniczeniu albo pozbawieniu uczestnictwa Krajowy Depozyt informuje niezwłocznie 

spółkę prowadzącą giełdę oraz spółkę prowadzącą rynek pozagiełdowy. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do spółki, której Krajowy Depozyt przekazał 

wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 6 lub ust. 2 

pkt 1, oraz do uczestnictwa w tej spółce. 

 

<Art. 57a. 

1. Rejestracja instrumentów pochodnych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego 

jest prowadzona na: 

1) kontach rozliczeniowych prowadzonych przez podmiot rozliczający; 
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2) rachunkach derywatów oraz w rejestrach prowadzonych przez uczestników 

podmiotów rozliczających, o których mowa w art. 4a ust. 3. 

2. Stany na rachunkach derywatów i w rejestrach prowadzonych przez uczestników 

podmiotów rozliczających powinny być zgodne ze stanami na odpowiednich kontach 

rozliczeniowych prowadzonych przez dany podmiot rozliczający. 

3. Do środków znajdujących się na koncie rozliczeniowym, rachunku derywatów i w 

rejestrze prowadzonym przez uczestnika podmiotu rozliczającego przepis art. 45e 

stosuje się odpowiednio.> 

 

Art. 69. 

1. Prowadzenie działalności maklerskiej wymaga zezwolenia Komisji wydanego na wniosek, 

o którym mowa w art. 82, złożony przez zainteresowany podmiot. 

2. Działalność maklerska, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 3 i art. 70, obejmuje wykonywanie 

czynności polegających na: 

1) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych; 

2) wykonywaniu zleceń, o których mowa w pkt 1, na rachunek dającego zlecenie; 

3) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych; 

4) zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba 

instrumentów finansowych; 

5) doradztwie inwestycyjnym; 

6) oferowaniu instrumentów finansowych; 

7) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe 

lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich 

przedmiotem są instrumenty finansowe; 

8) organizowaniu alternatywnego systemu obrotu. 

3. (uchylony). 

4. Działalnością maklerską jest również wykonywanie przez firmę inwestycyjną czynności 

polegających na: 

[1) przechowywaniu lub rejestrowaniu instrumentów finansowych, w tym prowadzeniu 

rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych, oraz prowadzeniu 

rachunków pieniężnych;] 
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<1) przechowywaniu lub rejestrowaniu instrumentów finansowych, w tym 

prowadzeniu rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów 

i rachunków zbiorczych, oraz prowadzeniu rachunków pieniężnych;> 

2) udzielaniu pożyczek pieniężnych w celu dokonania transakcji, której przedmiotem jest 

jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jeżeli transakcja ma być dokonana 

za pośrednictwem firmy inwestycyjnej udzielającej pożyczki; 

3) doradztwie dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii 

przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią; 

4) doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania 

przedsiębiorstw; 

5) wymianie walutowej, w przypadku gdy jest to związane z działalnością maklerską w 

zakresie wskazanym w ust. 2; 

6) sporządzaniu analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o 

charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych; 

7) świadczeniu usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną; 

8) wykonywaniu czynności określonych w pkt 1-7 oraz w ust. 2, których przedmiotem są 

instrumenty bazowe instrumentów pochodnych, wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d-f 

oraz i, jeżeli czynności te pozostają w związku z działalnością maklerską. 

 

Art. 73. 

1. W umowie o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych firma 

inwestycyjna zobowiązuje się do nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na 

rachunek zleceniodawcy. Umowa powinna być zawarta w formie pisemnej, a w przypadku 

umowy zawieranej z klientem detalicznym - w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych może również polegać 

na zawieraniu przez firmę inwestycyjną na własny rachunek umów sprzedaży 

instrumentów finansowych ze zleceniodawcą. 

2a. Firma inwestycyjna wykonuje zlecenia nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, 

wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c-i złożone przez klienta detalicznego pod 

warunkiem, że depozyt zabezpieczający wymagany dla danego instrumentu finansowego 

jest nie mniejszy niż 1% wartości nominalnej tego instrumentu finansowego, z 

zastrzeżeniem ust. 2b i 2c. 
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2b. W przypadku zleceń zbycia opcji skutkujących wystawieniem opcji, wymagany depozyt 

zabezpieczający powinien być nie mniejszy niż wartość premii obliczonej, z 

zastosowaniem przez firmę inwestycyjną uznanego modelu wyceny opcji, podanego do 

wiadomości klienta detalicznego, powiększonej o 1% wartości nominalnej tej opcji. 

2c. Przepisów ust. 2a i 2b nie stosuje się do wykonywania przez firmę inwestycyjną zleceń 

nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c-i, 

o ile depozyt zabezpieczający wymagany dla danego instrumentu finansowego jest 

określany przez CCP, który będzie zobowiązany do rozliczania transakcji zawartej 

wskutek złożonego zlecenia. 

2d. Przepisów ust. 2a-2c nie stosuje się do świadczenia usług maklerskich przez dom 

maklerski lub bank prowadzący działalność maklerską poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej na podstawie art. 104. 

3. W umowie o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych firma 

inwestycyjna może również zobowiązać się do: 

1) przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, 

lub 

[2) przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym do prowadzenia 

rachunków papierów wartościowych, prowadzenia rachunków zbiorczych lub do 

prowadzenia rachunków pieniężnych.] 

<2) przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym do 

prowadzenia rachunków papierów wartościowych, prowadzenia rachunków 

derywatów, prowadzenia rachunków zbiorczych lub do prowadzenia rachunków 

pieniężnych.> 

4. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-3 do: 

1) umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych - stosuje 

się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 

dotyczące umowy zlecenia, z wyłączeniem art. 737; 

2) wykonywania zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych w obrocie 

zorganizowanym - stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - 

Kodeks cywilny dotyczące umowy komisu, z wyłączeniem art. 768 § 3. 

5. Do rachunku pieniężnego stosuje się odpowiednio przepisy art. 725, art. 727, art. 728 § 3 

oraz art. 729-733 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, z zastrzeżeniem ust. 

5e-5g. 
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5a. Firma inwestycyjna deponuje środki pieniężne powierzone przez klientów firmie 

inwestycyjnej w związku ze świadczeniem usług maklerskich w sposób umożliwiający 

wyodrębnienie tych środków pieniężnych od własnych środków firmy inwestycyjnej oraz 

ustalenie wysokości roszczeń klientów o zwrot tych środków pieniężnych. 

5b. W razie wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko firmie inwestycyjnej środki 

pieniężne powierzone przez klientów firmie inwestycyjnej w związku ze świadczeniem 

przez nią usług maklerskich nie podlegają zajęciu. 

5c. W razie ogłoszenia upadłości firmy inwestycyjnej środki pieniężne powierzone przez 

klientów firmie inwestycyjnej w związku ze świadczeniem przez nią usług maklerskich 

podlegają wyłączeniu z masy upadłości firmy inwestycyjnej. 

5d. Przepisy ust. 5b i 5c nie naruszają przepisów gwarantujących rozliczenie i rozrachunek 

zawartych transakcji. 

5e. Firma inwestycyjna nie może wykorzystywać na własny rachunek środków pieniężnych 

powierzonych tej firmie inwestycyjnej przez klientów w związku ze świadczeniem przez 

nią usług maklerskich. 

5f. Przepisu ust. 5e nie stosuje się w przypadku, gdy wykonanie zlecenia klienta wymaga 

ustanowienia przez firmę inwestycyjną zabezpieczenia w środkach pieniężnych. 

5g. Przepisu ust. 5e nie stosuje się do banku prowadzącego działalność maklerską, 

obracającego powierzonymi mu w związku ze świadczeniem usług maklerskich środkami 

pieniężnymi, o ile następuje to w ramach wykonywania przez ten bank czynności 

bankowych. 

5h. Zasady oprocentowania środków pieniężnych powierzonych przez klienta firmie 

inwestycyjnej w związku ze świadczeniem usług maklerskich określa umowa z klientem. 

6. Do wykonywania w obrocie zorganizowanym przez firmę inwestycyjną zleceń nabycia lub 

zbycia na rachunek klienta niebędących papierami wartościowymi instrumentów 

finansowych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 

cywilny dotyczące umowy komisu, z wyłączeniem art. 768 § 3, o ile konstrukcja tych 

instrumentów finansowych umożliwia zastosowanie tych przepisów. 

7. Firma inwestycyjna przyjmuje do wykonania zlecenie złożone w celu dokonania krótkiej 

sprzedaży pod warunkiem spełnienia przez składającego zlecenie wymogów określonych 

odpowiednio w art. 12 albo art. 13 rozporządzenia 236/2012, a w przypadku gdy w 

zakresie krótkiej sprzedaży zostały wprowadzone, na podstawie art. 20, art. 23 lub art. 28 
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ust. 1 lit. b rozporządzenia 236/2012, zakaz lub ograniczenia, zlecenie to nie narusza 

takiego zakazu lub takich ograniczeń. 

8. W przypadku gdy w zakresie transakcji innych niż krótka sprzedaż zostały wprowadzone, 

na podstawie art. 20, art. 23 lub art. 28 ust. 1 lit. b rozporządzenia 236/2012, zakaz lub 

ograniczenia, firma inwestycyjna przed przyjęciem do wykonania zlecenia nabycia lub 

zbycia instrumentów finansowych bada, czy jego przyjęcie nie narusza takiego zakazu lub 

takich ograniczeń. Firma inwestycyjna nie przyjmuje do wykonania zlecenia, które taki 

zakaz lub takie ograniczenia narusza. 

 

Art. 79. 

[1. Firma inwestycyjna może w drodze umowy zawartej w formie pisemnej powierzyć osobie 

fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości 

prawnej wykonywanie stałe lub okresowe w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej 

czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez tę firmę inwestycyjną 

(agent firmy inwestycyjnej). 

2. Na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1, mogą być wykonywane czynności związane z 

zawieraniem umów o świadczenie usług przez firmę inwestycyjną lub umożliwiające 

realizację tych umów, w szczególności polegające na doradzaniu klientowi lub 

potencjalnemu klientowi w zakresie instrumentów finansowych lub usług danej firmy 

inwestycyjnej, przyjmowaniu zleceń, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1, oraz odbieraniu 

innych oświadczeń woli dla firmy inwestycyjnej.] 

<1. Firma inwestycyjna może, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, powierzyć 

osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej 

osobowości prawnej stałe lub okresowe wykonywanie w imieniu i na rachunek firmy 

inwestycyjnej czynności pośrednictwa w zakresie działalności maklerskiej 

prowadzonej przez tę firmę inwestycyjną (agent firmy inwestycyjnej). 

2. Na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1, mogą być wykonywane czynności: 

1) pozyskiwania klientów lub potencjalnych klientów, w tym informowania o zakresie 

usług maklerskich świadczonych przez firmę inwestycyjną lub instrumentach 

finansowych będących ich przedmiotem; 

2) związane z zawieraniem umów o świadczenie usług maklerskich; 

3) umożliwiające realizację umów o świadczenie usług maklerskich, w szczególności 

polegające na przyjmowaniu zleceń, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1, 
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odbieraniu innych oświadczeń woli klienta dla firmy inwestycyjnej, udostępnianiu lub 

przekazywaniu klientowi informacji związanych ze świadczonymi na jego rzecz 

usługami maklerskimi.> 

<2a. Czynności, o których mowa w ust. 2, mogą być wykonywane wyłącznie przez firmę 

inwestycyjną lub agenta firmy inwestycyjnej, z zastrzeżeniem ust. 2b. 

2b. Czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 1, mogą być wykonywane przez podmioty 

inne niż firma inwestycyjna lub agent firmy inwestycyjnej, jeżeli w ramach ich 

wykonywania informacje przekazywane są jednocześnie do szerokiej grupy klientów 

lub potencjalnych klientów firmy inwestycyjnej, albo do nieokreślonego adresata.> 

3. Zakazane jest pozostawanie w stosunku umownym wynikającym z umowy, o której mowa 

w ust. 1, z więcej niż jedną firmą inwestycyjną. 

4. Zakazane jest przyjmowanie przez agenta firmy inwestycyjnej jakichkolwiek wpłat, w 

związku z czynnościami wykonywanymi na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1, od 

osób, na rzecz których firma inwestycyjna świadczy usługi, jak również dokonywanych 

przez firmę inwestycyjną na rzecz tych osób. 

5. Za szkodę wyrządzoną przez agenta firmy inwestycyjnej w związku z wykonywaniem 

czynności w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej odpowiada solidarnie ta firma 

inwestycyjna i agent, który wyrządził szkodę. Odpowiedzialność wyłączona jest w 

przypadku, gdy szkoda nastąpiła wskutek działania siły wyższej lub wyłącznie z winy 

osoby trzeciej. 

6. Agent firmy inwestycyjnej informuje klienta lub potencjalnego klienta o zakresie 

czynności, do podejmowania których zgodnie z umową, o której mowa w ust. 1, jest 

upoważniony. W przypadku gdy agentem firmy inwestycyjnej jest osoba wykonująca 

zawód maklera papierów wartościowych lub doradcy inwestycyjnego, jest ona ponadto 

obowiązana okazać dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania 

zawodu maklera papierów wartościowych lub doradcy inwestycyjnego. 

6a. Firma inwestycyjna jest obowiązana nadzorować czynności wykonywane przez agenta 

firmy inwestycyjnej na podstawie zawartej z tą firmą umowy, o której mowa w ust. 1, w 

celu zapewnienia, że czynności, o których mowa w ust. 2, są wykonywane zgodnie z 

przepisami ustawy oraz przepisami wydanymi na jej podstawie, a w szczególności, że 

obowiązki nałożone tymi przepisami na firmę inwestycyjną są wykonywane w sposób 

prawidłowy, jak również w celu zapewnienia, że działalność agenta firmy inwestycyjnej 
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wykonywana w zakresie innym niż wynikający z umowy, o której mowa w ust. 1, nie 

powoduje niekorzystnego wpływu na czynności podejmowane na podstawie tej umowy. 

7. W stosunku do agenta firmy inwestycyjnej Komisji przysługują przewidziane w ustawie o 

nadzorze uprawnienia kontrolne, w zakresie dotyczącym czynności wykonywanych na 

rzecz firmy inwestycyjnej oraz sporządzanych w związku z tymi czynnościami 

dokumentów. 

8. Komisja prowadzi rejestr agentów firm inwestycyjnych, z którymi firmy inwestycyjne 

zawarły umowę, o której mowa w ust. 1. 

9. Komisja skreśla agenta firmy inwestycyjnej z rejestru, o którym mowa w ust. 8: 

1) jeżeli narusza on przepisy ustawy lub przepisy wydane na jej podstawie, w 

szczególności przepisy regulujące wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 

2; 

2) niezwłocznie po otrzymaniu od firmy inwestycyjnej informacji o rozwiązaniu 

umowy, o której mowa w ust. 1; 

3) jeżeli przestał on spełniać warunki, których spełnienie było podstawą wpisu do 

rejestru; 

4) jeżeli firma inwestycyjna utraciła uprawnienie do prowadzenia działalności 

maklerskiej. 

9a. W sprawach, o których mowa w ust. 9, przepisy art. 130 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

10. Podmiot, który został skreślony z rejestru agentów firm inwestycyjnych z przyczyn, o 

których mowa w ust. 4, nie może ponownie być wpisany do tego rejestru przed upływem 

10 lat od dnia skreślenia, a w przypadku gdy skreślenie nastąpiło w związku z 

popełnieniem przez agenta firmy inwestycyjnej przestępstwa - także przed zatarciem 

skazania za to przestępstwo. 

 

Art. 81a. 

1. Firma inwestycyjna, z zastrzeżeniem art. 81g, może w drodze umowy zawartej w formie 

pisemnej powierzyć przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu wykonywanie 

czynności związanych z działalnością prowadzoną przez tę firmę inwestycyjną, w tym z 

prowadzoną przez nią działalnością maklerską. 

2. Powierzenie wykonywania czynności nie może przewidywać: 



- 47 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

1) przekazania prowadzenia działalności maklerskiej w sposób powodujący brak 

faktycznego wykonywania danej czynności z działalności maklerskiej przez firmę 

inwestycyjną; 

2) przekazania reprezentowania firmy inwestycyjnej w rozumieniu art. 29 § 1, [art. 117 

§ 1] <art. 117> i art. 137 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek 

handlowych i prowadzenia spraw firmy inwestycyjnej w rozumieniu art. 39 § 1, art. 121 

§ 1 i art. 140 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych; 

3) przekazania zarządzania firmą inwestycyjną w rozumieniu art. 97 § 1, art. 201 § 1 i art. 

368 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. 

 

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 



- 48 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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] <art. 4 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia 575/2013>, wskazanie 

danych osobowych osób wchodzących w skład jej organów zarządzających i 

nadzorczych, ich kwalifikacji zawodowych oraz dotychczasowego przebiegu pracy 

zawodowej; 

6) informacje określone w pkt 5 w odniesieniu do akcjonariuszy lub wspólników podmiotu 

dominującego w grupie kapitałowej, w której pozostaje wnioskodawca; 

7) wskazanie zakresu czynności, które wnioskodawca zamierza wykonywać; 

8) informację o wysokości kapitału założycielskiego, ze wskazaniem źródeł jego 

pochodzenia, albo informację o zawartej umowie ubezpieczenia, o której mowa w art. 

98 ust. 9, w tym w szczególności wskazanie zakładu ubezpieczeń, z którym została 

zawarta, oraz wysokości sumy ubezpieczenia; 

9) analizę ekonomiczno-finansową możliwości prowadzenia działalności maklerskiej 

przez okres roku od dnia rozpoczęcia tej działalności; 

10) oświadczenia osób wymienionych w pkt 1, z wyłączeniem wspólników oraz 

komplementariuszy w 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 
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Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia 

instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami 

kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającą dyrektywę 2002/87/WE i 

uchylającą dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, 

str. 338, z późn. zm.) lub przepisów rozporządzenia 575/2013; 

11) informacje o planowanej organizacji przedsiębiorstwa, ze wskazaniem adresów 

centrali i oddziałów, jeżeli jest planowane ich otwarcie, oraz o posiadanych 

urządzeniach telekomunikacyjnych i o warunkach lokalowych; 

11a) w przypadku zamiaru prowadzenia działalności, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 8, 

wskazanie podmiotu lub podmiotów, które na podstawie umowy z wnioskodawcą, będą 

dokonywać rozrachunku oraz rozliczania transakcji zawieranych w alternatywnym 

systemie obrotu oraz zasad, na jakich ma być dokonywany rozrachunek oraz rozliczanie 

transakcji przez ten podmiot lub podmioty; 

12) informacje o dotychczas prowadzonej przez wnioskodawcę działalności gospodarczej; 

13) informację o podmiotach dominujących i zależnych wobec akcjonariuszy 

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

wnioskodawcy obejmującą wskazanie ich firmy (nazwy) lub imienia i nazwiska, 

siedziby i adresu lub miejsca zamieszkania i adresu oraz opisu prowadzonej działalności 

gospodarczej. 

2. Do wniosku, z zastrzeżeniem art. 111 ust. 2a, dołącza się: 

1) statut albo umowę spółki i odpis z rejestru przedsiębiorców lub, w przypadku 

wnioskodawcy będącego podmiotem zagranicznym, z odpowiedniego rejestru; 

2) regulaminy określające sposób prowadzenia działalności w zakresie czynności, o 

których mowa w ust. 1 pkt 7, w przypadku zamiaru świadczenia usług na rzecz klienta 

detalicznego; 

2a) opis zasad prowadzenia działalności w zakresie czynności, o których mowa w ust. 1 

pkt 7, w przypadku zamiaru świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego; 

3) regulamin organizacyjny, opis systemu kontroli wewnętrznej i regulamin nadzoru 

zgodności działalności z prawem; 

4) regulamin ochrony przepływu informacji poufnych oraz stanowiących tajemnicę 

zawodową oraz procedury wewnętrzne zapobiegające wprowadzaniu do obrotu 

finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych 

źródeł; 
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4a) regulamin zarządzania konfliktami interesów; 

4b) procedurę przeciwdziałania i ujawniania przypadków manipulacji; 

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

rachunek w instrumenty finansowe; 

6) w przypadku wnioskodawcy prowadzącego dotychczas działalność gospodarczą - 

ostatnie sprawozdanie finansowe wnioskodawcy wraz z opinią podmiotu uprawnionego 

do badania sprawozdań finansowych i raportem z badania, jeżeli badanie jest wymagane 

przepisami prawa; 

7) listę maklerów papierów wartościowych lub doradców inwestycyjnych zatrudnionych 

przez wnioskodawcę zgodnie z art. 83; 

8) w przypadku wnioskodawcy korzystającego z wyłączenia wynikającego z art. 98 ust. 9, 

dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia; 

9) złożone przez akcjonariuszy będących osobami fizycznymi, posiadających co najmniej 

10% ogólnej liczby głosów lub co najmniej 10% kapitału zakładowego wnioskodawcy, 

oświadczenia o źródle pochodzenia środków pieniężnych przeznaczonych na zapłatę za 

obejmowane lub nabywane akcje lub udziały wnioskodawcy; 

10) kopię umowy z Krajowym Depozytem o uczestnictwo w systemie rekompensat 

zawartej pod warunkiem uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności 

maklerskiej. 

2a. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 10 oraz ust. 2 pkt 9, składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim 

klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. 

3. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, nie zamieszcza się informacji określonych w ust. 1 

pkt 5 i 6, w przypadku gdy dotyczą one: 

1) podmiotu będącego emitentem papierów wartościowych lub innych instrumentów 

finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, firmą inwestycyjną, 

towarowym domem maklerskim, bankiem, zakładem ubezpieczeń, funduszem 

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 
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w art. 20 ust. 2 ustawy o nadzorze, lub porozumienie, o którym mowa w ustawie o 

funduszach inwestycyjnych; 

2) podmiotu dominującego lub zależnego od podmiotu, o którym mowa w pkt 1, lub 

3) podmiotu zależnego od podmiotu dominującego wobec podmiotu, o którym mowa w 

pkt 1. 

3a. Przez osoby powiązane, o których mowa w ust. 2 pkt 5, rozumie się: 

1) osobę wchodzącą w skład statutowych organów firmy inwestycyjnej, a w przypadku 

firmy inwestycyjnej prowadzonej w formie spółki osobowej również wspólnika lub 

komplementariusza; 

2) osobę pozostającą w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o 

podobnym charakterze z firmą inwestycyjną; 

3) osobę fizyczną, która jest agentem tej firmy inwestycyjnej; 

4) osobę fizyczną wykonującą czynności przekazane przez firmę inwestycyjną zgodnie z 

umową, o której mowa w art. 81a ust. 1; 

5) osobę kierującą działalnością: 

a) agenta tej firmy inwestycyjnej, w przypadku gdy agentem firmy inwestycyjnej jest 

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 

b) podmiotu wykonującego czynności przekazane przez firmę inwestycyjną zgodnie z 

umową, o której mowa w art. 81a ust. 1, w przypadku gdy podmiot ten jest jednostką 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej; 

6) osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego: 

a) agenta tej firmy inwestycyjnej, w przypadku gdy agentem firmy inwestycyjnej jest 

osoba prawna, 

b) podmiotu wykonującego czynności przekazane przez firmę inwestycyjną zgodnie z 

umową, o której mowa w art. 81a ust. 1, w przypadku gdy podmiot ten jest osobą 

prawną; 

7) osobę pozostającą w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o 

podobnym charakterze z: 

a) podmiotem, o którym mowa w pkt 5 lit. a lub pkt 6 lit. a, o ile uczestniczy ona w 

wykonywaniu czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez tę 

firmę inwestycyjną, 

b) podmiotem, o którym mowa w pkt 5 lit. b lub pkt 6 lit. b, o ile uczestniczy ona w 

wykonywaniu czynności przekazanych przez firmę inwestycyjną. 
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4. W celu ustalenia wpływu wywieranego przez podmiot posiadający pośrednio lub 

bezpośrednio akcje lub udziały wnioskodawcy w liczbie zapewniającej co najmniej 10% 

ogólnej liczby głosów na sposób prowadzenia działalności maklerskiej, przestrzegania 

zasad uczciwego obrotu lub należytego zabezpieczenia interesów klientów, Komisja może 

żądać przedstawienia innych danych dotyczących sytuacji prawnej lub finansowej tego 

podmiotu. 

5. Przepisy ust. 1, ust. 2 pkt 9 i ust. 4 dotyczące akcji lub akcjonariuszy stosuje się 

odpowiednio do udziałów lub wspólników w przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością. Przepis ust. 2 pkt 9 dotyczący oświadczenia o źródle 

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. 

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;] 

<1) archiwizować dokumenty oraz inne nośniki informacji sporządzane lub 

otrzymywane w związku ze świadczonymi usługami maklerskimi, w tym 

regulaminy, procedury oraz inne regulacje wewnętrzne, w sposób zabezpieczający 

je przed zniszczeniem, utratą lub modyfikacją;> 

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

również transakcje zawierane na rachunek własny. 

<4a. Obowiązek archiwizowania, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, wygasa z upływem 5 lat, 

licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym dokumenty lub 

nośniki informacji zostały sporządzone lub otrzymane, a w przypadku regulaminów, 

procedur oraz innych regulacji wewnętrznych – z upływem 5 lat, licząc od pierwszego 

dnia roku następującego po roku, w którym przestały one obowiązywać.> 

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. 94. 

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

1) tryb i warunki postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 

ust. 2, oraz banków powierniczych w zakresie: 

a) promowania świadczonych usług oraz kontaktów z potencjalnymi klientami, 

b) zawierania transakcji i dokonywania rozliczeń, 

c) klasyfikowania klientów do różnych kategorii, 
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d) świadczenia usług, w tym w zakresie świadczenia usług na rzecz różnych kategorii 

klientów, 

e) prowadzenia ewidencji zawieranych transakcji oraz archiwizacji dokumentów i 

innych nośników informacji sporządzanych w związku z prowadzeniem działalności, 

f) ustanawiania i realizacji zabezpieczeń spłaty kredytów i pożyczek udzielonych na 

nabycie instrumentów finansowych oraz zabezpieczenia wierzytelności na 

instrumentach finansowych, jeżeli konstrukcja tych instrumentów umożliwia 

ustanowienie zabezpieczenia 

- w odniesieniu do wykonywania przez te podmioty czynności, o których mowa w art. 

69 ust. 2 i 4 i art. 119 ust. 1, w zakresie nieuregulowanym przepisami art. 7-16 

rozporządzenia 1287/2006, przy zapewnieniu należytej staranności, ochrony klienta 

oraz bezpiecznego i sprawnego zawierania i rozliczania transakcji, a także 

przejrzystości i bezpieczeństwa obrotu; 

2) (uchylony); 

3) warunki, jakie musi spełniać organizowany przez firmę inwestycyjną alternatywny 

system obrotu oraz zakres, tryb i formę upowszechniania informacji o transakcjach i 

obrotach w tym systemie, przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia 

bezpieczeństwa oraz przejrzystości obrotu instrumentami finansowymi, w zakresie 

nieuregulowanym przepisami art. 17-20 i art. 27-34 rozporządzenia 1287/2006; 

4) zakres, tryb i formę oraz terminy przekazywania informacji, o których mowa w art. 86 

ust. 2, przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2, i banki 

powiernicze, przy uwzględnieniu konieczności umożliwienia Komisji, w zakresie 

określonym ustawą, wykonywania nadzoru nad działalnością tych podmiotów; 

[5) szczegółowe warunki techniczne i organizacyjne wymagane do prowadzenia 

działalności przez firmę inwestycyjną, bank, o którym mowa w art. 70 ust. 2, oraz do 

prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych przez bank 

powierniczy oraz szczegółowe warunki funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem 

w firmie inwestycyjnej niebędącej firmą, o której mowa w art. 95 ust. 2 rozporządzenia 

575/2013, lub domem maklerskim, o którym mowa w art. 110a ust. 1 pkt 4, z 

uwzględnieniem konieczności zapewnienia bezpiecznego i sprawnego prowadzenia 

działalności przez te podmioty, biorąc pod uwagę jej zakres.] 

<5) szczegółowe warunki techniczne i organizacyjne wymagane do prowadzenia 

działalności przez firmę inwestycyjną, bank, o którym mowa w art. 70 ust. 2, oraz 
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do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów 

i rachunków zbiorczych przez bank powierniczy oraz szczegółowe warunki 

funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem w firmie inwestycyjnej niebędącej 

firmą, o której mowa w art. 95 ust. 2 rozporządzenia 575/2013, lub domem 

maklerskim, o którym mowa w art. 110a ust. 1 pkt 4, z uwzględnieniem 

konieczności zapewnienia bezpiecznego i sprawnego prowadzenia działalności 

przez te podmioty, biorąc pod uwagę jej zakres.> 

5a) (uchylony); 

6) (uchylony). 

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

obowiązki sprawozdawcze domów maklerskich, banków prowadzących działalność 

maklerską oraz zagranicznych firm inwestycyjnych prowadzących na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską w formie oddziału i zagranicznych osób 

prawnych, o których mowa w art. 115, prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej działalność maklerską w formie oddziału, banków powierniczych, podmiotów, o 

których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, oraz Krajowego Depozytu i spółki, której Krajowy 

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

1 pkt 1, a także Narodowego Banku Polskiego w zakresie obrotu papierami wartościowymi 

emitowanymi przez Skarb Państwa, tak aby sprawozdania sporządzane przez te podmioty 

pozwalały na dokonywanie analiz w zakresie stanu, dynamiki oraz struktury zadłużenia 

budżetu państwa w skarbowych papierach wartościowych według grup inwestorów oraz 

rodzajów tych papierów. 

 

Art. 103. 

1. W skład zarządu domu maklerskiego 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. 

1a. W skład zarządu domu maklerskiego powinny wchodzić osoby posiadające wiedzę, 

kompetencje i doświadczenie niezbędne do zarządzania domem maklerskim, w tym 

zarządzania ryzykiem, z uwzględnieniem zakresu, skali i złożoności prowadzonej 

działalności. Dom maklerski jest obowiązany zapewnić podnoszenie przez członków 

organów domu maklerskiego kwalifikacji niezbędnych do należytego wykonywania 

powierzonych obowiązków. 
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1b. W skład organów domu maklerskiego nie mogą wchodzić osoby, które zostały uznane 

prawomocnym orzeczeniem za winne popełnienia przestępstwa skarbowego, przestępstwa 

przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi 

pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwa określonego 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 przestępstwa stanowiącego naruszenie 

równoważnych przepisów obowiązujących w innych państwach członkowskich. 

1c. Liczba funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej pełnionych jednocześnie przez 

członka zarządu lub rady nadzorczej domu maklerskiego, o którym mowa w art. 110a ust. 

1 pkt 4, powinna być uzależniona od indywidualnych okoliczności oraz charakteru, skali i 

stopnia złożoności działalności domu maklerskiego. 

1d. Członek zarządu lub rady nadzorczej domu maklerskiego, o którym mowa w art. 110a ust. 

1 pkt 4, spełniającego co najmniej jeden z warunków określonych w ust. 1h, może 

sprawować jednocześnie nie więcej niż: 

1) jedną funkcję członka zarządu i dwie funkcje członka rady nadzorczej albo 

2) cztery funkcje członka rady nadzorczej. 

1e. Za jedną funkcję, o której mowa w ust. 1d, uznaje się: 

1) funkcje członka zarządu lub rady nadzorczej sprawowane w podmiotach należących do 

tej samej grupy kapitałowej; 

2) funkcje członka zarządu lub rady nadzorczej sprawowane w podmiotach: 

a) objętych tym samym instytucjonalnym systemem ochrony spełniającym warunki, o 

których mowa w art. 113 ust. 7 rozporządzenia 575/2013, 

b) w których dom maklerski posiada znaczny pakiet akcji, o którym mowa w art. 4 ust. 

1 pkt 36 rozporządzenia 575/2013. 

1f. Przepisu ust. 1d nie stosuje się do funkcji sprawowanych przez członka zarządu lub rady 

nadzorczej domu maklerskiego w podmiotach nieprowadzących działalności gospodarczej, 

jak również do reprezentantów Skarbu Państwa. 

1g. Na wniosek rady nadzorczej Komisja, biorąc pod uwagę w szczególności zakres, skalę i 

złożoność działalności prowadzonej przez dom maklerski, może wyrazić zgodę na 

sprawowanie przez członka zarządu lub rady nadzorczej, o których mowa w ust. 1d, jednej 

dodatkowej funkcji członka rady nadzorczej ponad ograniczenia przewidziane w ust. 1d i 

1e, jeżeli nie zagrozi to należytemu wykonywaniu przez członka zarządu lub rady 
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nadzorczej powierzonych mu obowiązków w domu maklerskim. Komisja informuje 

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego o wydanych zgodach. 

1h. Przepis ust. 1d ma zastosowanie do domu maklerskiego, o którym mowa w art. 110a ust. 1 

pkt 4, spełniającego co najmniej jeden z warunków: 

[1) instrumenty finansowe wyemitowane przez dom maklerski zostały dopuszczone do 

obrotu na rynku regulowanym, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1;] 

<1) instrumenty finansowe wyemitowane przez dom maklerski zostały dopuszczone 

do obrotu na rynku regulowanym;> 

2) udział domu maklerskiego w aktywach sektora domów maklerskich jest nie mniejszy 

niż 2%; 

3) udział domu maklerskiego w funduszach własnych sektora domów maklerskich jest nie 

mniejszy niż 2%. 

2. W przypadku domu maklerskiego działającego w formie spółki osobowej wymogi 

określone w ust. 1-1c 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. 

3. Przepisy ust. 1-1h stosuje się również do finansowej spółki holdingowej oraz finansowej 

spółki holdingowej o działalności mieszanej, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 20 i 21 

rozporządzenia 575/2013, o ile spółka ta jest podmiotem dominującym wobec domu 

maklerskiego. 

4. Komisja gromadzi informacje ujawniane przez domy maklerskie zgodnie z art. 435 ust. 2 

lit. c rozporządzenia 575/2013 i wykorzystuje je do analizy praktyk zapewniających 

różnorodność w składzie organów domów maklerskich. 

5. Komisja przekazuje informacje, o których mowa w ust. 4, Europejskiemu Urzędowi 

Nadzoru Bankowego. 

[Art. 106e. 

1. Podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 106 ust. 1, mający miejsce 

zamieszkania lub siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązany jest 

ustanowić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń w toku 

postępowania w przedmiocie zawiadomienia. 

2. W razie niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, pisma w toku postępowania 

pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, z wyłączeniem decyzji kończącej 



- 58 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

postępowanie w przedmiocie zawiadomienia. O skutku, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym, Komisja informuje pisemnie podmiot składający zawiadomienie.] 

 

<Art. 106e. 

1. Podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 106 ust. 1, niemający 

miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej 

lub innym państwie członkowskim, jest obowiązany ustanowić na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń w toku postępowania w 

przedmiocie zawiadomienia. 

2. W razie niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, pisma w toku 

postępowania pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. O skutku tym 

Komisja informuje pisemnie podmiot składający zawiadomienie.> 

 

Art. 119. 

[1. Za zezwoleniem Komisji bank z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może 

prowadzić rachunki papierów wartościowych i rachunki zbiorcze (działalność 

powiernicza). 

2. Prowadzenie przez bank rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych na 

terytorium innego państwa członkowskiego wymaga zezwolenia, o którym mowa w ust. 1.] 

<1. Za zezwoleniem Komisji bank z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

może prowadzić rachunki papierów wartościowych, rachunki derywatów i rachunki 

zbiorcze (działalność powiernicza). 

2. Prowadzenie przez bank rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów 

i rachunków zbiorczych na terytorium innego państwa członkowskiego wymaga 

zezwolenia, o którym mowa w ust. 1.> 

3. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może być udzielone również w przypadku, gdy bank 

otrzymał już zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej. [W takim przypadku 

prowadzenie rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych odbywa się 

poza jednostką organizacyjną banku prowadzącą działalność maklerską.] <W takim 

przypadku prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów 

i rachunków zbiorczych odbywa się poza jednostką organizacyjną banku prowadzącą 

działalność maklerską.> 

4. Wniosek o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 
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1) dane osobowe o członkach zarządu i rady nadzorczej banku, jak również innych 

osobach, które odpowiadają za rozpoczęcie działalności objętej wnioskiem lub będą nią 

kierować, ich kwalifikacje zawodowe oraz dotychczasowy przebieg pracy zawodowej; 

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

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

3) informację o podmiotach dominujących i zależnych wobec wnioskodawcy; 

4) informację o wysokości funduszy własnych; 

[5) informację o posiadanych urządzeniach telekomunikacyjnych i warunkach lokalowych 

niezbędnych do prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków 

zbiorczych; 

6) informację o planowanej organizacji prowadzenia rachunków papierów wartościowych 

i rachunków zbiorczych; 

7) oświadczenia osób, które będą kierować działalnością objętą wnioskiem, o nieuznaniu 

prawomocnym orzeczeniem za winne popełnienia przestępstwa skarbowego, 

przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, 

obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstw lub wykroczeń 

określonych w art. 305, art. 307 lub art. 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo 

własności przemysłowej, przestępstw określonych w ustawie z dnia 26 października 

2000 r. o giełdach towarowych, przestępstw określonych w ustawie o ofercie publicznej 

lub przestępstw określonych w niniejszej ustawie.] 

<5) informację o posiadanych urządzeniach telekomunikacyjnych i warunkach 

lokalowych niezbędnych do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, 

rachunków derywatów i rachunków zbiorczych; 

6) informację o planowanej organizacji prowadzenia rachunków papierów 

wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych; 

7) oświadczenia osób, które będą kierować działalnością objętą wnioskiem, 

o nieuznaniu 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 
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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 lub przepisów rozporządzenia 

575/2013.> 

5. Do wniosku załącza się: 

1) statut banku i zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do właściwego rejestru; 

[2) regulamin prowadzenia rachunków papierów wartościowych oraz regulamin 

prowadzenia rachunków zbiorczych;] 

<2) regulamin prowadzenia rachunków papierów wartościowych, regulamin 

prowadzenia rachunków derywatów oraz regulamin prowadzenia rachunków 

zbiorczych;> 

3) regulamin ochrony przepływu informacji poufnych; 

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

badania sprawozdań finansowych i raportem z tego badania; 

5) opis systemu kontroli wewnętrznej i regulamin nadzoru zgodności działalności z 

prawem; 

6) kopię umowy z Krajowym Depozytem o uczestnictwo w systemie rekompensat 

zawartej pod warunkiem uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności 

powierniczej. 

[5a. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, przepis art. 81 ust. 2 stosuje się 

odpowiednio. 

6. Działalnością banku polegającą na prowadzeniu rachunków papierów wartościowych i 

rachunków zbiorczych powinny kierować co najmniej dwie osoby posiadające 

wykształcenie wyższe, co najmniej trzyletni staż pracy w instytucjach rynku finansowego 

oraz dobrą opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami.] 

<5a. Oświadczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 7 oraz w ust. 5 pkt 1, składa się pod 

rygorem odpowiedzialności karnej. Składający oświadczenie jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności 
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karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie 

organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

6. Działalnością banku polegającą na prowadzeniu rachunków papierów wartościowych, 

rachunków derywatów i rachunków zbiorczych powinny kierować 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. Kapitał założycielski banku powierniczego nie może być niższy niż wskazany w art. 32 ust. 

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

8. Bank powierniczy obowiązany jest posiadać centralę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

[9. Za centralę banku powierniczego uważa się jednostkę organizacyjną banku, w której w 

sposób stały wykonują działalność osoby kierujące działalnością banku polegającą na 

prowadzeniu rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych. 

10. Do wykonywania czynności prowadzenia rachunków papierów wartościowych i 

rachunków zbiorczych bank powierniczy zobowiązany jest zatrudniać co najmniej jednego 

maklera papierów wartościowych.] 

<9. Za centralę banku powierniczego uważa się jednostkę organizacyjną banku, w 

której w sposób stały wykonują działalność osoby kierujące działalnością banku 

polegającą na prowadzeniu rachunków papierów wartościowych, rachunków 

derywatów i rachunków zbiorczych. 

10. Do wykonywania czynności prowadzenia rachunków papierów wartościowych, 

rachunków derywatów i rachunków zbiorczych bank powierniczy zobowiązany jest 

zatrudniać co najmniej jednego maklera papierów wartościowych.> 

 

Art. 122. 

[1. Na żądanie Komisji lub jej upoważnionego przedstawiciela, osoby uprawnione do 

reprezentowania banku powierniczego lub wchodzące w skład jego statutowych organów 

albo zatrudnione w banku powierniczym są obowiązane do niezwłocznego sporządzenia i 

przekazania, na koszt tego banku powierniczego, kopii dokumentów i innych nośników 

informacji oraz do udzielenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących prowadzonej 

działalności powierniczej, w zakresie nadzoru sprawowanego przez Komisję nad 
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zgodnością prowadzonej działalności z zasadami prowadzenia rachunków papierów 

wartościowych lub rachunków zbiorczych.] 

<1. Na żądanie Komisji lub jej upoważnionego przedstawiciela, osoby uprawnione do 

reprezentowania banku powierniczego lub wchodzące w skład jego statutowych 

organów albo zatrudnione w banku powierniczym są obowiązane do niezwłocznego 

sporządzenia i przekazania, na koszt tego banku powierniczego, kopii dokumentów 

i innych nośników informacji oraz do udzielenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień 

dotyczących prowadzonej działalności powierniczej, w zakresie nadzoru 

sprawowanego przez Komisję nad zgodnością prowadzonej działalności z zasadami 

prowadzenia rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów lub 

rachunków zbiorczych.> 

2. Na żądanie Komisji lub jej upoważnionego przedstawiciela bank powierniczy jest 

zobowiązany również do niezwłocznego przekazywania informacji dotyczących 

rejestrowanych na prowadzonych przez ten bank rachunkach bankowych środków 

pieniężnych stanowiących zabezpieczenia pożyczek instrumentów finansowych oraz 

środków pieniężnych stanowiących depozyt zabezpieczający w przypadku dokonywania 

transakcji instrumentami finansowymi, jeżeli z konstrukcji tego instrumentu wynika 

obowiązek posiadania depozytu zabezpieczającego. 

3. W stosunku do oddziału banku powierniczego znajdującego się na terytorium innego 

państwa członkowskiego, Komisji przysługują w zakresie sprawowania nadzoru nad 

prowadzoną działalnością powierniczą uprawnienia określone w ust. 1. Wykonanie 

uprawnień następuje po uprzednim pisemnym poinformowaniu właściwego organu 

nadzoru w państwie, na którego terytorium znajduje się oddział banku powierniczego. 

 

[Art. 123. 

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym oddziale do banku powierniczego oraz do 

wykonywania nadzoru nad takim bankiem stosuje się odpowiednio przepisy art. 85, art. 86, 

art. 89, art. 90, art. 92 i art. 104.] 

 

<Art. 123. 

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym oddziale do banku powierniczego oraz do 

wykonywania nadzoru nad takim bankiem stosuje się odpowiednio przepisy art. 83a ust. 

4 pkt 1 i ust. 4a, art. 85, art. 86, art. 89, art. 90, art. 92 i art. 104.> 
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Art. 124. 

1. Osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych mogą, na podstawie 

umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zrzeszać się w klubach 

inwestora. W jednym klubie inwestora może być zrzeszonych nie mniej niż 3 i nie więcej 

niż 20 osób. 

2. W umowie, o której mowa w ust. 1, członkowie klubu inwestora zobowiązują się do: 

1) wspólnego działania w celu zdobywania wiedzy o zasadach inwestowania w obrocie 

zorganizowanym, w szczególności przez wspólne inwestowanie w zdematerializowane 

papiery wartościowe lub inne instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu na rynku 

regulowanym; 

2) nieuczestniczenia w innych klubach inwestora; 

[3) niezaciągania w związku z działalnością klubu inwestora zobowiązań o łącznej 

wartości przewyższającej wartość aktywów zgromadzonych na prowadzonych dla klubu 

inwestora rachunkach papierów wartościowych i rachunkach pieniężnych służących do 

ich obsługi.] 

<3) niezaciągania w związku z działalnością klubu inwestora zobowiązań o łącznej 

wartości przewyższającej wartość aktywów zgromadzonych na prowadzonych dla 

klubu inwestora rachunkach papierów wartościowych, rachunkach derywatów i 

rachunkach pieniężnych służących do ich obsługi.> 

[3. Każdemu członkowi klubu inwestora przysługuje prawo wniesienia w ciągu roku 

kalendarzowego na rachunki pieniężne służące do obsługi prowadzonych dla tego klubu 

rachunków papierów wartościowych środków pieniężnych w łącznej wysokości nie wyższej 

niż 20 000 zł.] 

<3. Każdemu członkowi klubu inwestora przysługuje prawo wniesienia w ciągu roku 

kalendarzowego na rachunki pieniężne służące do obsługi prowadzonych dla tego 

klubu rachunków papierów wartościowych lub rachunków derywatów środków 

pieniężnych w łącznej wysokości nie wyższej niż 20 000 zł.> 

4. Klub inwestora ani jego członkowie nie są przedsiębiorcami. 

5. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-4 do umowy, o której mowa w ust. 1, stosuje się 

przepisy art. 860-864, art. 865 § 1 i art. 866-875 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - 

Kodeks cywilny. 
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Art. 125. 

1. Przez wykonywanie zawodu maklera papierów wartościowych, zwanego dalej "maklerem", 

lub doradcy inwestycyjnego, zwanego dalej "doradcą", rozumie się wykonywanie funkcji 

w organach zarządzających lub nadzorczych firmy inwestycyjnej bądź wykonywanie lub 

nadzorowanie wykonywania: 

1) czynności stanowiących działalność maklerską, 

2) związanych z rynkiem finansowym czynności niestanowiących działalności 

maklerskiej, 

3) innych czynności związanych z obsługą klientów lub dostępem do rachunków 

prowadzonych dla klientów 

- w ramach pozostawania tej osoby w stosunku pracy, zlecenia lub w innym stosunku 

prawnym o podobnym charakterze z firmą inwestycyjną. 

1a. Przez wykonywanie zawodu maklera lub doradcy rozumie się również prowadzenie spraw 

spółki przez komplementariusza lub wspólnika w spółce osobowej będącej domem 

maklerskim. 

2. Przez wykonywanie zawodu maklera lub doradcy rozumie się również: 

[1) pozostawanie maklera lub doradcy w stosunku pracy, zlecenia lub w innym stosunku 

prawnym o podobnym charakterze z bankiem powierniczym przy wykonywaniu lub 

nadzorowaniu wykonywania czynności prowadzenia rachunków papierów 

wartościowych lub rachunków zbiorczych;] 

<1) pozostawanie maklera lub doradcy w stosunku pracy, zlecenia lub w innym 

stosunku prawnym o podobnym charakterze z bankiem powierniczym przy 

wykonywaniu lub nadzorowaniu wykonywania czynności prowadzenia 

rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów lub rachunków 

zbiorczych;> 

2) pozostawanie maklera lub doradcy w stosunku pracy, zlecenia lub w innym stosunku 

prawnym o podobnym charakterze z podmiotem, który jest obowiązany do 

zatrudniania maklerów lub doradców na podstawie odrębnych przepisów prawa przy 

wykonywaniu lub nadzorowaniu wykonywania czynności określonych w tych 

przepisach; 

3) wykonywanie przez maklera lub doradcę czynności, o których mowa w art. 79 ust. 2; 

4) (uchylony). 
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Art. 132. 

1. W rozumieniu przepisów niniejszego działu: 

1) za inwestora uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, na rzecz której dom maklerski świadczy jedną z 

usług w zakresie czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 i ust. 4 pkt 1, z 

wyłączeniem: 

a) Skarbu Państwa, 

b) Narodowego Banku Polskiego, banków z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz banków zagranicznych, 

ba) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i zarządzanych przez niego funduszy 

tworzących lub wspierających system zabezpieczenia społecznego,  

c) firm inwestycyjnych, 

d) spółek prowadzących rynek regulowany, 

e) Krajowego Depozytu oraz spółki, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie 

czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6 lub ust. 2, 

f) podmiotów działających na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o 

działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, 

g) podmiotów działających na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych, 

h) podmiotów działających na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji 

i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, 

i) spółek prowadzących giełdy towarowe, spółek prowadzących giełdowe izby 

rozrachunkowe, towarowych domów maklerskich, zagranicznych osób prawnych 

prowadzących działalność maklerską w zakresie obrotu towarami giełdowymi, 

działających na podstawie ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 

towarowych, 

j) spółek prowadzących izbę rozliczeniową lub izbę rozrachunkową, 

k) gmin, związków gmin, powiatów, związków powiatów, związków powiatowo-

gminnych, związków metropolitalnych i województw, 

l) państw i ich jednostek terytorialnych posiadających osobowość prawną, 

m) podmiotów wchodzących w skład tej samej co dom maklerski grupy kapitałowej, 

ma) podmiotów, o których mowa w art. 8a ust. 2, 

n) osób, które w dniu zaistnienia jednej z okoliczności, o której mowa w art. 133 ust. 2, 

lub w okresie 6 miesięcy poprzedzających zaistnienie jednej z takich okoliczności, 



- 66 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

posiadały 5% lub więcej ogólnej liczby głosów lub kapitału zakładowego domu 

maklerskiego, oraz osób, które w tym czasie były podmiotami dominującymi lub 

zależnymi wobec domu maklerskiego, 

o) członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej domu maklerskiego oraz 

osób pełniących w domu maklerskim funkcje dyrektorów i zastępców dyrektorów 

departamentów, jak również dyrektorów i zastępców dyrektorów oddziałów domu 

maklerskiego, w przypadku gdy osoby te pełniły swoje funkcje w dniu zaistnienia 

jednej z okoliczności, o której mowa w art. 133 ust. 2, bądź w okresie bieżącego lub 

poprzedniego roku obrotowego, 

p) osób odpowiedzialnych za badanie sprawozdań finansowych domu maklerskiego, 

osób zajmujących stanowisko głównego księgowego w domu maklerskim oraz osób 

odpowiedzialnych za sporządzanie i prowadzenie dokumentacji księgowej domu 

maklerskiego, w przypadku gdy osoby te pełniły swoje funkcje w dniu zaistnienia 

jednej z okoliczności, o której mowa w art. 133 ust. 2, bądź w okresie bieżącego lub 

poprzedniego roku obrotowego, 

r) członków zarządu i rady nadzorczej, osób posiadających 5% lub więcej ogólnej 

liczby głosów lub kapitału zakładowego podmiotu dominującego lub zależnego w 

stosunku do domu maklerskiego, 

s) małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwa oraz powinowatych do pierwszego 

stopnia osób, o których mowa w lit. n-r, 

t) inwestorów, w stosunku do których ustalono w postępowaniu zakończonym 

prawomocnym orzeczeniem sądu, że wskutek niewywiązywania się ze swoich 

zobowiązań wobec domu maklerskiego przyczynili się do zaistnienia jednej z 

okoliczności, o której mowa w art. 133 ust. 2; 

2) za środki pieniężne inwestorów uważa się środki pieniężne zapisane na rachunkach 

pieniężnych oraz inne środki pieniężne należne inwestorom od domu maklerskiego z 

tytułu świadczonych na ich rzecz usług w zakresie czynności, o których mowa w art. 69 

ust. 2 i ust. 4 pkt 1, z wyłączeniem należności przedawnionych; 

3) za dom maklerski uważa się dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską 

albo bank powierniczy; 

4) przez zarząd domu maklerskiego rozumie się również komplementariuszy domu 

maklerskiego, o którym mowa w art. 95 ust. 1 pkt 2 i 4, albo osoby uprawnione do 

reprezentowania domu maklerskiego, o którym mowa w art. 95 ust. 1 pkt 5 i 6; 
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5) przez osoby posiadające udział w kapitale zakładowym domu maklerskiego rozumie się 

również odpowiednio wspólników wnoszących wkład do domu maklerskiego, o którym 

mowa w art. 95 ust. 1 pkt 4-6. 

2. Przepisy niniejszego działu stosuje się odpowiednio do oddziałów zagranicznych osób 

prawnych, o których mowa w art. 115 ust. 1, o ile nie są uczestnikami systemu 

rekompensat obowiązującego w państwie ich siedziby lub system rekompensat w państwie 

siedziby nie zapewnia odszkodowań w wysokości określonej w ustawie. 

[3. W przypadku banków powierniczych system rekompensat obejmuje papiery wartościowe i 

inne instrumenty finansowe będące przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym 

zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez te banki.] 

<3. W przypadku banków powierniczych system rekompensat obejmuje papiery 

wartościowe i inne instrumenty finansowe będące przedmiotem obrotu na rynku 

zorganizowanym zapisane na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach 

derywatów prowadzonych przez te banki.> 

 

Art. 135. 

[1. Dom maklerski staje się uczestnikiem systemu rekompensat z chwilą udzielenia mu 

zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej obejmującej świadczenie co najmniej 

jednej z usług w zakresie czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 lub ust. 4 pkt 1, a w 

przypadku banku powierniczego z chwilą udzielenia mu zezwolenia na prowadzenie 

rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych.] 

<1. Dom maklerski staje się uczestnikiem systemu rekompensat z chwilą udzielenia mu 

zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej obejmującej świadczenie co 

najmniej jednej z usług w zakresie czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 lub ust. 

4 pkt 1, a w przypadku banku powierniczego – z chwilą udzielenia mu zezwolenia na 

prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i 

rachunków zbiorczych.> 

2. Dom maklerski jest zwolniony z uczestnictwa w systemie rekompensat z chwilą: 

[1) zaprzestania działalności, określonej w decyzji o cofnięciu lub uchyleniu zezwolenia, o 

którym mowa w art. 69 ust. 1, albo w decyzji o cofnięciu lub uchyleniu zezwolenia na 

prowadzenie rachunków papierów wartościowych przez bank;] 

<1) zaprzestania działalności, określonej w decyzji o cofnięciu lub uchyleniu 

zezwolenia, o którym mowa w art. 69 ust. 1, albo w decyzji o cofnięciu lub 
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uchyleniu zezwolenia na prowadzenie rachunków papierów wartościowych, 

rachunków derywatów i rachunków zbiorczych przez bank;> 

2) wygaśnięcia zezwolenia w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 1. 

 

Art. 147. 

Tajemnica zawodowa obejmuje informację uzyskaną, przez osobę wymienioną w art. 148 ust. 

1, w związku z podejmowanymi czynnościami służbowymi w ramach pozostawania w 

stosunku pracy, zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, dotyczącą 

chronionych prawem interesów podmiotów dokonujących czynności związanych z obrotem 

instrumentami finansowymi, lub innych czynności w ramach regulowanej ustawą działalności 

objętej nadzorem Komisji lub zagranicznego organu nadzoru, jak również dotyczącą 

czynności podejmowanych w ramach wykonywania tego nadzoru, w szczególności 

informację zawierającą: 

[1) dane osobowe strony umowy lub innej czynności prawnej;] 

<1) dane identyfikujące stronę umowy lub innej czynności prawnej;> 

2) treść umowy lub przedmiot czynności prawnej; 

3) dane o sytuacji majątkowej strony umowy, w tym oznaczenie rachunku papierów 

wartościowych, innego rachunku, na którym zapisywane są instrumenty finansowe 

niebędące papierami wartościowymi, lub rachunku pieniężnego służącego do obsługi tych 

rachunków, liczbę i oznaczenie instrumentów finansowych, oraz wartość środków 

zgromadzonych na tych rachunkach; 

4) oznaczenie rachunku zbiorczego, liczbę i oznaczenie zapisanych na nim instrumentów 

finansowych oraz dane osób uprawnionych z tych instrumentów finansowych. 

 

Art. 163. 

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

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

opłata, z wyłączeniem dywidend otrzymanych od jednostek zależnych i stowarzyszonych w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zwanych dalej 

"jednostkami zależnymi lub stowarzyszonymi", w wysokości nie większej niż 3,5% tej 

średniej, jednak nie mniej niż równowartość w złotych 6250 euro.] 

<1. Od spółki prowadzącej rynek regulowany pobiera się roczną opłatę ustalaną na 

podstawie średniej wartości przychodów w okresie trzech lat poprzedzających rok, za 
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który jest należna opłata, z wyłączeniem dywidend otrzymanych od jednostek 

zależnych i stowarzyszonych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 

r. o rachunkowości, zwanych dalej „jednostkami zależnymi lub stowarzyszonymi”, 

oraz przychodów z rynku skarbowych papierów wartościowych, w przypadku gdy 

spółka na podstawie umowy z ministrem właściwym do spraw budżetu prowadzi taki 

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

równowartość w złotych 6 250 euro.> 

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

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

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

stowarzyszonych oraz przychodów z rynku skarbowych papierów wartościowych 

prowadzonego na podstawie umowy z ministrem właściwym do spraw finansów 

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

równowartość w złotych 6250 euro.] 

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

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

wyłączeniem dywidend otrzymanych od jednostek zależnych i stowarzyszonych, w 

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

złotych 6250 euro. 

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

przekazał wykonywanie czynności z zakresu rozliczania transakcji, pobiera się roczną 

opłatę ustalaną na podstawie średniej wartości przychodów w okresie trzech lat 

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

od jednostek zależnych i stowarzyszonych, w wysokości nie większej niż 5,5% tej 

średniej, jednak nie mniej niż równowartość w złotych 6250 euro. 

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

przekazał wykonywanie czynności z zakresu rozrachunku transakcji, pobiera się roczną 

opłatę ustalaną na podstawie średniej wartości przychodów w okresie trzech lat 

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

od jednostek zależnych i stowarzyszonych, w wysokości nie większej niż 5,5% tej 

średniej, jednak nie mniej niż równowartość w złotych 6250 euro. 

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

giełdowej izby rozrachunkowej, pobiera się roczną opłatę ustalaną na podstawie średniej 
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wartości przychodów w okresie trzech lat poprzedzających rok, za który należna jest 

opłata, z wyłączeniem dywidend otrzymanych od jednostek zależnych i stowarzyszonych, 

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

złotych 6250 euro. 

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

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

w wysokości nie większej niż 0,5% tej średniej, jednak nie mniej niż równowartość w 

złotych 750 euro. Wielkość przychodów ogółem, o których mowa w zdaniu pierwszym, 

stanowi suma następujących pozycji rachunku zysków i strat: 

1) przychody z działalności maklerskiej, 

2) przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu, 

3) przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności, 

4) przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży, 

5) pozostałe przychody operacyjne, 

6) przychody finansowe 

- pomniejszona o dywidendy otrzymane od jednostek zależnych i stowarzyszonych, które 

są obowiązane do wnoszenia opłat na pokrycie kosztów, o których mowa w art. 17 ust. 1 

ustawy o nadzorze. 

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

opłatę roczną w wysokości równowartości w złotych 500 euro. 

9. Od zagranicznej firmy inwestycyjnej prowadzącej działalność maklerską na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału oraz od zagranicznej osoby prawnej 

prowadzącej taką działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pobiera się opłatę 

roczną ustalaną na podstawie przychodów oddziału w poprzednim roku kalendarzowym w 

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

złotych 500 euro. Przychody, o których mowa w zdaniu pierwszym, są przychodami 

oddziału w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Zagraniczne 

firmy inwestycyjne prowadzące działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz zagraniczne osoby prawne prowadzące taką działalność na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej nie ponoszą opłaty, o której mowa w zdaniu pierwszym, jeżeli 

na zasadzie wzajemności polskie podmioty prowadzące działalność maklerską na 

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

rodzaju opłat. 
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10. Zagraniczne firmy inwestycyjne będące stronami transakcji zawieranych na rynku 

regulowanym są obowiązane do wnoszenia opłaty rocznej w wysokości równowartości w 

złotych 10 000 euro. [W przypadku nieuiszczenia opłaty, o której mowa w zdaniu 

pierwszym, spółka prowadząca rynek regulowany zawiesza do czasu uregulowania 

zaległości możliwość zawierania transakcji na rynku giełdowym przez zagraniczną firmę 

inwestycyjną.] <W przypadku nieuiszczenia opłaty, o której mowa w zdaniu 

pierwszym, spółka prowadząca rynek regulowany zawiesza do czasu uregulowania 

zaległości możliwość zawierania transakcji na rynku regulowanym przez zagraniczną 

firmę inwestycyjną.> 

 

Art. 165. 

1. [Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, na wniosek Komisji, może cofnąć 

zezwolenie na prowadzenie giełdy, w przypadku gdy spółka prowadząca giełdę:] 

<Komisja może cofnąć zezwolenie na prowadzenie rynku regulowanego, 

w przypadku gdy spółka prowadząca rynek regulowany:> 

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) przestała spełniać warunki, które były podstawą udzielenia zezwolenia; 

5) prowadzi działalność z istotnym naruszeniem przepisów prawa regulujących 

prowadzenie giełdy; 

6) nie przestrzega zasad uczciwego obrotu; 

7) narusza interesy uczestników obrotu. 

[1a. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lub 5-7, Komisja może: 

1) odstąpić od wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, i nałożyć na spółkę 

prowadzącą giełdę karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł albo 

2) wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, i jednocześnie nałożyć karę pieniężną, o 

której mowa w pkt 1 

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

<1a. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lub 5–7, Komisja może: 



- 72 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

1) odstąpić od zastosowania sankcji określonej w ust. 1 i nałożyć na spółkę 

prowadzącą rynek regulowany karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł albo 

2) zastosować sankcję określoną w ust. 1 i jednocześnie nałożyć karę pieniężną, o 

której mowa w pkt 1 

– jeżeli uzasadnia to charakter naruszeń, których dopuściła się spółka prowadząca 

rynek regulowany.> 

2. Wydanie decyzji następuje po przeprowadzeniu rozprawy. 

3. (uchylony). 

[4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych informuje Europejski Urząd Nadzoru 

Giełd i Papierów Wartościowych o każdym przypadku cofnięcia zezwolenia na 

prowadzenie giełdy.] 

<4. Komisja informuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych o 

każdym przypadku cofnięcia zezwolenia na prowadzenie rynku regulowanego.> 

 

<Art. 165b. 

1. Komisja może zakazać prowadzenia rynku regulowanego, w przypadku gdy spółka 

prowadząca rynek regulowany na podstawie innej niż zezwolenie: 

1) przez okres co najmniej 6 miesięcy nie prowadziła rynku regulowanego; 

2) prowadzi działalność z istotnym naruszeniem przepisów prawa regulujących 

prowadzenie rynku regulowanego; 

3) nie przestrzega zasad uczciwego obrotu; 

4) narusza interesy uczestników obrotu. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4, Komisja może: 

1) odstąpić od zastosowania sankcji, o której mowa w ust. 1, i nałożyć na spółkę 

prowadzącą rynek regulowany karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł albo 

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

o której mowa w pkt 1 

– jeżeli uzasadnia to charakter naruszeń, których dopuściła się spółka prowadząca 

rynek regulowany. 

3. Wydanie decyzji następuje po przeprowadzeniu rozprawy. 

4. Komisja informuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych o 

każdym przypadku zakazania prowadzenia rynku regulowanego.> 
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[Art. 166. 

1. Komisja może, z zastrzeżeniem ust. 1a, cofnąć zezwolenie na prowadzenie rynku 

pozagiełdowego, w przypadku gdy spółka prowadząca rynek pozagiełdowy: 

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) przestała spełniać warunki, które były podstawą udzielenia zezwolenia; 

5) prowadzi działalność z istotnym naruszeniem przepisów prawa regulujących 

prowadzenie rynku pozagiełdowego; 

6) nie przestrzega zasad uczciwego obrotu; 

7) narusza interesy uczestników obrotu. 

1a. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lub 5-7, Komisja może również: 

1) odstąpić od zastosowania sankcji, o której mowa w ust. 1, i nałożyć na spółkę 

prowadzącą rynek pozagiełdowy karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł albo 

2) zastosować sankcję określoną w ust. 1 i jednocześnie nałożyć karę pieniężną, o której 

mowa w pkt 1 

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

pozagiełdowy. 

2. Wydanie decyzji następuje po przeprowadzeniu rozprawy. 

3. Komisja informuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych o każdym 

przypadku cofnięcia zezwolenia na prowadzenie rynku pozagiełdowego.] 

 

[Art. 166b. 

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

prowadzącą rynek pozagiełdowy, 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; 
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4) zaprzestała prowadzenia obrotu, o którym mowa w art. 36a ust. 1, lub organizowania 

obrotu, o którym mowa w art. 36a 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; 

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 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 rynek 

pozagiełdowy prowadząc platformę aukcyjną. 

3. Wydanie decyzji przez Komisję, następuje po przeprowadzeniu rozprawy.] 

 

Art. 168. 

1. W przypadku gdy bank powierniczy: 

1) istotnie narusza przepisy prawa, w szczególności przepisy wydane na podstawie [art. 94 

ust. 1 pkt 1-2 i 5] <art. 94 ust. 1 pkt 1 i 5>, 

2) nie przestrzega zasad uczciwego obrotu, 

3) narusza interesy zleceniodawcy 

- Komisja może, z zastrzeżeniem ust. 2, nałożyć na ten bank karę pieniężną do wysokości 

500 000 zł. 

2. W przypadku gdy uzasadnia to charakter naruszeń, których dopuścił się bank powierniczy, 

Komisja może cofnąć zezwolenie na prowadzenie działalności powierniczej. 

3. Przepisy [art. 167 ust. 4, 5 i 7-9] <art. 167 ust. 4, 5 i 9> stosuje się odpowiednio do banku 

powierniczego. 
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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. 

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.] 

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

regulowany, 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. 

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. 

8. W decyzji o nałożeniu kary Komisja może wyznaczyć termin ponownego wykonania 

obowiązku lub dokonania czynności wymaganej przepisami, których naruszenie było 
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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. 

 

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] <art. 96 ust. 5–8 i 10> ustawy o ofercie 

publicznej stosuje się odpowiednio. 

 

<Art. 178a. 

Kto, nie będąc do tego uprawnionym, używa oznaczeń, o których mowa w art. 21 ust. 4a 

i 5,  

podlega grzywnie do 1 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo 

obu tym karom łącznie.> 

 

Art. 214. 

1. Z dniem wejścia w życie ustawy, do działalności spółki Giełda Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. stosuje się przepisy tej ustawy, z wyłączeniem art. 25 i art. 165 ust. 3. 

[2. Komisja występuje do ministra właściwego do spraw instytucji finansowych o zakazanie 

spółce, o której mowa w ust. 1, prowadzenia rynku giełdowego, w przypadku gdy spółka 

prowadzi tę działalność z rażącym naruszeniem prawa.] 

3. Papiery wartościowe w rozumieniu art. 3 ust. 3 i 4 ustawy, o której mowa w art. 224, 

będące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy przedmiotem obrotu na rynku 

regulowanym, stają się z tym dniem niebędącymi papierami wartościowymi instrumentami 

finansowymi, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c i d. 
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4. Papiery wartościowe w rozumieniu art. 3 i 4 ustawy, o której mowa w art. 224, będące w 

dniu wejścia w życie niniejszej ustawy przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, które 

nie są w tym dniu zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych, stają się 

niebędącymi papierami wartościowymi instrumentami finansowymi, o których mowa w 

art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c i d, z dniem zarejestrowania w tym depozycie, pod warunkiem że 

rejestracja ta nastąpi w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

5. Z dniem wejścia w życie ustawy, urzędowy rynek giełdowy organizowany przez spółkę, o 

której mowa w ust. 1, spełniający warunki określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 90 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 224, staje się rynkiem oficjalnych notowań, o 

którym mowa w art. 16 ust. 2. 

 

Art. 215. 

1. Z dniem wejścia w życie ustawy, do działalności spółki prowadzącej rynek pozagiełdowy 

stosuje się przepisy tej ustawy, z wyłączeniem art. 36, art. 37 ust. 2 i art. 166 ust. 1 pkt 2 i 

3. 

[2. Komisja zakazuje spółce, o której mowa w ust. 1, prowadzenia rynku pozagiełdowego, w 

przypadku gdy spółka prowadzi tę działalność z rażącym naruszeniem prawa.] 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 września 1994 r. O RACHUNKOWOŚCI (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 

2255 oraz z 2017 r. poz. 61) 

 

Art. 82. 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych może w drodze rozporządzenia: 

1)   (uchylony); 

2)   po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, określić 

szczególne zasady rachunkowości Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz 

funduszu rozliczeniowego, o którym mowa w przepisach o obrocie papierami 

wartościowymi, w tym zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym 

oraz odpowiednio w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej, a 

także w sprawozdaniach z działalności; 
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3)   po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, określić 

szczególne zasady rachunkowości funduszu gwarancyjnego, o którym mowa w 

przepisach o obrocie papierami wartościowymi, w tym zakres informacji wykazywanych 

w sprawozdaniu finansowym; 

[4)   po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, określić 

szczególne zasady rachunkowości spółek prowadzących giełdy oraz rynek pozagiełdowy, 

w tym zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, odpowiednio w 

skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej oraz sprawozdaniach z 

działalności;] 

<4) po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, określić 

szczególne zasady rachunkowości spółek prowadzących rynek regulowany, w tym 

zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, odpowiednio 

w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej oraz 

sprawozdaniach z działalności;> 

5)   po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, określić 

szczególne zasady rachunkowości krajowych instytucji płatniczych, w tym zakres 

informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, odpowiednio w 

skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej oraz sprawozdaniach z 

działalności. 

 

 

 

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

O KRAJOWYM FUNDUSZU DROGOWYM (Dz. U. z 2015 r. poz. 641, z późn. zm.) 

 

Art. 39p. 

1. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu i poręczane 

lub gwarantowane przez Skarb Państwa są papierami wartościowymi, w których Bank 

Gospodarstwa Krajowego stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela takiego papieru i 

zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia pieniężnego. 

2. Dokonanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego emisji obligacji, o których mowa w ust. 

1, wymaga uprzedniej akceptacji warunków emisji ministra właściwego do spraw budżetu. 

3. Obligacje są oprocentowane w postaci dyskonta lub odsetek. 
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3a. Obligacje mogą być emitowane jako obligacje imienne lub na okaziciela. 

4. Obligacje mogą być emitowane w formie zdematerializowanej lub w formie dokumentu, 

jeżeli jest to dopuszczalne na danym rynku. 

4a. Obligacje mogą być emitowane na rynku krajowym lub na rynkach zagranicznych. 

4b. Obligacje są nominowane w walutach krajów należących do Organizacji Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju. 

[5. Obligacje emitowane na rynku krajowym są dopuszczone do obrotu na giełdowym lub 

pozagiełdowym rynku regulowanym, o ile emitent nie postanowi inaczej w warunkach 

emisji.] 

<5. Obligacje emitowane na rynku krajowym są dopuszczone do obrotu na rynku 

regulowanym, o ile emitent nie postanowi inaczej w warunkach emisji.> 

6. Prawa z obligacji niemających formy dokumentu, powstają z chwilą dokonania zapisu w 

ewidencji i przysługują osobie w niej wskazanej jako posiadacz tych obligacji. 

7. Podmiotami uprawnionymi do prowadzenia ewidencji obligacji są: 

1)   Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.; 

2)   firma inwestycyjna; 

3)   bank; 

4)   zagraniczna instytucja rozliczeniowa, która prowadzi działalność w zakresie 

rejestrowania papierów wartościowych, rozliczania lub rozrachunku transakcji 

zawieranych w obrocie papierami wartościowymi. 

8. Obligacje emitowane na rynku krajowym, które zostały dopuszczone do obrotu na rynku 

regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, są rejestrowane w 

depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów 

Wartościowych S.A. 

 

 

 

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. – PRAWO ENERGETYCZNE (Dz. U. z 2017 r. poz. 

220) 

Art. 3. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

(pkt1-43 pominięto) 
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[44)  rynek organizowany przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

rynek regulowany - obrót towarami giełdowymi organizowany na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1636, 1948 i 1997), odpowiednio, przez spółkę prowadzącą giełdę albo przez spółkę 

prowadzącą rynek pozagiełdowy;] 

<44) rynek organizowany przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej rynek regulowany – obrót towarami giełdowymi organizowany na 

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

finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636, 1948 i 1997), przez spółkę prowadzącą 

rynek regulowany;> 

45)   wytwarzanie: 

a)  produkcję paliw stałych, paliw gazowych lub energii w procesie energetycznym, 

b)  produkcję paliw ciekłych w instalacjach wytwarzania paliw ciekłych, w procesach: 

–  przerobu ropy naftowej, kondensatu gazu ziemnego (NGL), półproduktów 

rafinacji ropy naftowej i innych węglowodorów albo przerobu biomasy, 

–  przetwarzania poprzez mieszanie komponentów lub paliw ciekłych lub poprzez 

mieszanie komponentów z paliwami ciekłymi, 

–  przeklasyfikowywania komponentów w paliwa ciekłe w rozumieniu przepisów 

o podatku akcyzowym; 

46)   przedsiębiorstwo powiązane - jednostkę powiązaną z jednostką w rozumieniu art. 3 pkt 

43 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 

oraz z 2017 r. poz. 61); 

47)   derywat elektroenergetyczny - instrument finansowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. 

d-f ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, który odnosi się 

do energii elektrycznej; 

48)   derywat gazowy - instrument finansowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d-f ustawy z 

dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, który odnosi się do paliw 

gazowych; 

49)   system gazowy wzajemnie połączony - wzajemnie połączone sieci gazowe, instalacje 

magazynowe lub instalacje skroplonego gazu ziemnego oraz przyłączone do nich 

urządzenia i instalacje współpracujące z tymi sieciami lub instalacjami; 

50)   informacja wewnętrzna - informację wewnętrzną, o której mowa w art. 2 pkt 1 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 
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października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii 

(Dz. Urz. UE L 326 z 08.12.2011, str. 1); 

51)   manipulacja na rynku - manipulację na rynku, o której mowa w art. 2 pkt 2 

rozporządzenia wymienionego w pkt 50; 

52)   próba manipulacji na rynku - próbę manipulacji na rynku, o której mowa w art. 2 pkt 3 

rozporządzenia wymienionego w pkt 50; 

53)   produkty energetyczne sprzedawane w obrocie hurtowym - umowy i instrumenty 

pochodne, o których mowa w art. 2 pkt 4 rozporządzenia wymienionego w pkt 50; 

54)   uczestnik rynku - uczestnika rynku w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia 

wymienionego w pkt 50; 

55)   prosument - prosumenta w rozumieniu ustawy wymienionej w pkt 20; 

56)   magazynowanie paliw gazowych - świadczenie usług przechowywania paliw gazowych 

w instalacji magazynowej; 

57)   magazynowanie paliw ciekłych - świadczenie usług przechowywania paliw ciekłych w 

instalacji magazynowania paliw ciekłych; 

58)   przeładunek paliw ciekłych - świadczenie usług załadowywania lub rozładowywania 

cystern drogowych, cystern kolejowych, cystern kontenerowych lub statków z 

wykorzystaniem instalacji przeładunku paliw ciekłych. 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – PRAWO BANKOWE (Dz. U. z 2016 r. poz. 1988, 

1948, 1997 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 85) 

 

Art. 4. 

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

(pkt 1-34 pominięto)    

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

rodzaju, zakresu i złożoności prowadzonej działalności, który: 

a)  spełnia co najmniej jeden z warunków: 

[–  akcje banku zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w 

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

instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636),] 
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<– akcje banku zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636, 1948 i 1997),> 

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

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

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

2% albo 

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

36)   państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej; 

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

nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu 

kryzysowym w systemie finansowym (Dz. U. poz. 1513 oraz z 2016 r. poz. 996); 

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

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

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

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

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

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

wchodzącym w skład holdingu. 

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

niebędących państwami członkowskimi, ale należących do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. 

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

rozporządzenia nr 575/2013. 

 

 

 

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

z 2016 r. poz. 1578, 1579, 2255 i 2260) 

 

Art. 403. 

Walne zgromadzenie odbywa się w siedzibie spółki. Walne zgromadzenie spółki publicznej 

może odbyć się także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której 
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akcje tej spółki są przedmiotem obrotu. [Statut może zawierać odmienne postanowienia 

dotyczące miejsca zwołania walnego zgromadzenia, jednakże zgromadzenia mogą odbywać 

się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.] <Walne zgromadzenie spółki 

publicznej może odbyć się także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej 

rynek regulowany, na którym akcje tej spółki są przedmiotem obrotu.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 26 października 2000 r. O GIEŁDACH TOWAROWYCH (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 719, 831, 904 i 1948) 

 

Art. 5. 

1. Giełda towarowa, zwana dalej "giełdą", może być prowadzona wyłącznie przez spółkę 

akcyjną. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 i przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi, przedmiotem przedsiębiorstwa spółki, o której mowa w ust. 1, może być 

wyłącznie prowadzenie giełdy. 

2a. Spółka, o której mowa w ust. 1, może również dokonywać łączenia rynków w celu 

umożliwienia członkom giełdy udziału w obrocie transgranicznym. 

[2b. Spółka, o której mowa w ust. 1, może prowadzić giełdę w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Prowadzenie giełdy wymaga 

zezwolenia wydawanego z zachowaniem trybu określonego w art. 25 ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. 

2c. Na giełdzie, o której mowa w ust. 2b, może być prowadzony obrót wyłącznie 

instrumentami finansowymi, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d, e oraz i ustawy z 

dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, których instrumentem 

bazowym jest towar giełdowy dopuszczony do obrotu na giełdzie towarowej, w tym 

derywatami elektroenergetycznymi, derywatami gazowymi oraz pięciodniowymi 

kontraktami terminowymi typu future, o których mowa w art. 3 pkt 30b ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.] 

<2b. Spółka, o której mowa w ust. 1, może prowadzić rynek regulowany w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. 
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Prowadzenie rynku regulowanego wymaga zezwolenia wydawanego z zachowaniem 

trybu określonego w art. 25 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi. 

2c. Na rynku regulowanym, o którym mowa w ust. 2b, może być prowadzony obrót 

wyłącznie instrumentami finansowymi, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d, e 

oraz i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, których 

instrumentem bazowym jest towar giełdowy dopuszczony do obrotu na giełdzie 

towarowej, w tym derywatami elektroenergetycznymi, derywatami gazowymi oraz 

pięciodniowymi kontraktami terminowymi typu future, o których mowa w art. 3 pkt 

30b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.> 

2d. Warunku dopuszczenia instrumentu bazowego do obrotu na giełdzie towarowej, o którym 

mowa w ust. 2c, nie stosuje się do instrumentów pochodnych odnoszących się do 

uprawnień do emisji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. i ustawy z dnia 29 lipca 2005 

r. o obrocie instrumentami finansowymi. 

2e. [Do spółki, o której mowa w ust. 1, oraz do giełdy, o której mowa w ust. 2b, stosuje się 

odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi, z wyłączeniem:] <Do spółki, o której mowa w ust. 1, oraz do rynku 

regulowanego, o którym mowa w ust. 2b, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 

dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z wyłączeniem:> 

1)   możliwości organizowania alternatywnego systemu obrotu; 

2)   art. 21 ust. 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. 

2f. [Spółka, o której mowa w ust. 1, prowadząca giełdę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi może prowadzić platformę 

aukcyjną.] <Spółka, o której mowa w ust. 1, prowadząca rynek regulowany w 

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

finansowymi może prowadzić platformę aukcyjną.> Prowadzenie platformy aukcyjnej 

wymaga zezwolenia wydanego na podstawie art. 29a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

obrocie instrumentami finansowymi. 

3. Spółka, o której mowa w ust. 1, może dokonywać rozliczeń: 

1)   transakcji giełdowych, 

2)   transakcji zawartych poza giełdą przez będące jej członkami przedsiębiorstwa 

energetyczne, o których mowa w art. 9 ust. 3 pkt 4, jeżeli ich przedmiotem są określone 

rodzaje energii, paliwa gazowe, limity wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń, 
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prawa majątkowe, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. d i f, albo niebędące instrumentami 

finansowymi prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od 

ceny lub wartości energii danego rodzaju lub paliw gazowych, lub praw majątkowych, o 

których mowa w art. 2 pkt 2 lit. d i f 

- pod warunkiem, że regulamin giełdy określi zasady dokonywania rozliczeń takich 

transakcji. 

3a. W przypadku prowadzenia działalności określonej w ust. 3 spółka prowadząca giełdę 

może być stroną transakcji wyłącznie w celu dokonania rozliczeń transakcji zawartych 

przez członków giełdy. 

3b. Spółka prowadząca giełdę może powierzyć rozliczanie transakcji określonych w ust. 3 

giełdowej izbie rozrachunkowej, utworzonej z jej udziałem. 

4. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy spółki prowadzącej giełdę, na której 

przedmiotem obrotu są prawa majątkowe, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. e; spółka ta 

jest zobowiązana powierzyć rozliczenia transakcji giełdowych w tym zakresie giełdowej 

izbie rozrachunkowej. 

5. Z zastrzeżeniem ust. 6, minimalna wysokość kapitału zakładowego spółki prowadzącej 

giełdę wynosi 3 000 000 zł. 

[5a. Minimalna wysokość kapitału zakładowego spółki prowadzącej giełdę, o której mowa w 

ust. 2b, wynosi 10 000 000 zł.] 

<5a. Minimalna wysokość kapitału zakładowego spółki prowadzącej rynek regulowany, 

o której mowa w ust. 2b, wynosi 10 000 000 zł.> 

6. Minimalna wysokość kapitału zakładowego spółki prowadzącej giełdę, na której jest 

dokonywany obrót wyłącznie towarami, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. a, wynosi 

1 000 000 zł. 

7. Na jedną akcję przypada tylko jeden głos na walnym zgromadzeniu. 

8. (uchylony). 
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USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. O OSTATECZNOŚCI ROZRACHUNKU W 

SYSTEMACH PŁATNOŚCI I SYSTEMACH ROZRACHUNKU PAPIERÓW 

WARTOŚCIOWYCH ORAZ ZASADACH NADZORU NAD TYMI SYSTEMAMI (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1224 i 1997) 

 

Art. 1. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

(pkt 1-16 pominięto)  

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

dokonywania rozrachunku pomiędzy uczestnikami systemu: rachunek bankowy, rachunek 

pieniężny, rachunek papierów wartościowych, rachunek zbiorczy lub konto depozytowe 

papierów wartościowych;] 

<17) rachunek rozliczeniowy – prowadzony przez agenta rozrachunkowego 

i przeznaczony do dokonywania rozrachunku pomiędzy uczestnikami systemu: 

rachunek bankowy, rachunek pieniężny, rachunek papierów wartościowych, 

rachunek derywatów, rachunek zbiorczy, konto depozytowe papierów wartościowych 

lub konto rozliczeniowe;> 

18)  przedmiot zabezpieczenia - zbywalne aktywa: 

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

kaucja lub inne zabezpieczenie, lub 

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

Bank Centralny, w związku z wykonywaniem zadań banku centralnego; 

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

rozliczeniowa, w tym w szczególności izba rozliczeniowa lub izba rozrachunkowa 

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

finansowymi, lub inny podmiot określający wspólne dla uczestników systemu zasady 

realizacji ich zleceń rozrachunku. 
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USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. – PRAWO UPADŁOŚCIOWE (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 2171, 2260 i 2261) 

 

[Art. 112. 

Ogłoszenie upadłości nie ma wpływu na umowy rachunku bankowego, umowy rachunku 

papierów wartościowych lub umowy o prowadzenie rachunku zbiorczego upadłego.] 

 

<Art. 112. 

Ogłoszenie upadłości nie ma wpływu na umowy rachunku bankowego, umowy 

rachunku papierów wartościowych, umowy rachunku derywatów lub konta 

rozliczeniowego, lub umowy o prowadzenie rachunku zbiorczego upadłego.> 

 

Art. 334. 

1. Do sprzedaży wierzytelności lub praw majątkowych upadłego przepisy art. 315, art. 320 i 

art. 321 stosuje się odpowiednio. 

2. Rada wierzycieli może wyrazić zgodę na inną formę poszukiwania nabywcy, z 

jednoczesnym określeniem warunków sprzedaży. 

3. Do sprzedaży przez syndyka papierów wartościowych w sposób określony w art. 3 ust. 1 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych nie stosuje się art. 7 ust. 1 tej ustawy oraz art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. 

4. Jeżeli przedmiotem sprzedaży są instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu na rynku 

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

finansowymi, sędzia-komisarz może zezwolić na ich sprzedaż przez firmę inwestycyjną. 

[W takim przypadku sędzia-komisarz może wyznaczyć giełdę lub polecić dokonanie wyboru 

giełdy syndykowi oraz wyznaczyć minimalną cenę sprzedaży.]  <W takim przypadku 

sędzia-komisarz może wyznaczyć rynek regulowany lub polecić dokonanie wyboru 

rynku regulowanego syndykowi oraz wyznaczyć minimalną cenę sprzedaży.> 
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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. 65. 

1. Towarzystwo nie może: 

1)   nabywać lub obejmować udziałów, akcji albo innych papierów wartościowych, 

instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych, 

jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa 

emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, ani 

być wspólnikiem w spółkach nieposiadających osobowości prawnej; 

2)   udzielać pożyczek, poręczeń i gwarancji, z wyjątkiem pożyczek z funduszu 

utworzonego na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu 

świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800), z zastrzeżeniem ust. 4; 

3)   zaciągać pożyczek i kredytów, w tym także dokonywać emisji obligacji, w wysokości 

przekraczającej łącznie 10% wartości kapitałów własnych, z zastrzeżeniem ust. 4. 

2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do: 

1)   papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank 

Polski; 

2)   jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych nabywanych w drodze 

zapisów, o których mowa w art. 15 ust. 3; 

3)   jednostek uczestnictwa nabywanych w celu zwiększenia wartości aktywów netto 

funduszu, w przypadku zmniejszenia wartości aktywów netto funduszu 

inwestycyjnego otwartego poniżej poziomu 2 500 000 zł; 

4)   jednostek uczestnictwa zarządzanych przez dane towarzystwo: 

a)  funduszy inwestycyjnych rynku pieniężnego, 

b)  funduszy inwestycyjnych, które lokują co najmniej 85% swoich aktywów w 

papiery emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, 

Narodowy Bank Polski lub jednostki samorządu terytorialnego; 

5)   certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusz sekurytyzacyjny, o którym 

mowa w art. 183, zarządzany przez dane towarzystwo, jeżeli towarzystwo zarządza 

wyłącznie funduszami sekurytyzacyjnymi; 

6)   udziałów lub akcji spółek: 
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a)  prowadzących rejestr uczestników funduszu inwestycyjnego, zarządzanych przez 

dane towarzystwo, 

b)  rozliczających transakcje zawierane na rynku regulowanym, jeżeli na skutek 

nabycia towarzystwo nie stanie się podmiotem dominującym wobec tych spółek, 

c)  będących podmiotami, o których mowa w art. 32 ust. 2 - do wartości 

nieprzekraczającej łącznie 10% kapitałów własnych towarzystwa; 

[7)   akcji spółek prowadzących giełdę lub rynek pozagiełdowy w rozumieniu przepisów 

ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;] 

<7) akcji spółek prowadzących rynek regulowany w rozumieniu przepisów ustawy 

o obrocie instrumentami finansowymi;> 

8)   papierów wartościowych, walut, instrumentów pochodnych, praw majątkowych, o 

których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6, instrumentów rynku pieniężnego, jednostek 

uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za 

granicą - nabywanych do zbiorczego portfela papierów wartościowych; 

9)   akcji własnych towarzystwa nabywanych w celu umorzenia lub nabywanych w drodze 

egzekucji celem zaspokojenia roszczeń spółki, których nie można zaspokoić w inny 

sposób z majątku akcjonariusza. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 lit. a, towarzystwo nie może dokonać 

umorzenia albo zamiany jednostek uczestnictwa funduszu na jednostki uczestnictwa 

innego funduszu inwestycyjnego otwartego w sposób powodujący spadek wartości 

aktywów funduszu poniżej wartości 2 000 000 zł. 

3a. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, towarzystwo nie może być jedynym 

uczestnikiem funduszu inwestycyjnego dłużej niż przez okres 6 miesięcy. 

4. Towarzystwo zarządzające wyłącznie funduszami, o których mowa w art. 183, może 

zaciągać pożyczki i kredyty oraz dokonywać emisji obligacji do wysokości kapitałów 

własnych tego towarzystwa, a także może udzielać poręczeń za zobowiązania funduszu 

sekurytyzacyjnego zarządzanego przez to towarzystwo oraz udzielać pożyczek takiemu 

funduszowi. 

5. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 4, nie stosuje się, jeżeli zgodnie z warunkami umowy 

pożyczki lub kredytu, zawartej z bankiem krajowym, instytucją kredytową, uzyskana 

kwota pieniężna może być wykorzystana przez towarzystwo wyłącznie na nabycie 

certyfikatów podporządkowanych emitowanych przez fundusze sekurytyzacyjne 

zarządzane przez to towarzystwo. 
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6. Towarzystwo może nabyć pulę wierzytelności lub prawa do świadczeń z tytułu puli 

wierzytelności, w celu ich wniesienia do funduszu sekurytyzacyjnego, albo prawa, o 

których mowa w art. 147 ust. 1, w celu ich wniesienia do funduszu zamkniętego, pod 

warunkiem że: 

1)   zgodnie z polityką inwestycyjną określoną w statucie fundusz inwestycyjny może 

lokować swoje aktywa w wierzytelności lub prawa do świadczeń z tytułu 

wierzytelności albo w prawa, o których mowa w art. 147 ust. 1; 

2)   umowa nabycia przez towarzystwo wierzytelności lub praw do świadczeń z tytułu 

wierzytelności albo umowa zobowiązująca do nabycia praw, o których mowa w art. 

147 ust. 1, będzie zawarta pod warunkiem, że fundusz inwestycyjny zostanie 

zarejestrowany; 

3)   towarzystwo zamieści w prospekcie emisyjnym lub w warunkach emisji informację o 

zawarciu lub zamiarze zawarcia, przed rejestracją funduszu, umowy zobowiązującej 

do nabycia takich wierzytelności lub praw. 

7. Wniesienie przez towarzystwo do funduszu puli wierzytelności lub praw do świadczeń z 

tytułu puli wierzytelności albo praw, o których mowa w art. 147 ust. 1, następuje za 

zwrotem uiszczonej przez towarzystwo ceny nabycia tych wierzytelności lub praw, w 

terminie 3 miesięcy od dnia zarejestrowania funduszu. 

8. Towarzystwo nie może zawierać umów, o których mowa w ust. 6 pkt 2, z podmiotami, o 

których mowa w art. 107 ust. 2 pkt 3 lit. b-e. Przepis art. 107 ust. 4 stosuje się 

odpowiednio. 

 

 

 

 

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. 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: 
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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.] 

<a) zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ust. 2 – w przypadku 

emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku 

oficjalnych notowań 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 regulowanym niebędącym rynkiem oficjalnych 

notowań.> 

1a. Komisja gromadzi informacje, o których mowa w ust. 1, oraz zapewnia powszechny i 

stały dostęp do tych informacji, przy uwzględnieniu konieczności zagwarantowania 

bezpieczeństwa informacji oraz pewności źródła informacji. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, emitent jest obowiązany, z zastrzeżeniem art. 

57 ust. 1: 

1)   przekazać niezwłocznie po zajściu zdarzeń lub okoliczności, które uzasadniają ich 

przekazanie, lub po powzięciu o nich wiadomości, nie później jednak niż w terminie 

24 godzin; 

2)   umieścić w sieci Internet na swojej stronie, z wyłączeniem danych osobowych osób, 

których te informacje dotyczą. 

3. Emitent nie może łączyć przekazywania do publicznej wiadomości informacji, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1, z przekazywaniem informacji w ramach działań marketingowych 
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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. 

 

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] 
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<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 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] 

<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 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. 61. 

[Rodzaj, zakres i formę informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 

papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu wyłącznie na rynku giełdowym 

niebędącym rynkiem oficjalnych notowań giełdowych lub na rynku pozagiełdowym oraz 

częstotliwość i terminy ich przekazywania określają regulaminy tych rynków 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.] <Rodzaj, 

zakres i formę informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 
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papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu wyłącznie na rynku regulowanym 

niebędącym rynkiem oficjalnych notowań oraz częstotliwość i terminy ich 

przekazywania określa regulamin tego rynku 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.> Regulaminy określają również, w 

przypadku emitentów z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim, dla 

których Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym, warunki uznawania za 

równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa siedziby do informacji 

bieżących i okresowych. 

 

Art. 69. 

1. Kto: 

1)   osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33
1
/3%, 50%, 75% albo 

90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej albo 

2)   posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33
1
/3%, 50%, 75% albo 90% 

ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął 

odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33
1
/3%, 50%, 75% albo 90% lub mniej 

ogólnej liczby głosów 

- jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję oraz spółkę, nie później niż w 

terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej 

liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w 

przypadku zmiany wynikającej z nabycia 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: 
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[a)  2% ogólnej liczby głosów - w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do 

obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych,] 

<a) 2% ogólnej liczby głosów – w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone 

do obrotu na rynku oficjalnych notowań,> 

b)  5% ogólnej liczby głosów - w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do 

obrotu na innym rynku regulowanym niż określony w lit. a; 

2)   zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co 

najmniej 1% ogólnej liczby głosów. 

3. Obowiązek dokonania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie powstaje w 

przypadku, gdy po rozrachunku w depozycie papierów wartościowych kilku transakcji 

zawartych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu w tym samym 

dniu zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej na koniec dnia 

rozliczenia nie powoduje osiągnięcia lub przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, z 

którym wiąże się powstanie tych obowiązków. 

4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje o: 

1)   dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy 

zawiadomienie; 

2)   liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale 

zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w 

ogólnej liczbie głosów; 

3)   liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym 

spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie 

głosów; 

4)   (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; 
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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. 79. 

1. Cena akcji proponowana w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74: 

1)   w przypadku gdy którekolwiek z akcji spółki są przedmiotem obrotu na rynku 

regulowanym, nie może być niższa od: 

a)  średniej ceny rynkowej z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie 

wezwania, w czasie których dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku 

głównym, albo 

b)  średniej ceny rynkowej z krótszego okresu - jeżeli obrót akcjami spółki był 

dokonywany na rynku głównym przez okres krótszy niż określony w lit. a; 

2)   w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie ceny zgodnie z pkt 1 albo w przypadku 

spółki, w stosunku do której otwarte zostało postępowanie restrukturyzacyjne lub 

upadłościowe - nie może być niższa od ich wartości godziwej. 

2. Cena akcji proponowana w wezwaniach, o których mowa w art. 72-74, nie może być 

również niższa od: 

1)   najwyższej ceny, jaką za akcje będące przedmiotem wezwania podmiot obowiązany 

do jego ogłoszenia, podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, lub 

podmioty będące stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 

ust. 1 pkt 5, zapłaciły w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania, albo 

2)   najwyższej wartości rzeczy lub praw, które podmiot obowiązany do ogłoszenia 

wezwania lub podmioty, o których mowa w pkt 1, wydały w zamian za akcje będące 

przedmiotem wezwania, w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania. 
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3. Cena akcji proponowana w wezwaniu, o którym mowa w art. 74, nie może być również 

niższa od średniej ceny rynkowej z okresu 3 miesięcy obrotu tymi akcjami na rynku 

regulowanym poprzedzających ogłoszenie wezwania. 

4. Cena proponowana w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74, może być niższa od ceny 

ustalonej zgodnie z ust. 1-3, w odniesieniu do akcji stanowiących co najmniej 5% 

wszystkich akcji spółki, które będą nabyte w wezwaniu od oznaczonej osoby zgłaszającej 

się na wezwanie, jeżeli podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania i ta osoba tak 

postanowiły. 

4a. W przypadku gdy średnia cena rynkowa akcji ustalona zgodnie z ust. 1 pkt 1 i ust. 3, 

znacznie odbiega od wartości godziwej tych akcji z powodu: 

1)   przyznania akcjonariuszom prawa poboru, prawa do dywidendy, prawa do nabycia 

akcji spółki przejmującej w związku z podziałem spółki publicznej przez 

wydzielenie lub innych praw majątkowych związanych z posiadaniem akcji spółki 

publicznej, 

2)   znacznego pogorszenia sytuacji finansowej lub majątkowej spółki na skutek zdarzeń 

lub okoliczności, których spółka nie mogła przewidzieć lub im zapobiec, 

3)   zagrożenia spółki trwałą niewypłacalnością 

- podmiot ogłaszający wezwanie może zwrócić się do Komisji z wnioskiem o udzielenie 

zgody na zaproponowanie w wezwaniu ceny niespełniającej kryteriów, o których mowa 

w ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3. 

4b. Komisja może udzielić zgody o ile proponowana cena nie jest niższa od wartości 

godziwej tych akcji, a ogłoszenie takiego wezwania nie naruszy uzasadnionego interesu 

akcjonariuszy. Komisja może w decyzji określić termin, w ciągu którego powinno 

nastąpić ogłoszenie wezwania po cenie wskazanej w decyzji. 

4c. Do wniosku załącza się wycenę akcji spółki sporządzoną według wartości godziwej, na 

dzień przypadający nie wcześniej niż 14 dni przed złożeniem wniosku, przez podmiot 

uprawniony do badania sprawozdań finansowych. W razie powzięcia wątpliwości co do 

prawidłowości wyceny załączonej do wniosku Komisja może zlecić sporządzenie 

wyceny podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych. W przypadku 

gdy wycena sporządzona na zlecenie Komisji wykaże, że wątpliwości były uzasadnione, 

wnioskodawca zwraca Komisji koszty sporządzenia wyceny. 
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4d. W przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 2 albo art. 74 ust. 2, wniosek może 

zostać złożony nie później niż w terminie miesiąca od powstania obowiązku ogłoszenia 

wezwania. 

4e. Komisja podaje do publicznej wiadomości treść decyzji w sprawie wniosku, o którym 

mowa w ust. 4a, wraz z jej uzasadnieniem. 

4f. W przypadku udzielenia przez Komisję zgody, o której mowa w ust. 4b, cena 

proponowana w wezwaniu może być niższa od ceny określonej w decyzji Komisji 

udzielającej zgody, w odniesieniu do akcji stanowiących co najmniej 5% wszystkich 

akcji spółki, które będą nabyte w wezwaniu od oznaczonej osoby zgłaszającej się na 

wezwanie, jeżeli podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania i ta osoba tak 

postanowiły. 

5. Za cenę proponowaną w wezwaniu na zamianę akcji uważa się wartość 

zdematerializowanych akcji innej spółki, których własność zostanie przeniesiona w 

zamian za akcje będące przedmiotem wezwania. 

6. Wartość akcji zdematerializowanych, o których mowa w ust. 5, ustala się: 

1)   w przypadku akcji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym: 

a)  według średniej ceny rynkowej z okresu 6 miesięcy obrotu tymi akcjami na rynku 

regulowanym poprzedzających ogłoszenie wezwania albo 

b)  według średniej ceny z krótszego okresu - jeżeli obrót akcjami był dokonywany 

na rynku regulowanym przez okres krótszy niż określony w lit. a; 

2)   w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie wartości akcji zgodnie z pkt 1 - według 

ich wartości godziwej. 

7. Za średnią cenę rynkową, o której mowa w ust. 1 pkt 1, ust. 3 i ust. 6 pkt 1, uważa się cenę 

będącą średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu. 

8. Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio do papierów wartościowych, o których mowa w 

art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. b i c oraz pkt 2, nabywanych w zamian za akcje będące 

przedmiotem wezwania do zapisywania się na zamianę akcji. 

9. [Rynkiem głównym, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b, jest rynek giełdowy albo 

pozagiełdowy, na którym notowany jest dany instrument finansowy, a w przypadku gdy 

dany instrument finansowy jest notowany na kilku rynkach objętych definicją rynku 

regulowanego:] <Rynkiem głównym, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest rynek 

regulowany, na którym notowany jest dany instrument finansowy, a w przypadku 
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gdy dany instrument finansowy jest notowany na kilku rynkach objętych definicją 

rynku regulowanego:> 

1)   rynek, na którym wartość obrotu danym instrumentem finansowym w roku 

kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym ustalany jest rynek główny, była 

największa, albo 

2)   w przypadku gdy rozpoczęcie obrotu na rynku regulowanym nastąpiło w roku, w 

którym ustalany jest rynek główny - rynek, na którym wcześniej rozpoczęto 

notowania danego instrumentu finansowego. 

 

Art. 80. 

1. Zarząd spółki publicznej, której akcje objęte są wezwaniem, o którym mowa w art. 73 lub 

art. 74, jest obowiązany, nie później niż na 2 dni robocze przed dniem rozpoczęcia 

przyjmowania zapisów, przekazać Komisji oraz do publicznej wiadomości stanowisko 

dotyczące ogłoszonego wezwania wraz z podaniem podstaw tego stanowiska. Stanowisko 

zarządu spółki przedstawiane jest równocześnie przedstawicielom zakładowych 

organizacji zrzeszających pracowników spółki, a w przypadku braku takiej organizacji - 

bezpośrednio pracownikom. 

[2. Stanowisko zarządu spółki, oparte na informacjach podanych przez podmiot obowiązany 

do ogłoszenia wezwania w treści tego wezwania, zawiera w szczególności opinię dotyczącą 

wpływu wezwania na interes spółki, w tym zatrudnienie w spółce, strategicznych planów 

tego podmiotu wobec spółki i ich prawdopodobnego wpływu na zatrudnienie w spółce oraz 

na lokalizację prowadzenia jej działalności, jak również stwierdzenie, czy zdaniem zarządu 

cena proponowana w wezwaniu odpowiada wartości godziwej spółki, przy czym 

dotychczasowe notowania giełdowe nie mogą być jedynym miernikiem tej wartości.] 

<2. Stanowisko zarządu spółki, oparte na informacjach podanych przez podmiot 

obowiązany do ogłoszenia wezwania w treści tego wezwania, zawiera w szczególności 

opinię dotyczącą wpływu wezwania na interes spółki, w tym zatrudnienie w spółce, 

strategicznych planów tego podmiotu wobec spółki i ich prawdopodobnego wpływu 

na zatrudnienie w spółce oraz na lokalizację prowadzenia jej działalności, jak 

również stwierdzenie, czy zdaniem zarządu cena proponowana w wezwaniu 

odpowiada wartości godziwej spółki, przy czym dotychczasowe notowania na rynku 

regulowanym nie mogą być jedynym miernikiem tej wartości.> 
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3. W przypadku zasięgnięcia opinii zewnętrznego podmiotu (biegłego) na temat ceny akcji w 

wezwaniu, jak również w przypadku uzyskania opinii działających w spółce organizacji, o 

których mowa w ust. 1, spółka przekazuje również te opinie w trybie określonym w art. 56 

ust. 1. 

Art. 90. 

[1. Z zastrzeżeniem ust. 1a, przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się w przypadku 

nabywania akcji przez firmę inwestycyjną, w celu realizacji określonych regulaminami, o 

których mowa odpowiednio w art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi, zadań związanych z organizacją rynku regulowanego.] 

<1. Z zastrzeżeniem ust. la, przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się w przypadku 

nabywania akcji przez firmę inwestycyjną, w celu realizacji określonych 

regulaminem, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi, zadań związanych z organizacją rynku regulowanego.> 

1a. Przepisów art. 69-69b nie stosuje się w przypadku nabywania lub zbywania akcji przez 

firmę inwestycyjną w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, które łącznie z 

akcjami już posiadanymi w tym celu uprawniają do wykonywania mniej niż 10% ogólnej 

liczby głosów w spółce publicznej, o ile: 

1)   prawa głosu przysługujące z tych akcji nie są wykonywane oraz 

2)   firma inwestycyjna, w terminie 4 dni roboczych od dnia zawarcia umowy z emitentem 

o realizację zadań, o których mowa w ust. 1, zawiadomi organ państwa macierzystego, 

o którym mowa w art. 55a, właściwy dla emitenta, o zamiarze wykonywania zadań 

związanych z organizacją rynku regulowanego oraz 

3)   firma inwestycyjna zapewni identyfikację akcji posiadanych w celu realizacji zadań, o 

których mowa w ust. 1. 

1b. Przepisów niniejszego rozdziału, z wyjątkiem art. 69-69b, art. 70 oraz art. 89 w zakresie 

dotyczącym art. 69, nie stosuje się w przypadku nabywania akcji w drodze krótkiej 

sprzedaży, o której mowa w art. 3 pkt 47 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 

1c. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się w przypadku nabywania akcji: 

1)   w ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji, na zasadach 

określonych przez: 

a)  Krajowy Depozyt w regulaminie, o którym mowa w art. 50 ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi, 
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b)  spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu 

zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi, w regulaminie, o którym mowa w art. 48 ust. 15 tej ustawy, 

c)  spółkę prowadzącą izbę rozliczeniową w regulaminie, o którym mowa w art. 68b 

ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; 

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

czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi oraz spółkę prowadzącą izbę rozliczeniową - w ramach 

dokonywanych przez nie rozliczeń transakcji. 

1d. Przepisów art. 69-69b nie stosuje się do podmiotu dominującego towarzystwa funduszy 

inwestycyjnych, podmiotu dominującego spółki zarządzającej oraz podmiotu 

dominującego firmy inwestycyjnej, wykonujących czynności, o których mowa w art. 87 

ust. 1 pkt 3 lit. b, pod warunkiem że: 

1)   towarzystwo funduszy inwestycyjnych, spółka zarządzająca lub firma inwestycyjna 

wykonują przysługujące im w związku z zarządzanymi portfelami prawa głosu 

niezależnie od podmiotu dominującego; 

2)   podmiot dominujący nie udziela bezpośrednio lub pośrednio żadnych instrukcji co do 

sposobu głosowania na walnym zgromadzeniu spółki publicznej; 

3)   podmiot dominujący przekaże do Komisji oświadczenie o spełnianiu warunków, o 

których mowa w pkt 1 i 2, wraz z listą zależnych towarzystw funduszy 

inwestycyjnych, spółek zarządzających oraz firm inwestycyjnych zarządzających 

portfelami ze wskazaniem właściwych organów nadzoru tych podmiotów. 

1e. Warunki, o których mowa w ust. 1d pkt 1 i 2, uważa się za spełnione, jeżeli: 

1)   struktura organizacyjna podmiotu dominującego oraz towarzystwa funduszy 

inwestycyjnych lub firmy inwestycyjnej zapewnia niezależność wykonywania prawa 

głosu z akcji spółki publicznej; 

2)   osoby decydujące o sposobie wykonywania prawa głosu przez towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych lub firmę inwestycyjną, działają niezależnie; 

3)   w przypadku gdy podmiot dominujący zawarł z towarzystwem funduszy 

inwestycyjnych lub firmą inwestycyjną umowę o zarządzanie portfelem instrumentów 

finansowych - w relacjach pomiędzy tym podmiotem a towarzystwem funduszy 

inwestycyjnych lub firmą inwestycyjną zachowana zostaje niezależność. 
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1f. Przepisów art. 69-69b nie stosuje się w przypadku nabywania lub zbywania akcji 

własnych przez spółkę publiczną lub podmiot działający na jej rachunek lub w jej imieniu, 

pod warunkiem że to nabywanie lub zbywanie odbywać się będzie w trybie, terminie i na 

warunkach określonych w przepisach rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 

22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych 

(Dz. Urz. UE L 336 z 23.12.2003, str. 33, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 

specjalne, rozdz. 6, t. 6, str. 342), w ramach stabilizacji instrumentów finansowych, oraz że 

prawa głosu przysługujące z tych akcji nie są wykonywane ani w żaden inny sposób 

wykorzystywane w celu wpływania na zarządzanie emitentem. 

1g. Przepisów art. 69-69b nie stosuje się w przypadku nabywania lub zbywania instrumentów 

finansowych przez bank krajowy, instytucję kredytową lub firmę inwestycyjną, do portfela 

handlowego w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

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

kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. 

Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.), jeżeli: 

1)   udział w ogólnej liczbie głosów związany z posiadanymi instrumentami finansowymi 

stanowi mniej niż 5% ogólnej liczby głosów oraz 

2)   prawa głosu wynikające z akcji znajdujące się w portfelu handlowym nie są 

wykonywane. 

1h. Przepisy ust. 1d stosuje się odpowiednio do podmiotu dominującego wobec podmiotu 

mającego siedzibę w państwie niebędącym państwem członkowskim, który prowadzi 

działalność równoważną z działalnością spółki zarządzającej mającej siedzibę na 

terytorium państwa członkowskiego lub który wykonuje czynności polegające na 

zarządzaniu portfelami instrumentów finansowych. 

2. Przepisów niniejszego rozdziału, z wyjątkiem art. 69-69b, art. 70, art. 87 ust. 1 pkt 6 i art. 

89 ust. 1 pkt 1 w zakresie dotyczącym art. 69, nie stosuje się również w przypadku 

porozumień, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5, zawieranych dla ochrony praw 

akcjonariuszy mniejszościowych, w celu wspólnego wykonywania przez nich uprawnień 

określonych w art. 84 i art. 85 oraz w art. 385 § 3, art. 400 § 1, art. 422, art. 425 i art. 429 § 

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

3. Przepisów niniejszego rozdziału, z wyjątkiem art. 69-69b, art. 70 oraz art. 89 w zakresie 

dotyczącym art. 69, nie stosuje się w przypadku udzielenia pełnomocnictwa, o którym 
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mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4, dotyczącego wyłącznie jednego walnego zgromadzenia. 

Zawiadomienie składane w związku z udzieleniem lub otrzymaniem takiego 

pełnomocnictwa powinno zawierać informację dotyczącą zmian w zakresie praw głosu po 

utracie przez pełnomocnika możliwości wykonywania prawa głosu. 

4. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się w przypadku pośredniego nabycia akcji 

przez Skarb Państwa, pod warunkiem że: 

1)   podmioty wykonujące uprawnienia wynikające z praw majątkowych Skarbu Państwa 

oraz podmioty od niego zależne wykonują przysługujące im prawa głosu niezależnie 

od siebie; 

2)   osoby decydujące o sposobie wykonywania prawa głosu przez podmioty zależne od 

Skarbu Państwa działają niezależnie. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 lipca 2006 r. O NADZORZE NAD RYNKIEM FINANSOWYM (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 196) 

 

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: 

(lit. a - zd  pominięto)  

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, 
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e)  wydawania zezwolenia na zmianę statutu funduszu emerytalnego oraz zmianę 

statutu towarzystwa emerytalnego, 

f)  likwidacji pracowniczego funduszu emerytalnego, 

g)  nadawania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, 

h)  nakładania kar pieniężnych na towarzystwo emerytalne lub członków jego zarządu, 

depozytariusza lub osobę trzecią, której fundusz lub towarzystwo powierzyło 

wykonywanie niektórych czynności lub występowania o zwołanie posiedzenia 

walnego zgromadzenia, rady nadzorczej lub zarządu towarzystwa emerytalnego, 

i)  wydawania zgody na powołanie osób na członków zarządu towarzystwa 

emerytalnego; 

3)   rynku ubezpieczeniowego w sprawach: 

a)  wydawania i cofania zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej, 

b)  wydawania zgody na powołanie osób na członków zarządu, 

c)  połączenia i podziału zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, 

d)  przeniesienia portfela ubezpieczeń i portfela reasekuracji, 

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, 
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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,] 

<i) wyrażenia zgody na nabycie akcji spółki prowadzącej rynek regulowany,> 

[j)  wyrażenia zgody na nabycie akcji spółki prowadzącej rynek pozagiełdowy,] 

(lit. k – zl pominięto) 

5)   nadzoru nad instytucjami płatniczymi, instytucjami pieniądza elektronicznego i 

oddziałami zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego w sprawach: 

a)  wydawania zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej 

instytucji płatniczej, krajowej instytucji pieniądza elektronicznego lub oddziału 

zagranicznej instytucji pieniądza elektronicznego, 

b)  wydawania nakazów, o których mowa w art. 68, art. 102 ust. 1 pkt 4, art. 132g oraz 

art. 132z ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, 

c)  cofania zezwoleń na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji 

płatniczej, krajowej instytucji pieniądza elektronicznego lub oddziału 

zagranicznej instytucji pieniądza elektronicznego, 

d)  ograniczania zakresu działalności krajowej instytucji płatniczej, krajowej instytucji 

pieniądza elektronicznego, oddziału zagranicznej instytucji pieniądza 

elektronicznego lub jednostek organizacyjnych tych podmiotów, 

e)  nakładania kar pieniężnych, o których mowa w art. 73b ust. 2, art. 105 ust. 1 pkt 4 i 

5, art. 106 ust. 2 i art. 132za ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 

2011 r. o usługach płatniczych, 

f)  wydawania decyzji, o których mowa w art. 132e ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 

2011 r. o usługach płatniczych, 

g)  zakazu, o którym mowa w art. 132e ust. 3 i 4 oraz art. 132f ust. 1 ustawy z dnia 19 

sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, 

h)  wydawania nakazu, o którym mowa w art. 132e ust. 6 oraz art. 132f ust. 4 ustawy z 

dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych; 
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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. 
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USTAWA z dnia 10 czerwca 2016 r. O BANKOWYM FUNDUSZU GWARANCYJNYM, 

SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW ORAZ PRZYMUSOWEJ 

RESTRUKTURYZACJI (Dz. U. z 2016 r. poz. 996 i 1997) 

 

Art. 5. 

1. Do zadań Funduszu należy: 

1)   wykonywanie obowiązków wynikających z gwarantowania depozytów, w 

szczególności dokonywanie wypłaty środków gwarantowanych deponentom; 

2)   kontrola danych zawartych w systemach wyliczania podmiotów objętych systemem 

gwarantowania; 

3)   restrukturyzacja podmiotów, o których mowa w art. 64 pkt 2, przez umorzenie lub 

konwersję instrumentów kapitałowych; 

4)   prowadzenie przymusowej restrukturyzacji; 

5)   przygotowywanie, aktualizacja i ocena wykonalności planów przymusowej 

restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji; 

6)   gromadzenie i analizowanie informacji o podmiotach objętych systemem 

gwarantowania, w szczególności w celu opracowywania analiz i prognoz dotyczących 

sektora bankowego i sektora kas oraz poszczególnych banków i kas; 

7)   prowadzenie innych działań na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego. 

2. Do zadań Funduszu w zakresie restrukturyzacji kas, w których powstało niebezpieczeństwo 

niewypłacalności, należy: 

1)   udzielanie zwrotnej pomocy finansowej; 

2)   nabywanie wierzytelności kas; 

3)   udzielanie wsparcia podmiotom przejmującym kasy, przejmującym wybrane prawa 

majątkowe lub wybrane zobowiązania kas lub nabywcom przedsiębiorstwa kasy w 

likwidacji, jego zorganizowanej części lub wybranych praw majątkowych; 

4)   kontrola prawidłowości wykorzystania pomocy i wsparcia, o których mowa w pkt 1 i 

3, oraz monitorowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej i systemu zarządzania kasy 

korzystającej z pomocy finansowej oraz podmiotu, któremu Fundusz udzielił wsparcia. 

[3. Fundusz współpracuje z innymi podmiotami działającymi na rzecz stabilności krajowego 

systemu finansowego, podmiotami prowadzącymi systemy gwarantowania depozytów, a 

także właściwymi organami przymusowej restrukturyzacji oraz właściwymi organami 

przymusowej restrukturyzacji państw trzecich.] 
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<3. Fundusz współpracuje z innymi podmiotami działającymi na rzecz stabilności 

krajowego systemu finansowego, podmiotami prowadzącymi systemy gwarantowania 

depozytów, a także właściwymi organami przymusowej restrukturyzacji, 

Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego oraz właściwymi organami przymusowej 

restrukturyzacji dla grupy, właściwymi organami przymusowej restrukturyzacji dla 

istotnego oddziału, właściwymi organami przymusowej restrukturyzacji dla 

podmiotu zależnego oraz właściwymi organami przymusowej restrukturyzacji 

państwa trzeciego.> 

4. W zakresie, o którym mowa w ust. 1 i 3, Fundusz może prowadzić działalność 

wydawniczą, informacyjną, promocyjną i edukacyjną. 

5. Fundusz może świadczyć usługi na rzecz instytucji pomostowej i podmiotu zarządzającego 

aktywami. 

6. Komisja Nadzoru Finansowego, na wniosek Funduszu, ustanawia Fundusz kuratorem, o 

którym mowa w art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe albo art. 72c ust. 1 ustawy o 

spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Funduszowi nie przysługuje 

wynagrodzenie, o którym mowa w art. 144 ust. 8 ustawy - Prawo bankowe albo art. 72c 

ust. 11 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. 

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

rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego i 

Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, dodatkowe działania Funduszu na 

rzecz stabilności krajowego systemu finansowego oraz tryb i sposób ich wykonania, 

kierując się koniecznością zapewnienia stabilności krajowego systemu finansowego. 

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

szczegółowe warunki, zakres i tryb obrotu przez Fundusz wierzytelnościami, o których 

mowa w ust. 2 pkt 2, uwzględniając konieczność zapewnienia skuteczności prowadzonej 

restrukturyzacji kas. 

 

<Art. 34a. 

1. W przypadku gdy podmiot objęty systemem gwarantowania, pomimo zastosowania 

wobec niego przez Komisję Nadzoru Finansowego środków nadzoru, o których mowa 

w art. 33 ust. 2 lub 3, art. 138 ust. 3 ustawy – Prawo bankowe lub art. 71 ust. 2 lub 

art. 72 ust. 1 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, w 

dalszym ciągu nie realizuje określonych w ustawie obowiązków wynikających z 
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uczestnictwa w obowiązkowym systemie gwarantowania depozytów, Fundusz może, 

za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego, powiadomić podmiot objęty systemem 

gwarantowania o zamiarze wykluczenia tego podmiotu z uczestnictwa w 

obowiązkowym systemie gwarantowania depozytów. 

2. W powiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, Fundusz wskazuje, które obowiązki nie 

zostały dopełnione i określa termin na ich dopełnienie. Termin na dopełnienie 

obowiązków wskazanych w powiadomieniu nie może być krótszy niż miesiąc. 

3. W przypadku gdy podmiot objęty systemem gwarantowania nie dopełni obowiązków 

wskazanych w powiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, w terminie w nim 

określonym, Fundusz podejmuje decyzję o wykluczeniu podmiotu z uczestnictwa w 

obowiązkowym systemie gwarantowania depozytów. 

4. Z dniem doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 3, podmiot zostaje wykluczony z 

obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów. 

 

Art. 34b. 

1. W przypadku wydania przez Fundusz decyzji, o której mowa w art. 34a ust. 3: 

1) należności deponenta, o których mowa w art. 17 ust. 1 i art. 18 ust. 1, powstałe 

przed dniem doręczenia decyzji o wykluczeniu, pozostają środkami objętymi 

ochroną gwarancyjną; 

2) osoby lub podmioty, o których mowa w art. 20 i art. 21, są uprawnione do 

świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 35 ust. 2, w zakresie określonym w 

pkt 1; 

3) należności inne niż wskazane w pkt 1 nie są objęte ochroną gwarancyjną. 

2. Od dnia doręczenia decyzji, o której mowa w art. 34a ust. 3, podmiot wykluczony z 

uczestnictwa w obowiązkowym systemie gwarantowania depozytów nie może 

przyjmować środków objętych ochroną gwarancyjną, o których mowa w art. 17 ust. 1 

i art. 18 ust. 1.> 

 

Art. 194. 

[1. Pracownicy Funduszu lub osoby przez niego wskazane mogą uczestniczyć w wykonywaniu 

czynności kontrolnych w instytucji pomostowej podejmowanych przez pracowników 

Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, o których mowa w art. 133 ust. 3 ustawy - Prawo 
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bankowe lub art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem 

finansowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 174, 615 i 888).] 

<1. Pracownicy Funduszu lub osoby przez niego wskazane mogą uczestniczyć w 

wykonywaniu czynności kontrolnych w instytucji pomostowej podejmowanych przez 

pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, o których mowa w art. 133 ust. 

3 ustawy – Prawo bankowe lub art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze 

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

2. Zakres czynności kontrolnych, do których są uprawnieni pracownicy Funduszu lub osoby 

przez niego wskazane, określa Komisja Nadzoru Finansowego w uchwale, na wniosek 

Funduszu. 

 

Art. 318. 

1. Podmioty objęte systemem gwarantowania informują korzystających oraz 

zainteresowanych korzystaniem z ich usług o: 

1)   swojej sytuacji ekonomiczno-finansowej; 

2)   uczestnictwie w obowiązkowym systemie gwarantowania depozytów i zasadach jego 

funkcjonowania, w tym o zakresie podmiotowym i przedmiotowym ochrony 

przysługującej ze strony tego systemu, wskazując w szczególności: 

a)  kwotę określającą maksymalną wysokość gwarancji, 

b)  rodzaje osób i podmiotów, które mogą być uznane za deponenta. 

2. W przypadku gdy podmiot objęty systemem gwarantowania działa pod różnymi znakami 

towarowymi, informuje osoby korzystające oraz zainteresowane korzystaniem z jego usług 

o przysługującym im jednym limicie gwarancyjnym na środki zgromadzone w tym 

podmiocie. 

3. W ramach wykonywania obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, podmioty 

objęte systemem gwarantowania przekazują informacje zainteresowanym korzystaniem 

oraz korzystającym z ich usług przed zawarciem umowy rachunku, a następnie nie rzadziej 

niż raz w roku. Informacje przekazywane są w formie arkusza informacyjnego. W 

przypadku przekazania informacji przed zawarciem umowy rachunku odbiorca tej 

informacji potwierdza jej otrzymanie. 

4. Podmioty objęte systemem gwarantowania są obowiązane poinformować zainteresowanych 

korzystaniem oraz korzystających z ich usług o braku ochrony gwarancyjnej, w przypadku 

gdy: 
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1)   wierzytelność, powstająca w związku z wykonywaniem czynności bankowych lub 

czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 1a ustawy o spółdzielczych kasach 

oszczędnościowo-kredytowych, nie będzie chroniona przez obowiązkowy system 

gwarantowania depozytów, w szczególności jeżeli osoby te nie mogą być uznane za 

deponenta; 

2)   w związku z wykonywaniem innej czynności niż czynność bankowa lub czynności, o 

których mowa w art. 3 ust. 1 i 1a ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-

kredytowych, podmiot objęty systemem gwarantowania wystawia dokument imienny 

potwierdzający jego zobowiązanie pieniężne; 

3)   w związku z usługami świadczonymi przez podmiot objęty systemem gwarantowania, 

w szczególności polegającymi na pośredniczeniu w zawieraniu umów, powstają lub 

mogą powstać jakiekolwiek wierzytelności tych osób wobec innego podmiotu, który 

nie jest objęty systemem gwarantowania. 

<4a. W przypadku, o którym mowa w art. 34a ust. 3, podmiot, wobec którego wydana 

została decyzja o wykluczeniu z uczestnictwa w obowiązkowym systemie 

gwarantowania depozytów, jest obowiązany poinformować korzystających z jego 

usług o wykluczeniu z uczestnictwa w obowiązkowym systemie gwarantowania 

depozytów i skutkach tego wykluczenia w terminie miesiąca od dnia doręczenia temu 

podmiotowi decyzji o wykluczeniu. 

4b. Informacja, o której mowa w ust. 4a, jest przekazywana, w sposób jednoznaczny i 

zrozumiały, w formie pisemnej oraz w sposób, w jaki podawane są informacje o 

świadczonych usługach, w tym również za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej.> 

5. Informacje dotyczące trybu i warunków otrzymania świadczenia pieniężnego na podstawie 

ustawy powinny zostać udostępnione na wniosek zainteresowanego korzystaniem albo 

korzystającego z usług podmiotu objętego systemem gwarantowania. 

6. Wyciąg z rachunku zawiera informację, czy środki na nim zgromadzone są chronione przez 

obowiązkowy system gwarantowania depozytów. 

7. Informacje udostępniane zainteresowanym korzystaniem oraz korzystającym z usług 

podmiotu objętego systemem gwarantowania powinny być podawane: 

1)   w sposób, w jaki podawane są informacje o świadczonych usługach, w tym również za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej; 
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2)   na piśmie, jeżeli wystąpi o to zainteresowany korzystaniem lub korzystający z usług 

podmiotu objętego systemem gwarantowania, który otrzymał informacje o 

świadczonych usługach za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 

3)   w sposób jednoznaczny i zrozumiały. 

8. Informacje o uczestnictwie w obowiązkowym systemie gwarantowania depozytów nie 

mogą być wykorzystywane w celach reklamowych i powinny być ograniczone wyłącznie 

do informacji określonych w ust. 1 i 4. 

9. Zakaz określony w ust. 8 stosuje się również do podmiotów niebędących uczestnikami 

obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów. 

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

wzór arkusza informacyjnego, o którym mowa w ust. 3, dla deponentów zawierającego 

podstawowe informacje o ochronie środków pieniężnych gromadzonych w podmiocie 

objętym systemem gwarantowania, uwzględniając informacje dotyczące zakresu ochrony 

oraz terminu i waluty wypłaty oraz mając na celu zapewnienie prawidłowego wykonania 

obowiązków przez podmioty objęte systemem gwarantowania. 

 

[Art. 339. 

W przypadku nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w art. 335, art. 336 i art. 338, Komisja 

Nadzoru Finansowego lub Fundusz mogą zamieścić informację o nałożeniu takiej kary na 

swojej stronie internetowej.] 

 

<Art. 339. 

1. W przypadku wydania decyzji o nałożeniu kary pieniężnej, o której mowa w art. 79 

ust. 1, art. 95 ust. 6, art. 175 ust. 6, art. 335, art. 336 i art. 338, odpowiednio Komisja 

Nadzoru Finansowego albo Fundusz niezwłocznie informują Europejski Urząd 

Nadzoru Bankowego o nałożeniu kary pieniężnej, a w przypadku gdy od decyzji 

wniesiono wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy lub skargę do sądu 

administracyjnego, także o wniesieniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy lub 

skargi do sądu administracyjnego i o wyniku postępowania przed organem ponownie 

rozpatrującym sprawę lub sądem administracyjnym. 

2. W przypadku, gdy decyzja o nałożeniu kary, o której mowa w art. 79 ust. 1, art. 95 

ust. 6, art. 175 ust. 6, art. 335, art. 336 i art. 338, jest ostateczna, odpowiednio 

Komisja Nadzoru Finansowego albo Fundusz niezwłocznie zamieszczają na swojej 
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stronie internetowej informację o nałożeniu kary, w tym o rodzaju i charakterze 

naruszenia przepisów prawa, wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby lub 

nazwy (firmy) podmiotu, na który nałożono karę. 

3. Odpowiednio Komisja Nadzoru Finansowego albo Fundusz dokonują publikacji 

informacji o nałożeniu kary, o której mowa w ust. 2, w formie zanonimizowanej, w 

przypadku gdy: 

1) kara została nałożona na osobę fizyczną, a ujawnienie jej imienia i nazwiska 

byłoby środkiem niewspółmiernym do wagi dokonanego naruszenia; 

2) ujawnienie nazwy (firmy) podmiotu lub imienia i nazwiska osoby stanowiłoby 

zagrożenie dla stabilności rynków finansowych lub zagroziłoby prowadzonemu 

postępowaniu karnemu lub postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe; 

3) ujawnienie nazwy (firmy) podmiotu lub imienia i nazwiska osoby wyrządziłoby 

niewspółmierną szkodę tej osobie lub podmiotowi. 

4. Odpowiednio Komisja Nadzoru Finansowego albo Fundusz mogą uzupełnić 

informację o nałożeniu kary o nazwę (firmę) podmiotu albo imię i nazwisko osoby, w 

przypadku gdy ustały przyczyny określone w ust. 3 pkt 1–3. Uzupełnienia nie 

dokonuje się po upływie roku od dnia publikacji.  

5. Informacje, o których mowa w ust. 2, są dostępne na stronie internetowej 

odpowiednio Komisji Nadzoru Finansowego albo Funduszu przez okres 5 lat od dnia 

publikacji, z tym że wskazanie imienia i nazwiska osoby, na którą nałożono karę, 

przez okres nie dłuższy niż rok.> 

 

 

 


