
 Druk nr 729 cz. I 
 Warszawa, 12 września 2012 r. 

SEJM  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VII kadencja 

 

Prezes Rady Ministrów  
RM 10-79-12  

 
 Pani  
 Ewa Kopacz 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 
 
 

Szanowna Pani Marszałek 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 

 

 - o zmianie ustawy o funduszach 
inwestycyjnych oraz ustawy o nadzorze 
nad rynkiem finansowym z projektami aktów 
wykonawczych. 

 
Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. 

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w 
tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów. 

 

Z poważaniem 

 

(-) Donald Tusk 

 
 



Projekt 

U S T A W A 

z dnia                        

 

o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem 

finansowym1) 

 

Art. 1. W ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 

(Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2: 

a) pkt 9 – 11 otrzymują brzmienie: 

„9) funduszu zagranicznym – rozumie się przez to fundusz 

inwestycyjny otwarty lub spółkę inwestycyjną, które 

uzyskały zezwolenie właściwego organu w państwie 

członkowskim na prowadzenie działalności zgodnie 

z prawem wspólnotowym regulującym zasady 

zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe; 

10) spółce zarządzającej – rozumie się przez to podmiot lub 

spółkę z siedzibą w państwie członkowskim, które 

uzyskały zezwolenie właściwego organu w państwie 

członkowskim na wykonywanie działalności w zakresie 

zarządzania funduszami prowadzącymi działalność 

zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady 

zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe; 

11) państwie macierzystym – rozumie się przez to państwo 

członkowskie, na terytorium którego ma siedzibę spółka 

zarządzająca lub na terytorium którego fundusz 

zagraniczny uzyskał zezwolenie właściwego organu na 

prowadzenie działalności;”, 

b) po pkt 17 dodaje się pkt 17a w brzmieniu: 
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„17a) instrumentach finansowych – rozumie się przez to 

instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 

ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;”, 

c) po pkt 35 dodaje się pkt 35a – 35e w brzmieniu: 

„35a) trwałym nośniku informacji – rozumie się przez to 

każdy nośnik informacji umożliwiający 

przechowywanie przez czas niezbędny, wynikający 

z charakteru informacji oraz celu ich sporządzenia lub 

przekazania, zawartych na nim informacji w sposób 

uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na 

odtworzenie informacji w wersji i formie, w jakiej 

zostały sporządzone lub przekazane; 

35b) rozporządzeniu 584/2010 – rozumie się przez to 

rozporządzenie Komisji (UE) nr 584/2010 z dnia 

1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE 

w zakresie formatu i treści standardowego 

powiadomienia w formie pisemnej i zaświadczenia 

dotyczącego UCITS, wykorzystania łączności 

elektronicznej przez właściwe organy do celów 

powiadamiania oraz w zakresie procedur dotyczących 

kontroli na miejscu i dochodzeń oraz wymiany 

informacji między właściwymi organami (Dz. Urz. 

UE L 176 z 10.07.2010, str. 16); 

35c) całkowitej ekspozycji – rozumie się przez to obliczoną 

uznanymi metodami, wyrażoną w walucie, w której 

wyceniane są aktywa funduszu inwestycyjnego, kwotę 

zaangażowania funduszu powstałego na skutek 

zawierania umów, których przedmiotem są 

instrumenty pochodne, lub innych umów stosowanych 

w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem 

inwestycyjnym funduszu; 
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35d) 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; 

35e) przedsiębiorcy zagranicznym – rozumie się przez to 

przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa 

w art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 

o swobodzie działalności gospodarczej;”; 

2) w art. 4: 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Towarzystwo, w drodze umowy zawartej w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności, może przekazać 

spółce zarządzającej prowadzącej działalność na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zarządzanie 

funduszem inwestycyjnym otwartym i prowadzenie 

jego spraw.”, 

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3. W przypadkach i na warunkach określonych w ustawie 

w funduszu inwestycyjnym, jako jego organ, działają 

również rada inwestorów, zgromadzenie inwestorów lub 

zgromadzenie uczestników. 

4. Fundusz nie jest podmiotem zależnym od towarzystwa, 

spółki zarządzającej ani od osoby posiadającej 

bezpośrednio lub pośrednio większość głosów w radzie 

inwestorów, zgromadzeniu inwestorów lub 

zgromadzeniu uczestników.”; 

3) w art. 15 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Towarzystwo, tworząc fundusz inwestycyjny, może 

przeprowadzić zapisy, o których mowa w ust. 3, przez 

dokonanie wpłat przez towarzystwo, spółkę zarządzającą, 

z którą zawarło umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a, lub 
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ich akcjonariuszy.”; 

4) w art. 17: 

a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) firmę, siedzibę i adres towarzystwa tworzącego fundusz 

inwestycyjny, sposób reprezentowania towarzystwa 

oraz numer wpisu towarzystwa do rejestru 

przedsiębiorców wraz z oznaczeniem sądu 

prowadzącego rejestr, a w przypadku gdy towarzystwo 

zawarło umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a, 

dodatkowo firmę, siedzibę i adres spółki 

zarządzającej;”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wpisanie zmian związanych z przejęciem zarządzania 

funduszem inwestycyjnym przez inne towarzystwo oraz 

z przejęciem zarządzania funduszem inwestycyjnym 

otwartym i prowadzenia jego spraw przez spółkę 

zarządzającą może nastąpić po okazaniu: 

1) zezwolenia Komisji, o którym mowa odpowiednio 

w art. 238a ust. 2 albo art. 272b ust. 2; 

2) informacji o braku zastrzeżeń Prezesa Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów w odniesieniu 

do przejęcia zarządzania funduszem inwestycyjnym 

albo przejęcia zarządzania funduszem 

inwestycyjnym otwartym i prowadzenia jego 

spraw.”; 

5) w art. 18 w ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a i 3b w brzmieniu: 

„3a) zasady i tryb działania zgromadzenia uczestników – 

w przypadku funduszu inwestycyjnego otwartego; 

3b) firmę, siedzibę i adres spółki zarządzającej – w przypadku 

gdy towarzystwo zawarło umowę, o której mowa w art. 4 

ust. 1a;”; 
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6) w art. 22: 

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1, 

b) w ust. 1: 

– pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie: 

„9) odpisy z właściwego rejestru podmiotów, którym 

towarzystwo powierzyło wykonywanie czynności na 

podstawie umowy, o której mowa w art. 45a ust. 1; 

10) prospekt informacyjny funduszu inwestycyjnego 

oraz kluczowe informacje dla inwestorów;”, 

– w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się 

pkt 13 w brzmieniu: 

„13) oświadczenie biegłego rewidenta o prawidłowości 

i zgodności z profilem ryzyka inwestycyjnego 

i polityką inwestycyjną funduszu inwestycyjnego 

systemu zarządzania ryzykiem w towarzystwie, 

przyjętych metod pomiaru i monitorowania ryzyk, 

wyznaczania całkowitej ekspozycji oraz systemu 

limitów wewnętrznych przyjętego dla funduszu 

inwestycyjnego, w przypadku gdy towarzystwo nie 

zarządza funduszem inwestycyjnym o takim profilu 

ryzyka inwestycyjnego i polityce inwestycyjnej  

jak fundusz, którego dotyczy wniosek, albo 

oświadczenie towarzystwa, iż towarzystwo 

zarządza funduszem inwestycyjnym o takim profilu 

ryzyka inwestycyjnego i polityce inwestycyjnej.”, 

c) dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. W przypadku wniosku towarzystwa o wydanie 

zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego 

otwartego, co do którego towarzystwo zawarło umowę, 

o której mowa w art. 4 ust. 1a, załącza się dokumenty 
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i informacje, określone w ust. 1 pkt 1 – 5, 7, 10 i 13, 

a ponadto: 

1) umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a, zawartą 

między towarzystwem a spółką zarządzającą; 

2) umowę dotyczącą współpracy i wymiany 

informacji zawartą między depozytariuszem 

a spółką zarządzającą; 

3) informację o zleconych przez spółkę zarządzającą 

innym podmiotom na podstawie umowy 

czynnościach z zakresu zarządzania funduszem 

i prowadzenia jego spraw, należącego do 

kompetencji spółki zarządzającej zgodnie 

z art. 272c ust. 1.”; 

7) w art. 23: 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Przed wydaniem zezwolenia na utworzenie funduszu 

inwestycyjnego otwartego, co do którego towarzystwo 

zawarło umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a, 

Komisja może zwrócić się do właściwych organów 

państwa macierzystego spółki zarządzającej 

o przedstawienie wyjaśnień i informacji, czy spółka 

zarządzająca jest uprawniona do zarządzania 

funduszem inwestycyjnym o takiej polityce 

inwestycyjnej i celach inwestycyjnych jak fundusz 

inwestycyjny otwarty, którego dotyczy wniosek.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Komisja odmawia wydania zezwolenia, jeżeli: 

1) osoby, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 5 – 7, 

mogą wykonywać swoje obowiązki z naruszeniem 
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zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie 

zabezpieczający interesy uczestników funduszu; 

2) statut funduszu inwestycyjnego lub umowa 

z depozytariuszem nie uwzględniają należycie 

interesów uczestników funduszu lub statut funduszu 

zawiera postanowienia uniemożliwiające zbywanie 

jednostek uczestnictwa na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

3) towarzystwo nie zapewnia zarządzania w sposób 

należyty funduszem inwestycyjnym o takiej polityce 

inwestycyjnej i celach inwestycyjnych jak fundusz 

inwestycyjny, którego dotyczy wniosek.”, 

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. W przypadku wniosku towarzystwa o wydanie 

zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego 

otwartego, co do którego towarzystwo zawarło umowę, 

o której mowa w art. 4 ust. 1a, Komisja odmawia 

wydania zezwolenia także, jeżeli: 

1) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są 

zgodne pod względem treści z przepisami prawa 

lub ze stanem faktycznym; 

2) spółka zarządzająca nie zapewnia przestrzegania 

obowiązków, o których mowa w art. 10, art. 37 

ust. 2, art. 48 ust. 2b pkt 2 i 5 – 9 oraz ust. 2c, 

art. 272 ust. 3, art. 272a ust. 1 – 3 i 5, oraz 

przepisów wydanych na podstawie art. 48a; 

3) właściwe organy państwa macierzystego spółki 

zarządzającej nie zezwoliły jej na zarządzanie 

funduszem inwestycyjnym o takiej polityce 

inwestycyjnej i celach inwestycyjnych jak fundusz 

inwestycyjny otwarty, którego dotyczy wniosek; 
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4) spółka zarządzająca nie posiada zezwolenia 

właściwego organu państwa macierzystego spółki 

na wykonywanie działalności w zakresie 

zarządzania funduszami prowadzącymi 

działalność zgodnie z prawem wspólnotowym 

regulującym zasady zbiorowego inwestowania 

w papiery wartościowe.”, 

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wydając zezwolenie na utworzenie funduszu 

inwestycyjnego, Komisja zatwierdza statut funduszu 

oraz wybór depozytariusza funduszu, a w przypadku 

funduszu inwestycyjnego otwartego, co do którego 

towarzystwo zawarło umowę, o której mowa w art. 4 

ust. 1a, także wybór spółki zarządzającej.”; 

8) w art. 24: 

a) w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) dotyczącym utworzenia nowego subfunduszu albo 

utworzenia subfunduszu jako subfunduszu 

powiązanego.”, 

b) w ust. 8 po pkt 1a dodaje się pkt 1b w brzmieniu: 

„1b) w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia o zmianie statutu 

– w przypadku zmiany statutu w zakresie, o którym 

mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2 i 3b, w związku 

z przejęciem zarządzania funduszem albo przejęciem 

zarządzania funduszem inwestycyjnym otwartym 

i prowadzenia jego spraw;”; 

9) w art. 27 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Towarzystwo prowadzi zapisy na certyfikaty inwestycyjne 

funduszu, o którym mowa w art. 15 ust. 1a, bezpośrednio lub 

za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, banku krajowego 
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wykonującego działalność, o której mowa w art. 70 ust. 2 

ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub krajowego 

oddziału instytucji kredytowej, uprawnionych do 

wykonywania działalności w zakresie oferowania 

instrumentów finansowych, a na jednostki uczestnictwa – 

bezpośrednio lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, 

banku krajowego wykonującego działalność, o której mowa 

w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi, lub krajowego oddziału instytucji kredytowej, 

uprawnionych do wykonywania działalności w zakresie 

przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia 

instrumentów finansowych. 

2. Przy prowadzeniu zapisów na jednostki uczestnictwa 

towarzystwo udostępnia bezpłatnie prospekt informacyjny 

funduszu inwestycyjnego i kluczowe informacje dla 

inwestorów.”; 

10) w art. 31 w ust. 2 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje 

się pkt 6 w brzmieniu: 

„6) umowy, o której mowa w art. 169c ust. 1, z funduszem 

podstawowym.”; 

11) w art. 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej fundusz 

inwestycyjny zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa 

bezpośrednio lub za pośrednictwem: 

1) towarzystwa będącego organem tego funduszu lub spółki 

zarządzającej, która zarządza tym funduszem i prowadzi 

jego sprawy; 

2) towarzystwa niebędącego organem tego funduszu; 

3) firmy inwestycyjnej, banku krajowego wykonującego 

działalność, o której mowa w art. 70 ust. 2 ustawy 

o obrocie instrumentami finansowymi, lub krajowego 

about:blankAKT%5b%5d70217769#mip11419807
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oddziału instytucji kredytowej, uprawnionych do 

wykonywania działalności w zakresie przyjmowania 

i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów 

finansowych.”; 

12) art. 32a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 32a. 1. Podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, jest 

obowiązany prowadzić działalność w zakresie 

pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu 

jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 

lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, 

funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą 

w państwach należących do EEA oraz funduszy 

inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach 

należących do OECD innych niż państwo 

członkowskie lub państwo należące do EEA, 

w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie 

z zasadami uczciwego obrotu oraz ze szczególnym 

uwzględnieniem interesu klientów i uczestników 

tych funduszy. 

2. Podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, jest 

obowiązany stosować w prowadzonej działalności 

rozwiązania techniczne i organizacyjne 

zapewniające jej bezpieczeństwo i ciągłość oraz 

zapobiegać powstawaniu konfliktów interesów, 

a w przypadku powstania takiego konfliktu 

zapewnić ochronę interesów klientów 

i uczestników funduszu inwestycyjnego oraz 

ochronę informacji poufnych lub stanowiących 

tajemnicę zawodową. 

3. W podmiocie, o którym mowa w art. 32 ust. 2, 

działa kontrola wewnętrzna, której celem jest 

zapewnienie zgodności działalności podmiotu oraz 
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osób działających na jego rzecz z przepisami 

prawa oraz wszelkimi regulaminami i procedurami 

wewnętrznymi obowiązującymi w podmiocie. 

4. Informacje upowszechniane przez podmiot, 

o którym mowa w art. 32 ust. 2, w celu reklamy 

lub promocji usług świadczonych przez ten 

podmiot powinny być rzetelne i zrozumiałe. 

5. Podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, jest 

obowiązany opracować i wdrożyć procedury 

postępowania z reklamacjami klientów tego 

podmiotu. 

6. Podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, 

przechowuje i archiwizuje dokumenty i inne 

nośniki informacji związane z prowadzeniem 

działalności, o której mowa w art. 32 ust. 2 i 2b, 

przez pięć lat od zakończenia roku, w którym 

sporządzono dany dokument lub inny nośnik 

informacji, chyba że odrębne przepisy wymagają 

dłuższego przechowywania. 

7. Podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, może 

wyłącznie przyjmować lub przekazywać, 

w związku ze świadczeniem usług w zakresie 

pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu 

jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 

lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, 

funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą 

w państwach należących do EEA oraz funduszy 

inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach 

należących do OECD innych niż państwo 

członkowskie lub państwo należące do EEA:  

1) opłaty, prowizje i świadczenia niepieniężne 

przyjmowane od klienta lub osoby działającej 

about:blank#mip11026348#mip11026348
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w jego imieniu albo przekazywane klientowi 

lub osobie działającej w jego imieniu; 

2) opłaty lub prowizje niezbędne dla świadczonej 

usługi na rzecz klienta; 

3) opłaty, prowizje i świadczenia niepieniężne 

inne niż wskazane w pkt 1 i 2, pod warunkiem 

że:  

a) informacja o tych opłatach, prowizjach 

lub świadczeniach niepieniężnych, w tym 

o ich istocie i wysokości lub sposobie 

ustalania ich wysokości, została 

przekazana klientowi przed 

świadczeniem usługi oraz 

b) są one przyjmowane albo przekazywane 

w celu poprawienia jakości usługi 

świadczonej przez ten podmiot na rzecz 

klienta. 

8. Minister właściwy do spraw instytucji 

finansowych określi, w drodze rozporządzenia:  

1) tryb i warunki postępowania podmiotów, 

o których mowa w art. 32 ust. 2, w zakresie 

prowadzenia działalności pośrednictwa 

w zbywaniu i odkupywaniu jednostek 

uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, 

tytułów uczestnictwa funduszy 

zagranicznych, funduszy inwestycyjnych 

otwartych z siedzibą w państwach należących 

do EEA oraz funduszy inwestycyjnych 

otwartych z siedzibą w państwach należących 

do OECD innych niż państwo członkowskie 

lub państwo należące do EEA, a także 

doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do 

about:blank#mip11026348#mip11026348
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takich instrumentów, w tym określi pojęcie 

konfliktu interesów i sposób postępowania 

podmiotu w zakresie konfliktów interesów, 

2) warunki techniczne i organizacyjne 

prowadzenia działalności, o której mowa 

w pkt 1, w tym funkcjonowania kontroli 

wewnętrznej 

– przy zapewnieniu zasad uczciwego obrotu 

oraz w sposób należycie zabezpieczający interesy 

klientów oraz z uwzględnieniem konieczności 

zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości 

prowadzonej działalności.”; 

13) w art. 33: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Oświadczenia woli związane z przystąpieniem do 

funduszu inwestycyjnego otwartego, specjalistycznego 

funduszu inwestycyjnego otwartego, funduszu 

zagranicznego, funduszu inwestycyjnego otwartego 

z siedzibą w państwie należącym do EEA oraz funduszu 

inwestycyjnego otwartego z siedzibą w państwie 

należącym do OECD innym niż państwo członkowskie 

lub państwo należące do EEA lub z uczestnictwem 

w takim funduszu, w tym zlecenia nabycia lub 

odkupienia jednostek uczestnictwa lub tytułów 

uczestnictwa, mogą być składane za pośrednictwem 

osób fizycznych pozostających z towarzystwem lub 

podmiotem, o którym mowa w art. 32 ust. 2, w stosunku 

zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym 

charakterze. Osoba fizyczna nie może przyjmować 

wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa lub tytułów 

uczestnictwa lub otrzymywać i przekazywać wypłat 

z tytułu ich odkupienia.”, 
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b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Za szkody poniesione przez osoby nabywające lub 

odkupujące jednostki uczestnictwa funduszu 

inwestycyjnego za pośrednictwem podmiotu, o którym 

mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 2, podmiot ten 

odpowiada solidarnie z towarzystwem będącym 

organem funduszu albo ze spółką zarządzającą, jeżeli 

zarządza ona tym funduszem i prowadzi jego sprawy, 

chyba że szkoda jest wynikiem okoliczności, za które 

podmiot ten nie ponosi odpowiedzialności.”; 

14) w art. 35 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Oświadczenia woli składane w związku z nabywaniem 

i żądaniem odkupienia przez fundusz inwestycyjny jednostek 

uczestnictwa mogą być wyrażone w postaci elektronicznej 

z zachowaniem wymogów gwarantujących autentyczność 

i wiarygodność oświadczenia woli. 

2. Dokumenty związane z nabywaniem i żądaniem odkupienia 

przez fundusz inwestycyjny jednostek uczestnictwa mogą być 

sporządzane w formie elektronicznej, jeżeli dokumenty te 

będą w sposób należyty utworzone, utrwalone, 

przechowywane i zabezpieczone.”; 

15) w art. 45: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przedmiotem działalności towarzystwa jest wyłącznie 

tworzenie funduszy inwestycyjnych lub funduszy 

zagranicznych i zarządzanie nimi, w tym pośrednictwo 

w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, 

reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz 

zarządzanie zbiorczym portfelem papierów 

wartościowych.”, 
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b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek 

uczestnictwa funduszy inwestycyjnych utworzonych 

przez inne towarzystwa lub tytułów uczestnictwa 

funduszy zagranicznych, funduszy inwestycyjnych 

otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA 

oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą 

w państwach należących do OECD innych niż państwo 

członkowskie lub państwo należące do EEA;”; 

16) po art. 45 dodaje się art. 45a w brzmieniu: 

„Art. 45a. 1. Z zastrzeżeniem art. 47 ust. 6, towarzystwo może, 

w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, 

powierzyć przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy 

zagranicznemu wykonywanie czynności 

związanych z działalnością prowadzoną przez to 

towarzystwo. 

2. Powierzenie wykonywania czynności nie może 

prowadzić do zaprzestania faktycznego 

wykonywania działalności, o której mowa 

w art. 45, przez towarzystwo. 

3. Towarzystwo niezwłocznie informuje Komisję 

o zawarciu umowy, o której mowa w ust. 1, 

zmianach jej zakresu oraz o jej rozwiązaniu. 

W przypadku gdy towarzystwo zarządza 

funduszem zagranicznym, Komisja informuje 

właściwe organy państwa macierzystego funduszu 

o zawarciu umowy, o której mowa w ust. 1, 

niezwłocznie po uzyskaniu informacji od 

towarzystwa. 

4. Towarzystwo może zawrzeć umowę, o której 

mowa w ust. 1, jeżeli: 
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1) powierzenie wykonywania czynności nie 

wpłynie niekorzystnie na sprawowanie przez 

Komisję efektywnego nadzoru nad 

towarzystwem; 

2) powierzenie wykonywania czynności nie 

wpłynie niekorzystnie na prowadzenie przez 

towarzystwo działalności zgodnie z interesem 

uczestników funduszu inwestycyjnego; 

3) nie jest wyłączona możliwość przekazywania 

przez towarzystwo w każdym czasie dalszych 

poleceń przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy 

zagranicznemu, jeżeli leży to w interesie 

uczestników funduszu inwestycyjnego; 

4) nie jest wyłączona możliwość rozwiązania 

umowy przez towarzystwo ze skutkiem 

natychmiastowym, jeżeli leży to w interesie 

uczestników funduszu inwestycyjnego; 

5) przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny 

posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie 

oraz zapewnia warunki techniczne 

i organizacyjne niezbędne do prawidłowego 

wykonania umowy, zapewniające ciągłe 

i niezakłócone prowadzenie działalności 

w zakresie objętym umową; 

6) przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny 

znajduje się w sytuacji finansowej 

zapewniającej prawidłowe wykonanie 

umowy; 

7) przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny 

umożliwi skuteczne nadzorowanie przez 

towarzystwo wykonywania powierzonych mu 

czynności oraz zarządzanie ryzykiem 



17 

związanym z powierzeniem czynności, 

a towarzystwo posiada wiedzę umożliwiającą 

skuteczne nadzorowanie wykonywania 

powierzonych czynności i zarządzanie 

ryzykiem; 

8) przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny 

umożliwi w każdym czasie skuteczne 

wykonywanie przez depozytariusza 

obowiązków wynikających z ustawy oraz 

umowy o prowadzenie rejestru aktywów 

funduszu. 

5. Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1, nie 

zwalnia towarzystwa z odpowiedzialności, o której 

mowa w art. 64 ust. 1. 

6. Za szkody spowodowane niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem umowy, o której mowa 

w ust. 1, towarzystwo odpowiada wobec 

uczestników funduszu solidarnie z podmiotem, 

z którym zawarło umowę, chyba że szkoda jest 

wynikiem okoliczności, za które podmiot ten nie 

ponosi odpowiedzialności. 

7. Przepisów ust. 3, 4 i 6 nie stosuje się do 

zawieranych przez towarzystwo umów, których 

przedmiotem są czynności niemające istotnego 

znaczenia dla prawidłowego wykonywania przez 

towarzystwo obowiązków określonych przepisami 

prawa, sytuacji finansowej towarzystwa, ciągłości 

lub stabilności prowadzenia przez towarzystwo 

działalności, o której mowa w art. 45, 

w szczególności których przedmiotem jest: 

1) świadczenie na rzecz towarzystwa doradztwa 

lub innych usług niezwiązanych bezpośrednio 
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z prowadzoną przez towarzystwo 

działalnością, o której mowa w art. 45, w tym 

usług: 

a) doradztwa prawnego, 

b) szkolenia pracowników, 

c) prowadzenia ksiąg rachunkowych 

towarzystwa, 

d) ochrony osób lub mienia; 

2) świadczenie na rzecz towarzystwa usług 

wystandaryzowanych, w tym usług 

polegających na dostarczaniu informacji 

rynkowych lub informacji o notowaniach 

instrumentów finansowych.”; 

17) w art. 46: 

a) ust. 1, 2, 2a i 3 otrzymują brzmienie: 

„1. Umowa, o której mowa w art. 45a ust. 1, której 

przedmiotem jest zlecenie zarządzania portfelem 

inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, może być 

zawarta wyłącznie z: 

1) podmiotem prowadzącym działalność maklerską 

w zakresie zarządzania portfelami, w skład których 

wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów 

finansowych, lub innym towarzystwem 

posiadającym zezwolenie, o którym mowa 

w art. 45 ust. 2 pkt 1; 

2) podmiotem prowadzącym działalność maklerską 

w zakresie zarządzania portfelami, w skład których 

wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów 

finansowych, mającym siedzibę w innym państwie 

członkowskim; 
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3) podmiotem prowadzącym działalność maklerską 

z siedzibą w państwie należącym do OECD 

niebędącym państwem członkowskim, jeżeli: 

a) do portfela inwestycyjnego funduszu lub jego 

części mogą być nabywane papiery 

wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego 

zgodnie z ustawą i statutem funduszu, 

b) podmiot prowadzący działalność maklerską 

podlega nadzorowi właściwego organu 

nadzoru nad rynkiem kapitałowym w tym 

państwie, 

c) jest zapewniona, na zasadzie wzajemności, 

współpraca Komisji z tym organem nadzoru. 

2. W przypadku gdy towarzystwo zarządza funduszem 

inwestycyjnym, który lokuje aktywa w nieruchomości, 

może zawrzeć umowę, o której mowa w art. 45a ust. 1, 

w zakresie czynności związanych z: 

1) zarządzaniem nieruchomościami wyłącznie 

z wyspecjalizowanym podmiotem posiadającym 

uprawnienia wymagane przez ustawę 

z  dnia  21  sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, 

poz. 651, z późn. zm.3)), a w przypadku 

nieruchomości położonych poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej również z podmiotem 

z siedzibą za granicą wyspecjalizowanym 

w zakresie zarządzania nieruchomościami; 

2) gospodarowaniem nieruchomościami, w szczegól-

ności realizacją procesów inwestycyjnych, 

wyłącznie z wyspecjalizowanym podmiotem 

posiadającym doświadczenie w tym zakresie. 
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2a. W przypadku gdy towarzystwo zarządza funduszem 

inwestycyjnym, o którym mowa w art. 183, może 

zawrzeć umowę, o której mowa w art. 45a ust. 1, 

w zakresie zarządzania całością lub częścią portfela 

inwestycyjnego obejmującego pulę wierzytelności lub 

sekurytyzowane wierzytelności wyłącznie 

z podmiotem, o którym mowa w art. 192. 

3. W przypadku gdy towarzystwo zarządza funduszem 

inwestycyjnym, o którym mowa w art. 196, może 

zawrzeć umowę, o której mowa w art. 45a ust. 1, 

w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym 

funduszu lub jego częścią z wyspecjalizowanym 

podmiotem innym niż podmioty, o których mowa 

w ust. 1, o ile podmiot ten lub osoby kierujące jego 

działalnością posiadają doświadczenie w tym 

zakresie.”, 

b) uchyla się ust. 6 i 7; 

18) w art. 47: 

a) uchyla się ust. 5, 

b) uchyla się ust. 6a, 6b, 6c i 7; 

19) w art. 48: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W towarzystwie, z wyjątkiem towarzystwa 

zarządzającego wyłącznie funduszami, o których mowa 

w art. 196, które nie są publicznymi funduszami 

inwestycyjnymi zamkniętymi, działa system kontroli 

wewnętrznej. System kontroli wewnętrznej sprawdza 

legalność i prawidłowość wykonywanej przez 

towarzystwo działalności, o której mowa w ust. 2a, oraz 

prawidłowość sprawozdań i informacji sporządzanych 
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przez towarzystwo i zarządzane przez nie fundusze 

inwestycyjne.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a – 2g w brzmieniu: 

„2a. Towarzystwo jest obowiązane prowadzić działalność 

w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi, 

zarządzania zbiorczym portfelem papierów 

wartościowych, zarządzania portfelami, w skład których 

wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów 

finansowych, doradztwa inwestycyjnego, pośrednictwa 

w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa 

funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa 

funduszy zagranicznych, funduszy inwestycyjnych 

otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA 

oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą 

w państwach należących do OECD innych niż państwo 

członkowskie lub państwo należące do EEA lub 

pełnienia funkcji przedstawiciela funduszy 

zagranicznych, w sposób rzetelny i profesjonalny, 

zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz w najlepiej 

pojętym interesie uczestników tych funduszy oraz 

klientów towarzystwa. 

2b. Towarzystwo, prowadząc działalność, o której mowa 

w ust. 2a, jest obowiązane w szczególności: 

1) stosować rozwiązania techniczne i organizacyjne 

zapewniające bezpieczeństwo, ciągłość 

prowadzonej działalności oraz właściwe jej 

wykonywanie przez towarzystwo; 

2) zapobiegać powstawaniu konfliktów interesów, 

a w przypadku powstania takiego konfliktu 

zapewnić ochronę interesów klientów towarzystwa 

i uczestników funduszu inwestycyjnego oraz 
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ochronę informacji poufnych lub stanowiących 

tajemnicę zawodową; 

3) posiadać odpowiednią strukturę organizacyjną 

z wyraźnym podziałem funkcji, zadań 

i odpowiedzialności oraz obowiązków informa-

cyjnych, w tym w ramach systemu kontroli 

wewnętrznej posiadać system nadzoru zgodności 

działalności z prawem, system zarządzania 

ryzykiem oraz system audytu wewnętrznego; 

4) zatrudniać do wykonywania czynności z zakresu 

swojej działalności osoby posiadające niezbędną 

wiedzę i kwalifikacje; 

5) opracować i wdrożyć procedury postępowania 

z reklamacjami uczestników funduszu 

inwestycyjnego i klientów towarzystwa; 

6) ewidencjonować transakcje zawierane w ramach 

zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy 

oraz ewidencjonować zlecenia nabycia lub zbycia 

jednostek uczestnictwa, jak również 

ewidencjonować transakcje zawarte na rachunek 

własny towarzystwa lub rachunek własny 

towarzystwa prowadzony dla zbiorczego portfela 

papierów wartościowych; 

7) posiadać strategię wykonywania prawa głosu 

z instrumentów finansowych wchodzących w skład 

portfela inwestycyjnego funduszy; 

8) opracować i wdrożyć odrębne procedury działania 

w najlepiej pojętym interesie klienta towarzystwa 

oraz w najlepiej pojętym interesie uczestników 

funduszu, w tym w zakresie wykonywania decyzji 

inwestycyjnych w zarządzaniu portfelami 

inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych oraz 
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w zakresie składania zleceń nabycia lub zbycia 

instrumentów finansowych łącznie dla różnych 

funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez 

towarzystwo oraz łącznie z innymi zleceniami 

składanymi przez towarzystwo; 

9) przeprowadzać należytą analizę przy doborze 

przedmiotu lokat funduszu inwestycyjnego; 

10) dokumentować źródła będące podstawą decyzji 

inwestycyjnych podejmowanych w toku 

zarządzania portfelami inwestycyjnymi funduszy 

inwestycyjnych. 

2c. Towarzystwo nie przyjmuje ani nie przekazuje, 

w związku z prowadzeniem działalności, o której mowa 

w ust. 2a, opłat, prowizji lub świadczeń niepieniężnych, 

z wyłączeniem: 

1) opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych 

przyjmowanych od klientów, potencjalnych 

uczestników, uczestników lub osób działających 

w ich imieniu albo przekazywanych klientowi, 

potencjalnemu uczestnikowi, uczestnikowi lub 

osobie działającej w ich imieniu; 

2) opłat lub prowizji niezbędnych dla wykonywania 

działalności, o której mowa w ust. 2a; 

3) opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych innych 

niż wskazane w pkt 1 i 2, pod warunkiem że: 

a) informacja o tych opłatach, prowizjach lub 

świadczeniach niepieniężnych, w tym o ich 

istocie i wysokości lub sposobie ustalania ich 

wysokości, została przekazana klientowi, 

potencjalnemu uczestnikowi lub uczestnikowi 
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przed rozpoczęciem wykonywania działalności 

na jego rzecz, 

b) są one przyjmowane albo przekazywane 

w celu poprawienia jakości działalności 

wykonywanej przez towarzystwo na rzecz 

klienta lub uczestnika. 

2d. Przepisu ust. 2c pkt 3 lit. a nie stosuje się do 

towarzystwa, które przed zawarciem umowy 

o świadczenie usługi zarządzania portfelami, w skład 

których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów 

finansowych lub doradztwa inwestycyjnego, przekazuje 

klientowi ogólne zasady przyjmowania lub 

przekazywania opłat, prowizji i świadczeń 

niepieniężnych innych niż wskazane w ust. 2c pkt 1 i 2, 

pod warunkiem że informuje klienta o możliwości 

przekazania na jego żądanie danych, o których mowa 

w ust. 2c pkt 3 lit. a. 

2e. Przepisy ust. 2c pkt 3 oraz ust. 2d stosuje się 

odpowiednio do opłat, prowizji i świadczeń 

niepieniężnych, których możliwość przyjęcia lub 

przekazania zaistniała po zawarciu umowy 

o świadczenie usługi zarządzania portfelami, w skład 

których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów 

finansowych lub doradztwa inwestycyjnego. 

2f. Przyjęty w towarzystwie system zarządzania ryzykiem 

powinien uwzględniać zakres i rozmiar prowadzonej 

przez towarzystwo działalności, o której mowa 

w ust. 2a, a także profil inwestycyjny, cel inwestycyjny 

i politykę inwestycyjną funduszy inwestycyjnych 

zarządzanych przez towarzystwo. W celu ograniczenia 

koncentracji ryzyka towarzystwo powinno w przyjętym 

systemie zarządzania ryzykiem ustanowić system 
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limitów wewnętrznych dla każdego zarządzanego 

funduszu inwestycyjnego. W przyjętym systemie 

zarządzania ryzykiem towarzystwo określa także zasady 

wyznaczania całkowitej ekspozycji, w tym wskazuje 

metody jej obliczania. 

2g. Co najmniej raz na 12 miesięcy system zarządzania 

ryzykiem przyjęty w towarzystwie podlega ocenie 

biegłego rewidenta, który wydaje oświadczenie. 

Oświadczenie biegłego rewidenta wydawane jest 

w przedmiocie, czy system zarządzania ryzykiem 

w towarzystwie jest adekwatny do rozmiarów i rodzaju 

prowadzonej działalności, zgodny z przepisami prawa, 

czy obejmuje cały zakres działalności towarzystwa oraz 

czy przyjęte metody pomiaru i monitorowania ryzyk, 

wyznaczania całkowitej ekspozycji oraz system limitów 

wewnętrznych przyjęte dla każdego zarządzanego przez 

towarzystwo funduszu inwestycyjnego są prawidłowe 

oraz zgodne z profilem ryzyka inwestycyjnego 

i polityką inwestycyjną. Oświadczenie to towarzystwo 

niezwłocznie przekazuje Komisji. W przypadku gdy 

system zarządzania ryzykiem przyjęty w towarzystwie 

podlegał już ocenie biegłego rewidenta, w następnych 

latach ocenie biegłego rewidenta podlegają zmiany 

w systemie, w tym również zmiany parametrów 

stosowanych w systemie nieskutkujące zmianami 

samego systemu, aktualność i adekwatność systemu, 

w szczególności w odniesieniu do zmian w politykach 

inwestycyjnych oraz profilach ryzyka inwestycyjnego 

funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez 

towarzystwo, z uwzględnieniem zmian w zakresie 

i rozmiarze działalności prowadzonej przez 

towarzystwo.”, 
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c) uchyla się ust. 3; 

20) po art. 48 dodaje się art. 48a w brzmieniu: 

„Art. 48a. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych 

określi, w drodze rozporządzenia: 

1) sposób, warunki i szczegółowy zakres działania 

systemu kontroli wewnętrznej, w tym systemu 

nadzoru zgodności działalności z prawem, 

systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu 

audytu wewnętrznego w towarzystwie, 

2) sposób prowadzenia ewidencji transakcji 

zawartych przez fundusze inwestycyjne oraz 

transakcji zawartych na rachunek własny 

towarzystwa lub rachunek własny towarzystwa 

prowadzony dla zbiorczego portfela papierów 

wartościowych, a także ewidencji zleceń 

składanych przez uczestników funduszy 

inwestycyjnych, 

3) pojęcie konfliktu interesów oraz szczegółowe 

wymagania dotyczące postępowania w zakresie 

konfliktów interesów, w tym zawierania 

transakcji przez pracowników, członków 

zarządu oraz rady nadzorczej towarzystwa albo 

przez inne osoby fizyczne pozostające 

z towarzystwem w stosunku zlecenia albo 

innym stosunku o podobnym charakterze, które 

mają dostęp do informacji dotyczących 

obecnych i planowanych lokat funduszy 

inwestycyjnych oraz aktywów nabywanych do 

portfeli klientów, dla których towarzystwo 

wykonuje usługi doradztwa inwestycyjnego 

albo zarządzania portfelami, w skład których 
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wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów 

finansowych, 

4) sposób dokumentowania źródeł będących 

podstawą decyzji inwestycyjnych oraz 

przechowywania i archiwizowania dokumentów 

i innych nośników informacji związanych 

z działalnością funduszy inwestycyjnych 

i towarzystwa, 

5) szczegółowe wymagania w zakresie działania 

towarzystwa w najlepiej pojętym interesie 

funduszu inwestycyjnego oraz uczestników 

funduszu inwestycyjnego, w tym w zakresie 

wykonywania decyzji inwestycyjnych 

w zarządzaniu portfelami inwestycyjnymi 

funduszy inwestycyjnych oraz w zakresie 

składania zleceń nabycia lub zbycia 

instrumentów finansowych łącznie dla różnych 

funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez 

towarzystwo oraz łącznie z innymi zleceniami 

składanymi przez towarzystwo, oraz 

przeprowadzania analiz przy doborze lokat 

funduszu inwestycyjnego, 

6) tryb i warunki postępowania towarzystwa 

w zakresie zarządzania portfelami, w skład 

których wchodzi jeden lub większa liczba 

instrumentów finansowych, oraz doradztwa 

inwestycyjnego, w tym w zakresie świadczenia 

usług, promowania świadczonych usług oraz 

kontaktów z klientami, 

7) tryb i warunki postępowania towarzystwa 

w zakresie prowadzenia działalności 

pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu 
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jednostek uczestnictwa funduszy 

inwestycyjnych, tytułów uczestnictwa funduszy 

zagranicznych, funduszy inwestycyjnych 

otwartych z siedzibą w państwach należących 

do EEA oraz funduszy inwestycyjnych 

otwartych z siedzibą w państwach należących 

do OECD innych niż państwo członkowskie lub 

państwo należące do EEA oraz doradztwa 

inwestycyjnego w odniesieniu do takich 

instrumentów finansowych, w tym w zakresie 

świadczenia usług, promowania świadczonych 

usług oraz kontaktów z klientami, 

8) warunki techniczne i organizacyjne 

prowadzenia przez towarzystwo działalności, 

o której mowa w art. 48 ust. 2a 

– w celu zapewnienia ochrony interesów 

uczestników funduszy inwestycyjnych lub 

zbiorczych portfeli papierów wartościowych oraz 

klientów, dla których towarzystwo wykonuje usługi 

doradztwa inwestycyjnego albo zarządzania 

portfelami, w skład których wchodzi jeden lub 

większa liczba instrumentów finansowych, oraz dla 

zapewnienia prowadzenia przez towarzystwo 

stabilnej działalności.”; 

21) po art. 50 dodaje się art. 50a w brzmieniu: 

„Art. 50a. 1. Towarzystwo, które na podstawie umowy, o której 

mowa w art. 4 ust. 1a, przekazało zarządzanie 

funduszem inwestycyjnym otwartym 

i prowadzenie jego spraw, może w odniesieniu do 

tego funduszu nie spełniać wymogów, o których 

mowa w art. 45 ust. 4, art. 45a ust. 3 i 4, art. 48 
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ust. 1, ust. 2b pkt 3, 6 – 9 i ust. 2f i 2g oraz art. 50 

ust. 3. 

2. Towarzystwo, które na podstawie umowy, o której 

mowa w art. 4 ust. 1a, przekazało zarządzanie 

wszystkimi funduszami inwestycyjnymi otwartymi 

i prowadzenie ich spraw i równocześnie nie 

zarządza innym funduszem inwestycyjnym, 

funduszem zagranicznym lub zbiorczym portfelem 

papierów wartościowych oraz nie posiada 

zezwolenia Komisji na wykonywanie działalności, 

o której mowa w art. 45 ust. 2, może nie spełniać 

wymogów, o których mowa w art. 42 ust. 3, art. 44 

ust. 2, art. 45 ust. 4, art. 45a ust. 3 i 4, art. 48 ust. 1 

i 2b – 2g, art. 49 ust. 1 oraz art. 50. 

3. Do podmiotów, którym towarzystwo, o którym 

mowa w ust. 1 i 2, powierzyło wykonywanie 

czynności na podstawie umowy, o której mowa 

w art. 45a ust. 1, w odniesieniu do funduszu, 

którym zarządza i prowadzi jego sprawy spółka 

zarządzająca, nie stosuje się art. 45a ust. 6. 

4. W przypadku gdy spółce zarządzającej, która na 

podstawie umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a, 

zarządza funduszem inwestycyjnym otwartym 

i prowadzi jego sprawy, zostanie odebrane 

zezwolenie na wykonywanie działalności albo 

Komisja zakaże jej wykonywania działalności 

w zakresie zarządzania tym funduszem 

inwestycyjnym otwartym i prowadzenia jego 

spraw, towarzystwo, o którym mowa w ust. 1 i 2, 

ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż 

w terminie 3 miesięcy od wystąpienia tego 

zdarzenia, dostosować zasady wykonywania 

działalności do przepisów ustawy.  
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5. W okresie dostosowania, o którym mowa w ust. 4, 

fundusz inwestycyjny otwarty, którego organem 

jest towarzystwo, o którym mowa w ust. 2, jest 

reprezentowany przez depozytariusza. W tym 

czasie fundusz ten nie zbywa jednostek 

uczestnictwa. 

6. Jeżeli towarzystwo, o którym mowa w ust. 2, nie 

dostosuje zasad wykonywania działalności do 

przepisów ustawy w terminie, o którym mowa 

w ust. 4, Komisja, w drodze decyzji, nakazuje 

rozwiązanie funduszu inwestycyjnego, o którym 

mowa w ust. 5.”; 

22) w art. 58 w ust. 1: 

a) pkt 12 otrzymuje brzmienie: 

„12) odpisy z właściwych rejestrów podmiotów, którym 

towarzystwo zamierza powierzyć wykonywanie 

czynności na podstawie umowy, o której mowa 

w art. 45a ust. 1;”, 

b) po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu: 

„12a) oświadczenie biegłego rewidenta w przedmiocie, czy 

system zarządzania ryzykiem w towarzystwie będzie 

adekwatny do rozmiaru i charakteru prowadzonej 

działalności, zgodny z przepisami prawa, czy 

obejmuje cały zakres działalności towarzystwa oraz 

czy przyjęte metody pomiaru i monitorowania ryzyk, 

wyznaczania całkowitej ekspozycji oraz system 

limitów wewnętrznych przyjęte dla każdego funduszu 

inwestycyjnego będą prawidłowe oraz zgodne 

z profilem ryzyka inwestycyjnego i polityką 

inwestycyjną danego funduszu;”, 

c) pkt 16 otrzymuje brzmienie: 
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„16) prospekt informacyjny funduszu inwestycyjnego 

i kluczowe informacje dla inwestorów;”; 

23) w art. 61: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Komisja, przed wydaniem zezwolenia na wykonywanie 

działalności przez towarzystwo, zasięga opinii 

właściwego organu państwa członkowskiego, jeżeli 

towarzystwo jest: 

1) spółką zależną od spółki zarządzającej, zagranicznej 

firmy inwestycyjnej, instytucji kredytowej, 

podmiotu prowadzącego działalność 

ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia 

w państwie członkowskim lub podmiotu 

prowadzącego działalność reasekuracyjną na 

podstawie zezwolenia w państwie członkowskim; 

2) spółką zależną od podmiotu dominującego wobec 

spółki zarządzającej, zagranicznej firmy 

inwestycyjnej, instytucji kredytowej, podmiotu 

prowadzącego działalność ubezpieczeniową na 

podstawie zezwolenia w państwie członkowskim 

lub podmiotu prowadzącego działalność 

reasekuracyjną na podstawie zezwolenia 

w państwie członkowskim; 

3) kontrolowane przez te same osoby fizyczne lub 

prawne, które kontrolują spółkę zarządzającą, 

zagraniczną firmę inwestycyjną, instytucję 

kredytową, podmiot prowadzący działalność 

ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia 

w państwie członkowskim lub podmiot prowadzący 

działalność reasekuracyjną na podstawie zezwolenia 

w państwie członkowskim.”, 
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b) w ust. 4: 

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Komisja odmawia wydania zezwolenia na 

wykonywanie działalności przez towarzystwo, 

w przypadku gdy:”, 

– pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1) wniosek lub załączone do niego dokumenty, 

o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 1 – 4  

i 6 – 12a, nie są zgodne pod względem treści 

z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym; 

2) wnioskodawca lub osoby, o których mowa 

w art. 58 ust. 1 pkt 4, 6 i 7, mogą wykonywać 

działalność z naruszeniem zasad uczciwego obrotu 

lub w sposób nienależycie zabezpieczający 

interesy uczestników funduszu, lub osoby 

wchodzące w skład zarządu towarzystwa nie 

spełniają wymogów, o których mowa w art. 42 

ust. 2 lub 3, lub osoby wchodzące w skład rady 

nadzorczej towarzystwa nie spełniają wymogów, 

o których mowa w art. 42 ust. 2 lub w art. 44 

ust. 2;”, 

– uchyla się pkt 5, 

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Komisja może odmówić wydania zezwolenia na 

wykonywanie działalności przez towarzystwo, 

w przypadku gdy opinia, o której mowa w ust. 2, jest 

negatywna.”, 

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Komisja odmawia wydania zezwolenia na utworzenie 

funduszu inwestycyjnego, jeżeli osoby, o których mowa 
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w art. 58 ust. 1 pkt 5 i 15, mogą wykonywać swoje 

obowiązki z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub 

w sposób nienależycie zabezpieczający interesy 

uczestników funduszu albo statut funduszu 

inwestycyjnego lub umowa z depozytariuszem nie 

uwzględniają należycie interesów uczestników funduszu 

lub statut funduszu zawiera postanowienia 

uniemożliwiające zbywanie jednostek uczestnictwa na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W takim 

przypadku Komisja może wydać zezwolenie na 

wykonywanie działalności przez towarzystwo.”; 

24) po art. 61 dodaje się art. 61a w brzmieniu: 

„Art. 61a. 1. Spółka ubiegająca się o wydanie zezwolenia na 

wykonywanie działalności przez towarzystwo, 

która wraz z wnioskiem o wydanie takiego 

zezwolenia składa wyłącznie wniosek o wydanie 

zezwolenia na utworzenie funduszu 

inwestycyjnego otwartego, co do którego zawarła 

umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a, oraz która 

nie będzie zarządzać funduszami, o których mowa 

w art. 15 ust. 1a, może nie spełniać wymogów, 

o których mowa w art. 42 ust. 3, art. 44 ust. 2, 

art. 45 ust. 4, art. 45a ust. 3 i 4, art. 48 ust. 1  

i 2b – 2g, art. 49 ust. 1 oraz art. 50. 

2. Do podmiotów, którym spółka, o której mowa 

w ust. 1, powierzyła wykonywanie czynności na 

podstawie umowy, o której mowa w art. 45a ust. 1, 

w odniesieniu do funduszu, którym zarządza 

i prowadzi jego sprawy spółka zarządzająca, nie 

stosuje się art. 45a ust. 6. 

3. Do wniosków, o których mowa w ust. 1, załącza 

się informacje i dokumenty, o których mowa 
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w art. 58 ust. 1 pkt 1, 2, 5, 8 – 11 i 13 – 16, 

a ponadto: 

1) umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a, 

zawartą między towarzystwem a spółką 

zarządzającą; 

2) umowę dotyczącą współpracy i wymiany 

informacji zawartą między depozytariuszem 

a spółką zarządzającą; 

3) informację o zleconych przez spółkę 

zarządzającą innym podmiotom na podstawie 

umowy czynnościach z zakresu zarządzania 

funduszem i prowadzenia jego spraw, 

należącego do kompetencji spółki 

zarządzającej zgodnie z art. 272c ust. 1. 

4. Komisja wydaje zezwolenie na wykonywanie 

działalności przez towarzystwo oraz zezwolenie na 

utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego, 

o których mowa w ust. 1. 

5. Komisja, przed wydaniem zezwolenia na 

wykonywanie działalności przez towarzystwo, 

zasięga opinii właściwego organu państwa 

członkowskiego, jeżeli towarzystwo jest: 

1) spółką zależną od spółki zarządzającej, 

zagranicznej firmy inwestycyjnej, instytucji 

kredytowej, podmiotu prowadzącego 

działalność ubezpieczeniową na podstawie 

zezwolenia w państwie członkowskim lub 

podmiotu prowadzącego działalność 

reasekuracyjną na podstawie zezwolenia 

w państwie członkowskim; 
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2) spółką zależną od podmiotu dominującego 

wobec spółki zarządzającej, zagranicznej 

firmy inwestycyjnej, instytucji kredytowej, 

podmiotu prowadzącego działalność 

ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia 

w państwie członkowskim lub podmiotu 

prowadzącego działalność reasekuracyjną na 

podstawie zezwolenia w państwie 

członkowskim; 

3) kontrolowane przez te same osoby fizyczne 

lub prawne, które kontrolują spółkę 

zarządzającą, zagraniczną firmę inwestycyjną, 

instytucję kredytową, podmiot prowadzący 

działalność ubezpieczeniową na podstawie 

zezwolenia w państwie członkowskim lub 

podmiot prowadzący działalność 

reasekuracyjną na podstawie zezwolenia 

w państwie członkowskim. 

6. Przed wydaniem zezwolenia na utworzenie 

funduszu inwestycyjnego otwartego Komisja może 

zwrócić się do właściwych organów 

państwa  macierzystego spółki zarządzającej 

o przedstawienie wyjaśnień i informacji, czy 

spółka zarządzająca jest uprawniona do 

zarządzania funduszem inwestycyjnym o takiej 

polityce inwestycyjnej i celach inwestycyjnych  

jak fundusz inwestycyjny otwarty, którego dotyczy 

wniosek. 

7. Komisja odmawia wydania zezwolenia na 

wykonywanie działalności przez towarzystwo, 

w przypadku gdy: 
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1) wniosek lub załączone do niego dokumenty, 

o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 1, 2  

i  8 – 11, nie są zgodne pod względem treści 

z przepisami prawa lub ze stanem 

faktycznym; 

2) wnioskodawca może wykonywać działalność 

z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub 

w sposób nienależycie zabezpieczający 

interesy uczestników funduszu, lub osoby 

wchodzące w skład zarządu towarzystwa nie 

spełniają wymogów, o których mowa 

w art. 42 ust. 2, lub osoby wchodzące w skład 

rady nadzorczej towarzystwa nie spełniają 

wymogów, o których mowa w art. 42 ust. 2; 

3) wpływ osoby posiadającej bezpośrednio lub 

pośrednio akcje towarzystwa w liczbie 

zapewniającej co najmniej 10% ogólnej liczby 

głosów na walnym zgromadzeniu 

akcjonariuszy lub 10% udziału w kapitale 

zakładowym mógłby okazać się niekorzystny 

dla przestrzegania zasad uczciwego obrotu lub 

należytego zabezpieczenia interesów 

uczestników funduszu przez towarzystwo; 

4) pozostawanie towarzystwa w bliskich 

powiązaniach z innym podmiotem mogłoby 

uniemożliwić Komisji skuteczne sprawowanie 

nadzoru nad towarzystwem lub gdy 

sprawowanie takiego nadzoru byłoby 

utrudnione lub niemożliwe ze względu na 

przepisy prawa obowiązujące w miejscu 

siedziby lub zamieszkania tego podmiotu. 
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8. Komisja może odmówić wydania zezwolenia na 

wykonywanie działalności przez towarzystwo, 

w przypadku gdy opinia, o której mowa w ust. 5, 

jest negatywna. 

9. Komisja odmawia wydania zezwolenia na 

utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego, 

w przypadku gdy: 

1) statut funduszu inwestycyjnego lub umowa 

z depozytariuszem nie uwzględniają należycie 

interesów uczestników funduszu lub statut 

funduszu zawiera postanowienia 

uniemożliwiające zbywanie jednostek 

uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

2) osoby, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 5 

i 15, mogą wykonywać swoje obowiązki 

z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub 

w sposób nienależycie zabezpieczający 

interesy uczestników funduszu; 

3) spółka zarządzająca nie zapewnia 

przestrzegania obowiązków, o których mowa 

w art. 10, art. 37 ust. 2, art. 48 ust. 2b pkt 2  

i 5 – 9 oraz ust. 2c, art. 272 ust. 3, art. 272a 

ust. 1 – 3 i 5, oraz przepisów wydanych na 

podstawie art. 48a; 

4) właściwe organy państwa macierzystego 

spółki zarządzającej nie zezwoliły jej na 

zarządzanie funduszem inwestycyjnym 

o takiej polityce inwestycyjnej i celach 

inwestycyjnych jak fundusz inwestycyjny 

otwarty, którego dotyczy wniosek; 
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5) spółka zarządzająca nie posiada zezwolenia 

właściwego organu państwa macierzystego 

spółki na wykonywanie działalności 

w zakresie zarządzania funduszami 

prowadzącymi działalność zgodnie z prawem 

wspólnotowym regulującym zasady 

zbiorowego inwestowania w papiery 

wartościowe. 

10. Wydając zezwolenie na utworzenie funduszu 

inwestycyjnego, Komisja zatwierdza statut 

funduszu oraz wybór depozytariusza funduszu, 

a także wybór spółki zarządzającej, z którą 

towarzystwo zawarło umowę, o której mowa 

w art. 4 ust. 1a. 

11. Odmowa wydania zezwolenia na wykonywanie 

działalności przez towarzystwo jest równoznaczna 

z odmową wydania zezwolenia na utworzenie 

funduszu inwestycyjnego otwartego, a także 

odmowa wydania zezwolenia na utworzenie 

funduszu inwestycyjnego jest równoznaczna 

z odmową wydania zezwolenia na wykonywanie 

działalności przez towarzystwo.”; 

25) w art. 64 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. W przypadku zawarcia przez towarzystwo umowy, o której 

mowa w art. 4 ust. 1a, przepisy ust. 1 – 3, w odniesieniu do 

funduszu, którego dotyczy ta umowa, stosuje się w zakresie 

czynności, o których mowa w art. 272c ust. 1 pkt 1 – 7.”; 

26) uchyla się art. 65a; 

27) art. 67 otrzymuje brzmienie: 
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„Art. 67. 1. Zezwolenie na wykonywanie działalności przez 

towarzystwo wygasa: 

1) z chwilą ogłoszenia upadłości towarzystwa lub 

otwarcia jego likwidacji; 

2) gdy towarzystwo przez 12 miesięcy od dnia 

wydania zezwolenia nie rozpocznie 

zarządzania funduszem inwestycyjnym; 

3) gdy towarzystwo przez 12 miesięcy od dnia 

zaprzestania zarządzania funduszami 

inwestycyjnymi nie rozpocznie zarządzania 

funduszem inwestycyjnym. 

2. Zezwolenie na wykonywanie działalności przez 

towarzystwo nie wygasa z przyczyn określonych 

w ust. 1 pkt 2 i 3, jeżeli towarzystwo jest organem 

funduszu, którym na podstawie umowy, o której 

mowa w art. 4 ust. 1a, zarządza i prowadzi jego 

sprawy spółka zarządzająca. 

3. W przypadku rozwiązania funduszu inwestycyjnego 

w wyniku połączenia transgranicznego, o którym 

mowa w art. 208zk ust. 1, jeżeli towarzystwo nie 

zarządza funduszem inwestycyjnym ani nie zawarło 

umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a, zezwolenie 

na wykonywanie działalności przez towarzystwo 

wygasa z chwilą zaspokojenia wszystkich 

zobowiązań funduszu przejmowanego, chyba że 

w terminie 12 miesięcy od rozwiązania tego 

funduszu inwestycyjnego towarzystwo rozpocznie 

zarządzanie funduszem inwestycyjnym lub zawrze 

umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a. Jeżeli 

towarzystwo przed upływem tego terminu nie 

rozpocznie zarządzania innym funduszem 

inwestycyjnym ani nie zawrze umowy, o której 
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mowa w art. 4 ust. 1a, to po jego upływie nie może 

rozpocząć zarządzania funduszami inwestycyjnymi 

ani zawrzeć umowy, o której mowa w art. 4 

ust. 1a.”; 

28) w art. 70 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) określanie standardów dokumentów informacyjnych 

funduszy inwestycyjnych;”; 

29) w art. 72 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Depozytariusz jest obowiązany do występowania, w imieniu 

uczestników, z powództwem przeciwko towarzystwu 

z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie 

zarządzania funduszem i jego reprezentacji, a w przypadku 

gdy na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a, 

funduszem inwestycyjnym otwartym zarządza i prowadzi 

jego sprawy spółka zarządzająca – przeciwko tej spółce 

z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie 

zarządzania tym funduszem i prowadzenia jego spraw 

należącym do kompetencji spółki zarządzającej zgodnie 

z art. 272c ust. 1.”; 

30) w art. 73 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Depozytariusz nie może być akcjonariuszem towarzystwa 

będącego organem funduszu inwestycyjnego, którego 

aktywa rejestruje, lub spółki zarządzającej, która zarządza 

takim funduszem i prowadzi jego sprawy.”; 

31) po art. 81 dodaje się art. 81a w brzmieniu: 

„Art. 81a. W przypadku gdy towarzystwo będące organem 

funduszu inwestycyjnego otwartego zawarło umowę, 

o której mowa w art. 4 ust. 1a, depozytariusz tego 
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funduszu inwestycyjnego i spółka zarządzająca 

zawierają w formie pisemnej umowę dotyczącą 

współpracy i wymiany informacji, która powinna 

określać w szczególności: 

1) opis zasad przechowywania aktywów funduszu 

w odniesieniu do poszczególnych klas aktywów 

funduszu inwestycyjnego; 

2) opis postępowania w przypadku zmiany statutu 

funduszu inwestycyjnego lub jego prospektu 

informacyjnego, w szczególności w zakresie 

odnoszącym się do obowiązków 

depozytariusza; 

3) opis zasad wymiany informacji niezbędnych do 

prawidłowego wykonywania działalności spółki 

zarządzającej oraz depozytariusza, 

z uwzględnieniem uprawnień depozytariusza do 

weryfikowania informacji przekazywanych 

przez spółkę zarządzającą, w tym 

przeprowadzania przez depozytariusza wizyt 

w spółce zarządzającej; 

4) opis zasad weryfikacji przez spółkę 

zarządzającą wypełniania obowiązków przez 

depozytariusza; 

5) obowiązki stron w zakresie przeciwdziałania 

praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; 

6) zasady zmiany umowy oraz jej rozwiązania.”; 

32) w art. 84 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Fundusz inwestycyjny otwarty zbywa i odkupuje jednostki 

uczestnictwa z częstotliwością określoną w statucie funduszu, 

nie rzadziej jednak niż raz na 7 dni. 
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2. Statut funduszu inwestycyjnego może określać wartość 

aktywów netto, po której przekroczeniu fundusz może 

zawiesić zbywanie jednostek uczestnictwa. W takim 

przypadku statut funduszu określi warunki wznowienia 

zbywania jednostek uczestnictwa.”; 

33) w art. 87 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Rejestr uczestników funduszu jest prowadzony na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”; 

34) po art. 87 dodaje się art. 87a – 87f w brzmieniu: 

„Art. 87a. 1. W funduszu inwestycyjnym otwartym zwołuje się 

zgromadzenie uczestników w celu wyrażenia 

zgody na: 

1) rozpoczęcie prowadzenia przez fundusz 

działalności jako fundusz powiązany lub 

rozpoczęcie prowadzenia przez  subfundusz 

w  funduszu z  wydzielonymi subfunduszami 

działalności jako subfundusz powiązany; 

2) zmianę funduszu podstawowego; 

3) zaprzestanie prowadzenia działalności jako 

fundusz powiązany; 

4) połączenie krajowe i transgraniczne funduszy; 

5) przejęcie zarządzania funduszem 

inwestycyjnym otwartym przez inne 

towarzystwo; 

6) przejęcie zarządzania funduszem 

inwestycyjnym otwartym i prowadzenia jego 

spraw przez spółkę zarządzającą. 

2. Tryb działania zgromadzenia uczestników oraz 

podejmowania uchwał określa statut funduszu 
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inwestycyjnego otwartego oraz regulamin przyjęty 

przez to zgromadzenie. 

3. Zgromadzenie uczestników odbywa się w miejscu 

siedziby funduszu albo w innym miejscu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonym 

w statucie. 

4. Koszty odbycia zgromadzenia uczestników ponosi 

zwołujący zgromadzenie. 

Art. 87b. 1. Uprawnieni do udziału w zgromadzeniu 

uczestników są uczestnicy wpisani do rejestru 

uczestników funduszu według stanu na dwa dni 

robocze przed dniem zgromadzenia uczestników. 

W sprawach dotyczących tylko subfunduszu 

w funduszu z wydzielonymi subfunduszami 

uprawnieni do udziału w zgromadzeniu 

uczestników są uczestnicy tego subfunduszu. 

2. Listę uczestników uprawnionych do udziału 

w zgromadzeniu uczestników sporządza podmiot 

prowadzący rejestr uczestników funduszu 

i przekazuje ją towarzystwu w dniu poprzedza-

jącym dzień zgromadzenia uczestników. Lista 

zawiera nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) 

uprawnionych uczestników, ich miejsce 

zamieszkania (siedzibę) lub adres do doręczeń, 

liczbę jednostek uczestnictwa oraz liczbę 

przysługujących im głosów. Lista jest sporządzana 

na podstawie danych zawartych w rejestrze 

uczestników funduszu inwestycyjnego, o których 

mowa w art. 87 ust. 2. 

3. Od dnia poprzedzającego dzień zgromadzenia 

uczestników do dnia zgromadzenia uczestników 
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zawiesza się zbywanie i odkupywanie jednostek 

uczestnictwa funduszu lub subfunduszu. 

Art. 87c. 1. Zwołujący zgromadzenie uczestników przed 

przekazaniem uczestnikom zawiadomienia, 

o którym mowa w ust. 2, ogłasza o zwołaniu 

zgromadzenia uczestników, w sposób określony 

w statucie funduszu inwestycyjnego dla ogłaszania 

zmian statutu tego funduszu. 

2. Zgromadzenie uczestników zwołuje towarzystwo 

zarządzające funduszem inwestycyjnym otwartym, 

a jeżeli spółka zarządzająca zarządza funduszem 

inwestycyjnym otwartym i prowadzi jego sprawy  

– spółka zarządzająca, zawiadamiając o tym 

każdego uczestnika indywidualnie przesyłką 

poleconą lub na trwałym nośniku informacji, co 

najmniej na 21 dni przed planowanym terminem 

zgromadzenia uczestników, z zastrzeżeniem 

art. 222 ust. 4. 

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera: 

1) informację o miejscu i terminie zgromadzenia 

uczestników; 

2) wskazanie zdarzenia, o którym mowa 

w art. 87a ust. 1, co do którego zgromadzenie 

ma wyrazić zgodę; 

3) informację o zawieszeniu zbywania 

i odkupywania jednostek uczestnictwa 

funduszu lub subfunduszu, o którym mowa 

w art. 87b ust. 3; 

4) informację o dniu, na jaki jest ustalona lista 

uczestników uprawnionych do udziału 

w zgromadzeniu uczestników. 
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4. Zawiadomienie dokonywane w imieniu funduszu 

inwestycyjnego, który posiada uprawnienie do 

zbywania jednostek uczestnictwa na terytorium 

państwa członkowskiego, kierowane do 

uczestników funduszu w tym państwie 

członkowskim, powinno zostać dokonane w języku 

urzędowym tego państwa członkowskiego. 

Art. 87d. 1. Uczestnik może wziąć udział w zgromadzeniu 

uczestników osobiście lub przez pełnomocnika. 

Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie 

pisemnej. 

2. Zgromadzenie uczestników jest ważne, jeżeli 

wezmą w nim udział uczestnicy posiadający co 

najmniej 50% jednostek uczestnictwa funduszu lub 

subfunduszu, według stanu na dwa dni robocze 

przed dniem zgromadzenia uczestników. 

3. Przed podjęciem uchwały przez zgromadzenie 

uczestników zarząd towarzystwa jest obowiązany 

przedstawić uczestnikom swoją rekomendację oraz 

udzielić uczestnikom wyjaśnień na temat 

interesujących ich zagadnień związanych ze 

zdarzeniem, o którym mowa w art. 87a ust. 1, 

w tym odpowiedzieć na zadane przez uczestników 

pytania.  

4. Przed podjęciem uchwały każdy uczestnik może 

wnioskować o przeprowadzenie dyskusji 

w przedmiocie zasadności wyrażenia zgody, 

o której mowa w art. 87a ust. 1. 

5. Każda cała jednostka uczestnictwa upoważnia 

uczestnika do oddania jednego głosu. 

6. Uchwała o wyrażeniu zgody, o której mowa 

w art. 87a ust. 1, zapada większością 2/3 głosów 
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uczestników obecnych lub reprezentowanych na 

zgromadzeniu uczestników. 

7. Uchwała zgromadzenia uczestników jest 

protokołowana przez notariusza. 

Art. 87e. 1. Uchwała zgromadzenia uczestników sprzeczna 

z ustawą może być zaskarżona w drodze 

wytoczonego przeciwko funduszowi powództwa 

o stwierdzenie nieważności uchwały. 

2. Prawo do wytoczenia przeciw funduszowi 

powództwa, o którym mowa w ust. 1, przysługuje: 

1) uczestnikowi, który głosował przeciwko 

uchwale, a po jej powzięciu zażądał 

zaprotokołowania sprzeciwu;  

2) uczestnikowi bezzasadnie niedopuszczonemu 

do udziału w zgromadzeniu uczestników; 

3) uczestnikom, którzy nie byli obecni na 

zgromadzeniu uczestników, jedynie w przy-

padku wadliwego zwołania zgromadzenia 

uczestników. 

3. Przepisu art. 189 Kodeksu postępowania 

cywilnego nie stosuje się. 

4. Prawo do wniesienia powództwa wygasa 

z upływem miesiąca od dnia powzięcia uchwały. 

5. W przypadku wniesienia oczywiście bezzasadnego 

powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały 

zgromadzenia uczestników sąd, na wniosek 

towarzystwa, może zasądzić od uczestnika kwotę 

do dziesięciokrotnej wysokości kosztów sądowych 

oraz wynagrodzenia jednego adwokata lub radcy 
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prawnego. Nie wyłącza to możliwości dochodzenia 

odszkodowania na zasadach ogólnych. 

Art. 87f. 1. Prawomocny wyrok stwierdzający nieważność 

uchwały zgromadzenia uczestników ma moc 

obowiązującą w stosunkach między funduszem 

a wszystkimi uczestnikami oraz między funduszem 

a towarzystwem. 

2. Prawomocny wyrok stwierdzający nieważność 

uchwały towarzystwo powinno niezwłocznie 

zgłosić sądowi rejestrowemu. 

3. Stwierdzenie przez sąd nieważności uchwały 

o wyrażeniu zgody, o której mowa w art. 87a 

ust. 1, jest równoznaczne z niewyrażeniem przez 

zgromadzenie uczestników funduszu tej zgody.”; 

35) w art. 89 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Fundusz niezwłocznie dokonuje wypłaty kwoty, o której 

mowa w ust. 2, w sposób określony w statucie funduszu.”; 

36) w art. 90: 

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Statut funduszu określa terminy, w jakich najpóźniej 

nastąpi:”, 

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Do terminów, o których mowa w ust. 1, nie wlicza się 

okresów zawieszenia zbywania lub odkupywania jednostek 

uczestnictwa.”; 

37) w art. 91 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Fundusz inwestycyjny otwarty sporządza i niezwłocznie 

przekazuje uczestnikowi funduszu pisemne potwierdzenie 

zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa, chyba że 
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uczestnik wyraził pisemną zgodę na przekazywanie tych 

potwierdzeń przy użyciu trwałego nośnika informacji innego 

niż papier, w innych terminach lub na ich osobisty odbiór.”; 

38) w art. 94 w ust. 7: 

a) uchyla się pkt 2, 

b) uchyla się pkt 7; 

39) w art. 107 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Fundusz inwestycyjny otwarty nie może:  

1) lokować aktywów funduszu w papiery wartościowe 

i wierzytelności towarzystwa będącego organem tego 

funduszu lub spółki zarządzającej, która zarządza tym 

funduszem i prowadzi jego sprawy, ich akcjonariuszy 

oraz podmiotów będących podmiotami dominującymi 

lub zależnymi w stosunku do tego towarzystwa lub 

spółki zarządzającej lub ich akcjonariuszy; 

2) zawierać umów, których przedmiotem są papiery 

wartościowe i wierzytelności pieniężne, o terminie 

wymagalności nie dłuższym niż rok, z:  

a) członkami organów towarzystwa lub spółki 

zarządzającej, 

b) osobami zatrudnionymi w towarzystwie lub spółce 

zarządzającej,  

c) osobami wyznaczonymi przez depozytariusza do 

wykonywania obowiązków określonych w umowie 

o prowadzenie rejestru aktywów funduszu,  

d) osobami pozostającymi z osobami wymienionymi 

w lit. a – c w związku małżeńskim, 

e) osobami, z którymi osoby wymienione w lit. a – c 

łączy stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa 

do drugiego stopnia włącznie; 
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3) zawierać umów, których przedmiotem są papiery 

wartościowe i prawa majątkowe, z:  

a) towarzystwem lub spółką zarządzającą, 

b) depozytariuszem, 

c) podmiotami dominującymi lub zależnymi 

w stosunku do towarzystwa, spółki zarządzającej 

lub depozytariusza,  

d) akcjonariuszami towarzystwa lub spółki 

zarządzającej,  

e) akcjonariuszami lub wspólnikami podmiotów 

dominujących lub zależnych w stosunku do 

towarzystwa, spółki zarządzającej lub 

depozytariusza.”; 

40) w art. 112 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się 

ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Do specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych nie 

stosuje się przepisów art. 4 ust. 1a. W specjalistycznych 

funduszach inwestycyjnych otwartych nie zwołuje się 

zgromadzenia uczestników.”; 

41) w art. 117b w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) odpisy z właściwego rejestru podmiotów, którym 

towarzystwo powierzyło wykonywanie czynności na 

podstawie umowy, o której mowa w art. 45a ust. 1;”; 

42) w art. 119 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku pierwszej emisji certyfikatów inwestycyjnych 

do zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub memorandum 

informacyjnego nie stosuje się terminów, o których mowa 

w ustawie o ofercie publicznej.”; 

43) w art. 146 w ust. 3 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 
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„2) prospekt informacyjny albo emisyjny oraz skrót tego 

prospektu albo kluczowe informacje dla inwestorów, 

3) ostatnie roczne i półroczne sprawozdanie finansowe, jeżeli 

zostały sporządzone”; 

44) w art. 154 w ust. 6 uchyla się pkt 5; 

45) w art. 164: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Utworzenie subfunduszy określonych w statucie 

funduszu nie wymaga zmiany statutu funduszu, chyba 

że zmieniana jest polityka inwestycyjna subfunduszu, 

w wyniku której subfundusz zostanie utworzony jako 

subfundusz powiązany.”, 

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Utworzenie subfunduszu następuje z chwilą przydziału 

jednostek uczestnictwa albo certyfikatów 

inwestycyjnych subfunduszu.”; 

46) w art. 165 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. W przypadku odkupienia wszystkich jednostek uczestnictwa 

subfunduszu albo umorzenia wszystkich certyfikatów 

inwestycyjnych subfunduszu fundusz inwestycyjny 

z wydzielonymi subfunduszami jest obowiązany dokonać 

zmiany statutu funduszu w przedmiocie wykreślenia 

subfunduszu ze statutu.”; 

47) uchyla się art. 168; 

48) po art. 169 dodaje się rozdział 2a w brzmieniu: 

„Rozdział 2a 

Fundusze inwestycyjne otwarte podstawowe i powiązane 
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Art. 169a. 1. Fundusz inwestycyjny otwarty może prowadzić 

działalność jako fundusz powiązany, polegającą 

na lokowaniu co najmniej 85% aktywów 

funduszu w jednostki uczestnictwa innego 

funduszu inwestycyjnego otwartego lub tytuły 

uczestnictwa funduszu zagranicznego (fundusz 

podstawowy). 

2. W rozumieniu przepisów niniejszego rozdziału za 

fundusz zagraniczny uważa się także subfundusz 

funduszu zagranicznego. 

3. Przepisy niniejszego rozdziału dotyczące 

funduszu inwestycyjnego otwartego stosuje się 

odpowiednio do subfunduszu funduszu 

inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi 

subfunduszami. 

4. Fundusz powiązany ma prawo i obowiązek 

używania w nazwie oznaczenia „fundusz 

powiązany”. 

Art. 169b. 1. Zezwolenia Komisji wymaga: 

1) utworzenie funduszu inwestycyjnego 

otwartego jako funduszu powiązanego; 

2) zmiana statutu funduszu inwestycyjnego 

otwartego w zakresie utworzenia 

subfunduszu jako subfunduszu 

powiązanego; 

3)  rozpoczęcie prowadzenia przez fundusz 

inwestycyjny otwarty działalności jako 

fundusz powiązany; 

4) rozpoczęcie prowadzenia działalności przez 

subfundusz wydzielony w funduszu 
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inwestycyjnym otwartym jako subfundusz 

powiązany. 

2. Do wniosku o wydanie zezwolenia, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 2, załącza się, a do wniosku 

o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 

pkt 1, załącza się dodatkowo: 

1) statut funduszu podstawowego, a w przypa-

dku gdy funduszem podstawowym ma być 

fundusz zagraniczny – regulamin tego 

funduszu, w rozumieniu art. 253 ust. 5; 

2) prospekt informacyjny oraz kluczowe 

informacje dla inwestorów funduszu 

podstawowego; 

3) umowę, o której mowa w art. 169c ust. 1, 

albo wewnętrzne zasady prowadzenia 

działalności, o których mowa w art. 169c 

ust. 7; 

4) w przypadku gdy fundusz, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 1 albo 2, oraz fundusz 

podstawowy będą miały różnych 

depozytariuszy – umowę, o której mowa 

w art. 169e ust. 1; 

5) w przypadku gdy fundusz, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 1 albo 2, oraz fundusz 

podstawowy będą miały różne podmioty 

uprawnione do badania sprawozdań 

finansowych – umowę, o której mowa 

w art. 169f ust. 1; 

6) w przypadku gdy funduszem podstawowym 

ma być fundusz zagraniczny  

– przetłumaczone na język polski 
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zaświadczenie wydane przez właściwe 

organy państwa macierzystego tego 

funduszu stwierdzające, że fundusz działa 

zgodnie z prawem wspólnotowym 

regulującym zasady zbiorowego 

inwestowania w papiery wartościowe oraz 

nie prowadzi działalności polegającej na 

lokowaniu co najmniej 85% aktywów 

funduszu w tytuły uczestnictwa innego 

funduszu, a także nie posiada tytułów 

uczestnictwa funduszu, który prowadzi taką 

działalność, w tym jednostek uczestnictwa 

funduszu powiązanego. 

3. Do wniosku funduszu inwestycyjnego otwartego 

o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 

pkt 3 albo 4, załącza się: 

1) statut tego funduszu oraz statut funduszu 

podstawowego, a w przypadku gdy 

funduszem podstawowym ma być fundusz 

zagraniczny – regulamin tego funduszu, 

w rozumieniu art. 253 ust. 5; 

2) prospekt informacyjny oraz kluczowe 

informacje dla inwestorów tego funduszu 

oraz funduszu podstawowego; 

3) umowę, o której mowa w art. 169c ust. 1, 

albo wewnętrzne zasady prowadzenia 

działalności, o których mowa w art. 169c 

ust. 7; 

4) uchwałę zgromadzenia uczestników, o której 

mowa w ust. 4; 

5) informację o planowanym terminie, od 

którego fundusz ten zacznie nabywać 
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jednostki uczestnictwa lub tytuły 

uczestnictwa funduszu podstawowego, 

a  jeżeli fundusz posiada już takie jednostki 

uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa  

– informację o dacie przekroczenia limitu, 

o którym mowa w art. 101 ust. 2 lub 3; 

6) w przypadku gdy ten fundusz i fundusz 

podstawowy mają różnych depozytariuszy  

– umowę, o której mowa w art. 169e ust. 1; 

7) w przypadku gdy ten fundusz i fundusz 

podstawowy mają różne podmioty 

uprawnione do badania sprawozdań 

finansowych – umowę, o której mowa 

w art. 169f ust. 1; 

8) w przypadku gdy funduszem podstawowym 

ma być fundusz zagraniczny  

– przetłumaczone na język polski 

zaświadczenie wydane przez właściwe 

organy państwa macierzystego tego 

funduszu, stwierdzające, że fundusz działa 

zgodnie z prawem wspólnotowym 

regulującym zasady zbiorowego 

inwestowania w papiery wartościowe oraz 

nie prowadzi działalności polegającej na 

lokowaniu co najmniej 85% aktywów 

funduszu w tytuły uczestnictwa innego 

funduszu, a także nie posiada tytułów 

uczestnictwa funduszu, który prowadzi taką 

działalność, w tym jednostek uczestnictwa 

funduszu powiązanego. 

4. Warunkiem wydania przez Komisję zezwolenia 

na rozpoczęcie prowadzenia przez fundusz 
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inwestycyjny otwarty działalności jako fundusz 

powiązany albo na rozpoczęcie prowadzenia 

przez subfundusz wydzielony w funduszu 

inwestycyjnym otwartym działalności jako 

subfundusz powiązany jest podjęcie przez 

zgromadzenie uczestników tego funduszu 

uchwały wyrażającej zgodę odpowiednio na 

rozpoczęcie prowadzenia przez ten fundusz lub 

ten subfundusz takiej działalności. 

5. Komisja rozpoznaje wniosek, o którym mowa 

w ust. 3, w terminie 15 dni roboczych od dnia 

złożenia wniosku zawierającego wszystkie 

dokumenty wymagane zgodnie z ust. 3. 

6. Komisja odmawia wydania zezwolenia, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 3 albo 4, w przypadku gdy: 

1) wniosek lub załączone do niego dokumenty 

nie są zgodne pod względem treści 

z przepisami prawa lub stanem faktycznym; 

2) fundusz, który złożył wniosek o wydanie 

zezwolenia, lub fundusz wskazany jako 

fundusz podstawowy nie spełnia wymogów 

określonych w przepisach niniejszego 

rozdziału. 

7. Komisja odmawia wydania zezwolenia na 

utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego 

mającego prowadzić działalność jako fundusz 

powiązany w przypadkach, o których mowa 

w ust. 6 oraz w art. 23 ust. 2 i 2a, art. 61 ust. 6 

i art. 61a ust. 9. 

Art. 169c. 1. Fundusz inwestycyjny otwarty zamierzający 

rozpocząć prowadzenie działalności jako fundusz 

powiązany, a w przypadku gdy fundusz 
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inwestycyjny otwarty ma być utworzony jako 

fundusz powiązany – towarzystwo, które 

występuje z wnioskiem o wydanie zezwolenia na 

utworzenie tego funduszu, zawiera umowę 

z funduszem podstawowym, określającą zasady 

współpracy między funduszami. Umowa określa 

w szczególności: 

1) zasady wymiany informacji oraz ich zakres; 

2) zasady lokowania aktywów funduszu 

powiązanego w jednostki uczestnictwa lub 

tytuły uczestnictwa funduszu 

podstawowego; 

3) uzgodnienia dotyczące sposobu prowadzenia 

przez fundusze działalności; 

4) uzgodnienia dotyczące badania lub 

przeglądu sprawozdań finansowych 

funduszy; 

5) uzgodnienia dotyczące momentu 

dokonywania wycen jednostek uczestnictwa 

lub tytułów uczestnictwa funduszu 

powiązanego i funduszu podstawowego oraz 

momentu ich publikacji; 

6) uzgodnienia dotyczące wskazania prawa 

właściwego dla umowy. 

2. W przypadku gdy umowa, o której mowa 

w ust. 1, jest zawarta z funduszem podstawowym 

będącym funduszem inwestycyjnym otwartym, 

w uzgodnieniach, o których mowa w ust. 1 pkt 6, 

należy wskazać, że prawem właściwym dla tej 

umowy jest prawo polskie oraz że sprawy 
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wynikające z tej umowy należą do wyłącznej 

jurysdykcji sądów polskich. 

3. W przypadku gdy umowa, o której mowa 

w ust. 1, jest zawarta z zagranicznym funduszem 

podstawowym, uzgodnienia, o których mowa 

w ust. 1 pkt 6, jako prawo właściwe dla tej 

umowy mogą wskazywać wyłącznie prawo 

jednego z państw, na terytorium którego fundusze 

mają siedziby. W umowie strony wyrażają zgodę 

na wyłączną jurysdykcję sądów państwa, którego 

prawo uznano za właściwe dla umowy, 

w zakresie spraw wynikających z tej umowy. 

4. Przepisy ust. 3 stosuje się również do umowy 

zawartej między funduszem inwestycyjnym 

otwartym będącym funduszem podstawowym 

a funduszem zagranicznym prowadzącym 

działalność polegającą na lokowaniu co najmniej 

85% aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa 

tego funduszu podstawowego. 

5. Fundusz inwestycyjny otwarty nie może 

rozpocząć prowadzenia działalności jako fundusz 

powiązany przed wejściem w życie umowy, 

o której mowa w ust. 1. 

6. Fundusz powiązany obowiązany jest doręczyć 

uczestnikowi funduszu bezpłatnie, na jego 

żądanie, umowę, o której mowa w ust. 1, albo 

wewnętrzne zasady prowadzenia działalności, 

o których mowa w ust. 7. 

7. W przypadku gdy fundusz inwestycyjny otwarty 

zamierzający rozpocząć prowadzenie działalności 

jako fundusz powiązany i fundusz podstawowy są 

zarządzane przez to samo towarzystwo lub tę 
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samą spółkę zarządzającą, a także w przypadku 

gdy fundusz inwestycyjny otwarty tworzony jako 

fundusz powiązany ma być zarządzany przez to 

samo towarzystwo lub spółkę zarządzającą co 

fundusz podstawowy, umowa, o której mowa 

w ust. 1, może zostać zastąpiona przyjętymi przez 

towarzystwo lub spółkę zarządzającą 

wewnętrznymi zasadami prowadzenia 

działalności w zakresie zarządzania funduszem 

podstawowym i funduszami powiązanymi. 

Wewnętrzne zasady prowadzenia działalności 

określają w szczególności: 

1) środki służące ograniczaniu konfliktu 

interesów; 

2) podstawy dokonywania inwestycji; 

3) uzgodnienia dotyczące sposobu prowadzenia 

przez fundusze działalności; 

4) uzgodnienia dotyczące badania lub 

przeglądu sprawozdań finansowych 

funduszy. 

8. Minister właściwy do spraw instytucji 

finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) niezbędny zakres treści umowy, o której 

mowa w ust. 1, 

2) niezbędne elementy wewnętrznych zasad 

prowadzenia działalności, o których mowa 

w ust. 7 

– mając na celu zapewnienie prowadzenia 

przez fundusz podstawowy i powiązany 

współpracy w sposób pozwalający na prawidłowe 

wykonywanie ich ustawowych obowiązków. 
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Art. 169d. 1. W przypadku gdy fundusz inwestycyjny otwarty 

zamierza rozpocząć prowadzenie działalności 

jako fundusz powiązany, jest obowiązany 

przekazać swoim uczestnikom na papierze lub 

innym trwałym nośniku informacji następujące 

informacje: 

1) oświadczenie, że fundusz uzyskał 

zezwolenie Komisji na rozpoczęcie 

prowadzenia działalności jako fundusz 

powiązany, ze wskazaniem funduszu 

podstawowego; 

2) kluczowe informacje dla inwestorów tego 

funduszu i funduszu podstawowego; 

3) datę, od której fundusz zacznie nabywać 

jednostki uczestnictwa lub tytuły 

uczestnictwa funduszu podstawowego, 

a jeżeli fundusz posiada już takie jednostki 

uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa – datę 

przekroczenia limitu, o którym mowa 

w art. 101 ust. 2 lub 3; 

4) informację, że uczestnicy funduszu mają 

prawo zażądać, w terminie 30 dni przed datą, 

o której mowa w pkt 3, odkupienia 

posiadanych przez nich jednostek 

uczestnictwa funduszu bez ponoszenia opłat 

manipulacyjnych. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, powinny 

zostać wysłane do uczestników funduszu 

najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem biegu 

terminu 30 dni, o którym mowa w ust. 6. 

3. W przypadku gdy informacje, o których mowa 

w ust. 1, mają być przekazane wszystkim lub 
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niektórym uczestnikom przy użyciu trwałego 

nośnika informacji innego niż papier, korzystanie 

z tej formy przekazania informacji jest 

dopuszczalne, o ile taki sposób przekazania 

informacji jest uzasadniony, a uczestnik, mając 

możliwość wyboru między przekazaniem 

informacji na papierze albo za pomocą innego 

trwałego nośnika informacji, wskazuje wyraźnie 

na tę drugą formę. Przekazywanie informacji 

drogą elektroniczną uznaje się za uzasadnione 

w przypadku posiadania przez uczestnika 

regularnego dostępu do Internetu; podanie przez 

uczestnika adresu poczty elektronicznej 

w związku z uczestnictwem w funduszu traktuje 

się jako posiadanie przez niego takiego dostępu. 

4. Fundusz inwestycyjny otwarty, który zamierza 

rozpocząć prowadzenie działalności jako fundusz 

powiązany, może nabywać jednostki 

uczestnictwa albo tytuły uczestnictwa funduszu 

podstawowego ponad limit, o którym mowa 

w art. 101 ust. 2 lub 3, nie wcześniej niż od dnia 

wskazanego zgodnie z ust. 1 pkt 3. 

5. W przypadku gdy fundusz inwestycyjny otwarty, 

który zamierza rozpocząć prowadzenie 

działalności jako fundusz powiązany, zbywa 

jednostki uczestnictwa na terytorium państwa 

członkowskiego, ma on obowiązek przekazać 

uczestnikom na terytorium tego państwa 

informacje, o których mowa w ust. 1, 

sporządzone w języku urzędowym lub w jednym 

z języków urzędowych tego państwa albo 

w innym języku dopuszczonym przez właściwy 

organ tego państwa albo przetłumaczone na ten 
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język. Fundusz inwestycyjny otwarty jest 

obowiązany zapewnić, aby tłumaczenie 

dokładnie odpowiadało treści oryginalnych 

informacji. 

6. Fundusz inwestycyjny otwarty nie może pobierać 

od uczestników opłat manipulacyjnych z tytułu 

odkupienia jednostek uczestnictwa w okresie 

30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia 

prowadzenia działalności jako fundusz 

powiązany. 

Art. 169e. 1. Warunkiem wydania przez Komisję zezwoleń, 

o których mowa w art. 169b ust. 1 oraz 

w art. 169p ust. 1, w przypadku gdy fundusz, 

któremu ma być wydane zezwolenie, i fundusz, 

który ma być funduszem podstawowym, mają 

różnych depozytariuszy, jest zawarcie umowy 

między tymi depozytariuszami, określającej 

zasady współpracy, w szczególności zasady 

wymiany informacji oraz ich zakres. 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawiera także: 

1) uzgodnienia dotyczące wskazania prawa 

właściwego dla tej umowy, z tym że prawem 

właściwym dla umowy nie może być prawo 

inne niż wskazane w umowie, o której mowa 

w art. 169c ust. 1, a w przypadku, o którym 

mowa w art. 169c ust. 7, prawem właściwym 

może być jedynie prawo jednego z tych 

państw, na terytorium których fundusze mają 

siedziby; 

2) zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów 

państwa, którego prawo uznano za prawo 
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właściwe dla umowy, w zakresie spraw z tej 

umowy wynikających. 

3. Fundusz inwestycyjny otwarty nie może 

rozpocząć prowadzenia działalności jako fundusz 

powiązany przed wejściem w życie umowy, 

o której mowa w ust. 1. 

4. Fundusz powiązany jest obowiązany 

przekazywać swojemu depozytariuszowi 

wszelkie informacje dotyczące funduszu 

podstawowego, które są niezbędne do 

wypełniania obowiązków przez depozytariusza 

funduszu powiązanego. 

5. O stwierdzonych w związku z wykonywaniem 

obowiązków depozytariusza nieprawidłowo-

ściach dotyczących funduszu podstawowego, 

które mogą mieć negatywny wpływ na fundusz 

powiązany lub fundusz zagraniczny prowadzący 

działalność polegającą na lokowaniu co najmniej 

85% aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa 

tego funduszu podstawowego, depozytariusz 

funduszu inwestycyjnego otwartego będącego 

funduszem podstawowym jest obowiązany 

niezwłocznie powiadomić: 

1) Komisję; 

2) właściwe organy państwa macierzystego 

funduszu zagranicznego prowadzącego 

działalność polegającą na lokowaniu co 

najmniej 85% aktywów funduszu 

w jednostki uczestnictwa tego funduszu 

podstawowego; 

3) fundusz powiązany i jego depozytariusza; 
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4) fundusz zagraniczny, o którym mowa 

w pkt 2, i jego depozytariusza. 

6. Minister właściwy do spraw instytucji 

finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) niezbędny zakres treści umowy, o której 

mowa w ust. 1, 

2) rodzaje nieprawidłowości, o których mowa 

w ust. 5, które uznaje się za mające 

negatywny wpływ na fundusz powiązany 

– mając na celu zapewnienie prowadzenia 

przez depozytariuszy współpracy w sposób 

pozwalający na prawidłowe wykonywanie ich 

ustawowych obowiązków. 

Art. 169f. 1. Warunkiem wydania przez Komisję zezwoleń, 

o których mowa w art. 169b ust. 1 oraz art. 169p 

ust. 1, w przypadku gdy fundusz, któremu ma być 

wydane zezwolenie, i fundusz, który ma być 

funduszem podstawowym, mają różne podmioty 

uprawnione do badania sprawozdań finansowych, 

jest zawarcie umowy między tymi podmiotami, 

określającej zasady współpracy, w szczególności 

zasady wymiany informacji oraz ich zakres. 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawiera także: 

1) uzgodnienia dotyczące wskazania prawa 

właściwego dla tej umowy, z tym że prawem 

właściwym dla umowy nie może być prawo 

inne niż wskazane w umowie, o której mowa 

w art. 169c ust. 1, a w przypadku, o którym 

mowa w art. 169c ust. 7, prawem właściwym 

może być jedynie prawo jednego z tych 
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państw, na terytorium których fundusze mają 

siedziby; 

2) zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów 

państwa, którego prawo uznano za prawo 

właściwe dla umowy, w zakresie spraw z tej 

umowy wynikających. 

3. Fundusz inwestycyjny otwarty nie może 

rozpocząć prowadzenia działalności jako fundusz 

powiązany przed wejściem w życie umowy, 

o której mowa w ust. 1. 

4. Biegły rewident funduszu powiązanego w opinii 

z badania lub raporcie z przeglądu sprawozdania 

finansowego funduszu powiązanego uwzględnia 

opinię biegłego rewidenta funduszu 

podstawowego z badania lub przeglądu 

sprawozdania finansowego funduszu 

podstawowego.  

5. Jeżeli fundusz podstawowy i fundusz powiązany 

albo fundusz podstawowy i fundusz zagraniczny 

prowadzący działalność polegającą na lokowaniu 

co najmniej 85% aktywów funduszu w jednostki 

uczestnictwa funduszu podstawowego mają inne 

lata obrotowe, fundusz inwestycyjny otwarty 

będący funduszem podstawowym sporządza 

dodatkowo roczne sprawozdanie finansowe na 

dzień przypadający na koniec roku obrotowego 

odpowiednio funduszu powiązanego albo 

funduszu zagranicznego i przekazuje je do tego 

funduszu wraz z opinią biegłego rewidenta 

z badania. 

6. Biegły rewident funduszu powiązanego jest 

obowiązany niezwłocznie powiadomić Komisję 
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i fundusz powiązany o wszelkich nieprawidłowo-

ściach stwierdzonych w opinii z badania lub 

przeglądu sprawozdania finansowego funduszu 

podstawowego oraz o ich wpływie na fundusz 

powiązany. 

7. Minister właściwy do spraw instytucji 

finansowych określi, w drodze rozporządzenia, 

niezbędny zakres treści umowy, o której mowa 

w ust. 1, mając na celu zapewnienie prowadzenia 

między podmiotami uprawnionymi do badania 

sprawozdań finansowych współpracy w sposób 

pozwalający na wykonywanie ich ustawowych 

obowiązków. 

Art. 169g. Fundusz powiązany nie więcej niż 15% swoich 

aktywów może: 

1) utrzymywać na rachunkach bankowych na 

zasadach określonych w art. 109; 

2) lokować w instrumenty pochodne na zasadach 

określonych w art. 94, jeżeli służy to 

ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego związanego 

ze zmianą okoliczności, o których mowa 

w art. 94 ust. 1a pkt 2.  

Art. 169h. Fundusz podstawowy nie może być funduszem 

powiązanym ani posiadać jednostek uczestnictwa 

funduszu powiązanego lub tytułów uczestnictwa 

funduszu zagranicznego prowadzącego działalność 

polegającą na lokowaniu co najmniej 85% swoich 

aktywów w tytuły uczestnictwa innego funduszu.  

Art. 169i. 1. Fundusz powiązany może zawiesić zbywanie lub 

odkupywanie jednostek uczestnictwa przez okres, 

w którym czasowo zawieszono zbywanie lub 
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odkupywanie jednostek uczestnictwa lub tytułów 

uczestnictwa funduszu podstawowego. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Komisja 

może żądać zawieszenia zbywania lub 

odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu 

powiązanego, jeżeli wymaga tego interes 

uczestników tego funduszu.  

Art. 169j. 1. Fundusz powiązany monitoruje prawidłowość 

działalności funduszu podstawowego.  

2. Obowiązek określony w ust. 1 może być 

wykonywany w oparciu o informacje 

i dokumenty przekazywane na podstawie 

odpowiednich umów przez fundusz podstawowy, 

jego spółkę zarządzającą, jego depozytariusza lub 

podmiot uprawniony do badania sprawozdań 

finansowych, chyba że istnieje uzasadnione 

podejrzenie, że dokumenty te lub informacje są 

nierzetelne. 

Art. 169k. Opłaty dystrybucyjne, prowizje lub inne korzyści 

pieniężne z tytułu nabycia jednostek uczestnictwa 

lub tytułów uczestnictwa funduszu podstawowego 

otrzymane przez fundusz powiązany, zarządzające 

nim towarzystwo lub inny podmiot występujący 

w imieniu funduszu powiązanego powiększają 

aktywa funduszu powiązanego. Takie środki 

towarzystwo ma obowiązek przekazać funduszowi 

powiązanemu. 

Art. 169l. 1. Fundusz inwestycyjny otwarty będący funduszem 

podstawowym ma obowiązek niezwłocznie 

poinformować Komisję o każdej wpłacie do 
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niego środków dokonanej przez fundusz 

powiązany. 

2. W przypadku gdy fundusz zagraniczny zamierza 

rozpocząć prowadzenie działalności polegającej 

na lokowaniu co najmniej 85% aktywów 

funduszu w jednostki uczestnictwa funduszu 

podstawowego będącego funduszem 

inwestycyjnym otwartym, Komisja niezwłocznie 

przekazuje informację, o której mowa w ust. 1, 

właściwym organom państwa macierzystego tego 

funduszu zagranicznego. 

Art. 169m. Fundusz inwestycyjny otwarty będący funduszem 

podstawowym nie może pobierać opłat 

manipulacyjnych od funduszu powiązanego ani od 

funduszu zagranicznego prowadzącego działalność 

polegającą na lokowaniu co najmniej 85% aktywów 

funduszu w jednostki uczestnictwa tego funduszu 

podstawowego. 

Art. 169n. 1. Fundusz inwestycyjny otwarty będący funduszem 

podstawowym jest obowiązany niezwłocznie 

udostępnić: 

1) funduszowi powiązanemu, zarządzającemu 

nim towarzystwu lub spółce zarządzającej, 

2) funduszowi zagranicznemu prowadzącemu 

działalność polegającą na lokowaniu co 

najmniej 85% aktywów funduszu 

w jednostki uczestnictwa tego funduszu 

podstawowego, 

3) depozytariuszowi funduszu powiązanego 

i podmiotowi uprawnionemu do badania 

sprawozdań finansowych tego funduszu, 
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4) depozytariuszowi funduszu zagranicznego, 

o którym mowa w pkt 2, i podmiotowi 

uprawnionemu do badania sprawozdań 

finansowych tego funduszu 

– wszelkie informacje w zakresie niezbędnym 

dla zapewnienia wykonywania przez te podmioty 

ich obowiązków przewidzianych w przepisach 

prawa lub statucie funduszu. 

2. W przypadku planowanego połączenia funduszu 

inwestycyjnego otwartego będącego funduszem 

podstawowym, fundusz ten, co najmniej na 

60 dni przed planowanym połączeniem, 

powiadamia fundusz powiązany, zarządzające 

nim towarzystwo lub spółkę zarządzającą oraz 

fundusz zagraniczny prowadzący działalność 

polegającą na lokowaniu co najmniej 85% 

aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa tego 

funduszu podstawowego, o terminie planowanego 

połączenia. 

Art. 169o. 1. Komisja niezwłocznie informuje fundusz 

powiązany o każdym przypadku wykrycia 

nieprawidłowości w działaniu funduszu 

inwestycyjnego otwartego będącego funduszem 

podstawowym albo w działaniu zarządzającego 

nim towarzystwa lub spółki zarządzającej, 

depozytariusza tego funduszu, lub podmiotu 

uprawnionego do badania jego sprawozdań 

finansowych, polegających na naruszeniu 

przepisów niniejszego rozdziału oraz 

o zastosowanych w związku z takimi 

nieprawidłowościami sankcjach lub środkach 

nadzorczych określonych w ustawie. 
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2. W przypadku funduszu zagranicznego 

prowadzącego działalność polegającą na 

lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu 

w jednostki uczestnictwa funduszu 

inwestycyjnego otwartego będącego funduszem 

podstawowym, informacje, o których mowa 

w ust. 1, Komisja przekazuje niezwłocznie 

właściwym organom państwa macierzystego tego 

funduszu zagranicznego.  

3. W przypadku otrzymania przez Komisję od 

właściwych organów państwa macierzystego 

funduszu podstawowego będącego funduszem 

zagranicznym informacji o nieprawidłowościach 

w działaniu tego funduszu, jego spółki 

zarządzającej, depozytariusza lub podmiotu 

uprawnionego do badania sprawozdań 

finansowych lub o środkach podjętych przez te 

organy wobec tego funduszu, Komisja 

niezwłocznie przekazuje te informacje 

funduszowi powiązanemu.  

Art. 169p. 1. Za zezwoleniem Komisji fundusz powiązany 

może dokonać zmiany funduszu podstawowego.  

2. Do wniosku o wydanie zezwolenia, o którym 

mowa w ust. 1, załącza się: 

1) zmianę statutu funduszu powiązanego 

w zakresie wskazania nowego funduszu 

podstawowego oraz statut nowego funduszu 

podstawowego, a w przypadku gdy nowym 

funduszem podstawowym ma być fundusz 

zagraniczny – regulamin tego funduszu, 

w rozumieniu art. 253 ust. 5; 
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2) zmiany prospektu informacyjnego 

i kluczowych informacji dla inwestorów 

funduszu powiązanego oraz prospekt 

informacyjny i kluczowe informacje dla 

inwestorów nowego funduszu 

podstawowego; 

3) umowę, o której mowa w art. 169c ust. 1, 

zawartą z nowym funduszem podstawowym, 

albo wewnętrzne zasady prowadzenia 

działalności, o których mowa w art. 169c 

ust. 7; 

4) uchwałę zgromadzenia uczestników, o której 

mowa w ust. 3; 

5) informację o planowanym terminie, od 

którego fundusz zacznie nabywać jednostki 

uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa nowego 

funduszu podstawowego, a jeżeli fundusz 

posiada już takie jednostki uczestnictwa lub 

tytuły uczestnictwa – datę przekroczenia 

limitu, o którym mowa w art. 101 ust. 2 lub 

3; 

6) w przypadku gdy fundusz powiązany i nowy 

fundusz podstawowy mają różnych 

depozytariuszy – umowę, o której mowa 

w art. 169e ust. 1; 

7) w przypadku gdy fundusz powiązany i nowy 

fundusz podstawowy mają różne podmioty 

uprawnione do badania sprawozdań 

finansowych – umowę, o której mowa 

w art. 169f ust. 1; 

8) w przypadku gdy nowym funduszem 

podstawowym ma być fundusz zagraniczny 
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– przetłumaczone na język polski 

zaświadczenie wydane przez właściwe 

organy państwa macierzystego tego 

funduszu, stwierdzające, że fundusz działa 

zgodnie z prawem wspólnotowym 

regulującym zasady zbiorowego 

inwestowania w papiery wartościowe oraz 

nie prowadzi działalności polegającej na 

lokowaniu co najmniej 85% aktywów 

funduszu w tytuły uczestnictwa innego 

funduszu, a także nie posiada tytułów 

uczestnictwa funduszu, który prowadzi taką 

działalność, w tym jednostek uczestnictwa 

funduszu powiązanego. 

3. Warunkiem wydania przez Komisję zezwolenia, 

o którym mowa w ust. 1, jest podjęcie przez 

zgromadzenie uczestników funduszu 

powiązanego uchwały wyrażającej zgodę na 

zmianę funduszu podstawowego. 

4. Komisja rozpoznaje wniosek, o którym mowa 

w ust. 2, w terminie 15 dni roboczych od dnia 

złożenia wniosku zawierającego wszystkie 

dokumenty wymagane zgodnie z ust. 2. 

5. Komisja odmawia wydania zezwolenia na 

dokonanie przez fundusz powiązany zmiany 

funduszu podstawowego, w przypadku gdy: 

1) wniosek lub załączone do niego dokumenty 

nie są zgodne pod względem treści 

z przepisami prawa lub stanem faktycznym; 

2) fundusz powiązany lub fundusz wskazany 

jako nowy fundusz podstawowy nie spełnia 
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wymogów określonych w przepisach 

niniejszego rozdziału. 

6. Wydając zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, 

Komisja zatwierdza zmiany statutu funduszu 

powiązanego w zakresie wskazania nowego 

funduszu podstawowego; zmiany te wchodzą 

w życie z dniem ogłoszenia. 

7. Niezwłocznie po otrzymaniu zezwolenia, 

o którym mowa w ust. 1, fundusz powiązany 

obowiązany jest przekazać swoim uczestnikom 

na papierze lub innym trwałym nośniku 

informacji następujące informacje: 

1) oświadczenie, że fundusz uzyskał 

zezwolenie Komisji na dokonanie zmiany 

funduszu podstawowego, ze wskazaniem 

funduszu podstawowego; 

2) kluczowe informacje dla inwestorów tego 

funduszu i nowego funduszu podstawowego; 

3) datę, od której fundusz zacznie nabywać 

jednostki uczestnictwa lub tytuły 

uczestnictwa nowego funduszu 

podstawowego, a jeżeli fundusz posiada już 

takie jednostki uczestnictwa lub tytuły 

uczestnictwa – datę przekroczenia limitu, 

o którym mowa w art. 101 ust. 2 lub 3; 

4) informację, że uczestnicy funduszu mają 

prawo zażądać, w terminie 30 dni przed datą, 

o której mowa w pkt 3, odkupienia 

posiadanych przez nich jednostek 

uczestnictwa funduszu bez ponoszenia opłat 

manipulacyjnych. 
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8. Do przekazywania informacji, o których mowa 

w ust. 7, stosuje się odpowiednio przepisy 

art. 169d ust. 2, 3 i 5. 

9. Fundusz powiązany może nabywać jednostki 

uczestnictwa albo tytuły uczestnictwa nowego 

funduszu podstawowego ponad limit, o którym 

mowa w art. 101 ust. 2 lub 3, nie wcześniej niż od 

dnia wskazanego zgodnie z ust. 7 pkt 3. 

10. Fundusz powiązany nie może pobierać od 

uczestników opłat manipulacyjnych z tytułu 

odkupienia jednostek uczestnictwa w okresie 

30 dni przed datą, o której mowa w ust. 7 pkt 3. 

Art. 169r. Nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia 

otrzymania od funduszu podstawowego informacji 

o prawdopodobnym wystąpieniu przyczyny jego 

rozwiązania, a w przypadku gdy fundusz powiązany 

został poinformowany przez fundusz podstawowy 

wcześniej niż przed upływem 5 miesięcy przed 

dniem rozwiązania funduszu podstawowego  

– w terminie co najmniej 3 miesięcy przed tą datą, 

fundusz powiązany: 

1) przekazuje Komisji informację o prawdopodob-

nym wystąpieniu przyczyny jego rozwiązania na 

podstawie art. 246 ust. 1 pkt 9 albo  

2) występuje z wnioskiem o wydanie zezwolenia 

Komisji na dokonanie zmiany funduszu 

podstawowego, o którym mowa w art. 169p 

ust.  1, albo na zaprzestanie prowadzenia 

działalności jako fundusz powiązany, o którym 

mowa w art. 169s ust. 1. 
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Art. 169s. 1. Za zezwoleniem Komisji fundusz powiązany 

może zaprzestać prowadzenia działalności jako 

fundusz powiązany. 

2. Do wniosku o wydanie zezwolenia, o którym 

mowa w ust. 1, załącza się: 

1) uchwałę zgromadzenia uczestników, o której 

mowa w ust. 3;  

2) statut funduszu inwestycyjnego 

z określeniem polityki inwestycyjnej; 

3) zmiany prospektu informacyjnego 

i kluczowych informacji dla inwestorów. 

3. Warunkiem wydania przez Komisję zezwolenia, 

o którym mowa w ust. 1, jest podjęcie przez 

zgromadzenie uczestników funduszu 

powiązanego uchwały wyrażającej zgodę na 

zaprzestanie prowadzenia przez fundusz 

działalności jako fundusz powiązany. 

4. Komisja rozpoznaje wniosek, o którym mowa 

w ust. 2, w terminie 15 dni roboczych od dnia 

złożenia wniosku zawierającego wszystkie 

dokumenty wymagane zgodnie z ust. 2. 

5. Komisja odmawia wydania zezwolenia, o którym 

mowa w ust. 1, w przypadku gdy: 

1) wniosek lub załączone do niego dokumenty 

nie są zgodne pod względem treści 

z przepisami prawa lub stanem faktycznym; 

2) zaprzestanie prowadzenia przez fundusz 

działalności jako fundusz powiązany jest 

sprzeczne z interesem uczestników tego 

funduszu. 
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6. Wydając zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, 

Komisja zatwierdza zmiany statutu funduszu 

inwestycyjnego; zmiany te wchodzą w życie 

z dniem ogłoszenia, nie wcześniej jednak niż 

z dniem wypłaty funduszowi kwot z tytułu 

likwidacji funduszu podstawowego. 

7. Niezwłocznie po otrzymaniu zezwolenia, 

o którym mowa w ust. 1, fundusz powiązany 

obowiązany jest przekazać swoim uczestnikom 

na papierze lub innym trwałym nośniku 

informacji następujące informacje: 

1) oświadczenie, że fundusz uzyskał 

zezwolenie Komisji na zaprzestanie 

prowadzenia działalności jako fundusz 

powiązany; 

2) kluczowe informacje dla inwestorów tego 

funduszu; 

3) datę obniżenia poziomu inwestycji 

w jednostki uczestnictwa lub tytuły 

uczestnictwa funduszu podstawowego 

poniżej limitu, o którym mowa w art. 101 

ust. 2 lub 3; 

4) informację, że uczestnicy funduszu mają 

prawo zażądać, w terminie 30 dni przed datą, 

o której mowa w pkt 3, odkupienia 

posiadanych przez nich jednostek 

uczestnictwa funduszu bez ponoszenia opłat 

manipulacyjnych. 

8. Do przekazywania informacji, o których mowa 

w ust. 7, stosuje się odpowiednio przepisy 

art. 169d ust. 2, 3 i 5. 
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9. Fundusz powiązany może obniżyć poziom 

inwestycji w jednostki uczestnictwa lub tytuły 

uczestnictwa funduszu podstawowego poniżej 

limitu, o którym mowa w art. 101 ust. 2 lub 3, nie 

wcześniej niż od dnia wskazanego zgodnie 

z ust. 7 pkt 3. 

10. Fundusz powiązany nie może pobierać od 

uczestników opłat manipulacyjnych z tytułu 

odkupienia jednostek uczestnictwa w okresie 

30 dni przed datą, o której mowa w ust. 7 pkt 3. 

Art. 169t. 1. Fundusz powiązany niezwłocznie informuje 

fundusz podstawowy o wydaniu przez Komisję 

zezwolenia na dokonanie zmiany funduszu 

podstawowego albo na zaprzestanie prowadzenia 

działalności jako fundusz powiązany.  

2. W przypadku gdy wypłata środków z tytułu 

likwidacji funduszu podstawowego ma nastąpić 

przed datą, z którą: 

1) fundusz powiązany rozpocznie nabywanie 

tytułów uczestnictwa nowego funduszu 

podstawowego albo 

2) fundusz powiązany zaprzestanie 

prowadzenia działalności jako fundusz 

powiązany 

– środki uzyskane z tytułu likwidacji funduszu 

podstawowego w okresie poprzedzającym datę, 

o której mowa odpowiednio w pkt 1 albo 2, mogą 

być lokowane wyłącznie zgodnie z art. 93 ust. 1 

pkt 3 i 4. 

3. Środki z tytułu likwidacji funduszu 

podstawowego mogą zostać przekazane 
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funduszowi powiązanemu: 

1) w formie pieniężnej; 

2) w innej formie, jeżeli fundusz powiązany 

wyrazi na to zgodę, jest to dopuszczone 

przez prawo państwa macierzystego 

funduszu podstawowego, a możliwość taka 

jest przewidziana w umowie, o której mowa 

w art. 169c ust. 1, lub w wewnętrznych 

zasadach prowadzenia działalności, 

o których mowa w art. 169c ust. 7, oraz 

w informacji o wystąpieniu przyczyn 

rozwiązania funduszu podstawowego. 

Art. 169u. 1. W przypadku połączenia funduszu 

podstawowego lub podziału funduszu 

zagranicznego będącego funduszem 

podstawowym, rozwiązaniu ulega fundusz 

powiązany, z zastrzeżeniem ust. 4. 

2. Połączenie funduszu inwestycyjnego otwartego 

będącego funduszem podstawowym może dojść 

do skutku wyłącznie pod warunkiem 

udostępnienia przez ten fundusz informacji, które 

fundusz podstawowy przekazuje uczestnikom 

w związku z połączeniem, wszystkim swoim 

uczestnikom, Komisji, a w przypadku gdy 

prowadzącym działalność polegającą na 

lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu 

w jednostki uczestnictwa łączącego się funduszu 

podstawowego jest fundusz zagraniczny  

– właściwym organom państwa macierzystego 

funduszu zagranicznego, w terminie co najmniej 

60 dni przed planowanym dniem połączenia. 
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3. Fundusz powiązany obowiązany jest przekazać 

Komisji informację o planowanym połączeniu 

funduszu podstawowego lub podziale funduszu 

zagranicznego będącego funduszem 

podstawowym nie później niż w terminie 

miesiąca od dnia jej uzyskania od funduszu 

podstawowego, a w przypadku gdy fundusz 

podstawowy przekazał funduszowi powiązanemu 

taką informację wcześniej niż na 4 miesiące przed 

planowanym dniem połączenia lub dokonania 

podziału – w terminie co najmniej 3 miesięcy 

przed tym dniem. O rozwiązaniu fundusz 

powiązany jest obowiązany niezwłocznie 

poinformować fundusz podstawowy. 

4. Fundusz powiązany nie ulega rozwiązaniu, mimo 

połączenia funduszu podstawowego lub podziału 

funduszu zagranicznego będącego funduszem 

podstawowym, w przypadku wydania przez 

Komisję zezwolenia na: 

1) prowadzenie działalności jako fundusz 

powiązany dotychczasowego funduszu 

podstawowego także po jego połączeniu lub 

jako fundusz powiązany funduszu 

zagranicznego będącego dotychczas 

funduszem podstawowym także po 

dokonaniu jego podziału; 

2) dokonanie zmiany funduszu podstawowego; 

3) zaprzestanie prowadzenia działalności jako 

fundusz powiązany. 

5. W przypadku gdy Komisja odmówiła wydania 

zezwolenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, lub 

odmówiła wydania zezwolenia na dokonanie 
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zmiany funduszu podstawowego na fundusz 

powstały w wyniku połączenia, fundusz 

podstawowy umożliwia funduszowi 

powiązanemu odkupienie lub umorzenie 

wszystkich jednostek uczestnictwa przed 

dojściem do skutku połączenia. 

6. W przypadku gdy właściwe organy państwa 

macierzystego funduszu zagranicznego 

prowadzącego działalność polegającą na 

lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu 

w jednostki uczestnictwa funduszu 

inwestycyjnego otwartego będącego funduszem 

podstawowym odmówiły wydania zezwolenia na 

prowadzenie tej działalności w odniesieniu do 

dotychczasowego funduszu podstawowego po 

jego połączeniu lub odmówiły wydania 

zezwolenia na zmianę funduszu podstawowego 

na fundusz inwestycyjny powstały w wyniku 

połączenia, fundusz inwestycyjny otwarty będący 

funduszem podstawowym umożliwia temu 

funduszowi zagranicznemu odkupienie 

wszystkich jednostek uczestnictwa przed 

dojściem do skutku połączenia. 

7. Wnioski o wydanie zezwoleń, o których mowa 

w ust. 4, powinny zostać złożone nie później niż 

w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez 

fundusz powiązany od funduszu podstawowego 

informacji o planowanym połączeniu funduszu 

podstawowego lub podziale funduszu 

zagranicznego będącego funduszem podstawo-

wym, a w przypadku gdy fundusz podstawowy 

przekazał funduszowi powiązanemu taką 

informację wcześniej niż na 4 miesiące przed 
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proponowanym dniem połączenia lub podziału  

– w terminie co najmniej 3 miesięcy przed tym 

dniem. 

Art. 169w. 1. Do wniosku o wydanie zezwolenia, o którym 

mowa w art. 169u ust. 4 pkt 1, załącza się: 

1) statut funduszu powiązanego, jeżeli jest 

konieczna jego zmiana, oraz statut funduszu, 

który ma być funduszem podstawowym, 

a w przypadku gdy funduszem 

podstawowym ma być fundusz zagraniczny 

– regulamin tego funduszu, w rozumieniu 

art. 253 ust. 5; 

2) zmiany prospektu informacyjnego 

i kluczowych informacji dla inwestorów 

funduszu powiązanego, jeżeli jest konieczna 

zmiana tych dokumentów, oraz prospekt 

informacyjny i kluczowe informacje dla 

inwestorów funduszu, który ma być 

funduszem podstawowym; 

3) umowę, o której mowa w art. 169c ust. 1, 

zawartą z funduszem, który ma być 

funduszem podstawowym, albo wewnętrzne 

zasady prowadzenia działalności, o których 

mowa w art. 169c ust. 7; 

4) w przypadku gdy fundusz powiązany 

i fundusz, który ma być funduszem 

podstawowym, mają różnych depozytariuszy 

– umowę, o której mowa w art. 169e ust. 1; 

5) w przypadku gdy fundusz powiązany 

i fundusz, który ma być funduszem 

podstawowym, mają różne podmioty 

uprawnione do badania sprawozdań 
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finansowych – umowę, o której mowa 

w art. 169f ust. 1; 

6) w przypadku gdy funduszem podstawowym 

ma być fundusz zagraniczny  

– przetłumaczone na język polski 

zaświadczenie wydane przez właściwe 

organy państwa macierzystego tego 

funduszu, stwierdzające, że fundusz działa 

zgodnie z prawem wspólnotowym 

regulującym zasady zbiorowego 

inwestowania w papiery wartościowe oraz 

nie prowadzi działalności polegającej na 

lokowaniu co najmniej 85% aktywów 

funduszu w tytuły uczestnictwa innego 

funduszu, a także nie posiada tytułów 

uczestnictwa funduszu, który prowadzi taką 

działalność, w tym jednostek uczestnictwa 

funduszu powiązanego. 

2. Komisja rozpoznaje wniosek, o którym mowa 

w ust. 1, w terminie 15 dni roboczych od dnia 

złożenia wniosku zawierającego wszystkie 

dokumenty wymagane zgodnie z ust. 1. 

3. Komisja odmawia wydania zezwolenia, o którym 

mowa w art. 169u ust. 4 pkt 1, w przypadku gdy: 

1) wniosek lub załączone do niego dokumenty 

nie są zgodne pod względem treści 

z przepisami prawa lub stanem faktycznym; 

2) fundusz powiązany lub fundusz, który ma 

być funduszem podstawowym, nie spełnia 

wymogów określonych w przepisach 

niniejszego rozdziału; 
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3) prowadzenie przez fundusz działalności jako 

fundusz powiązany dotychczasowego 

funduszu podstawowego po jego połączeniu 

lub podziale jest sprzeczne z interesem 

uczestników funduszu powiązanego. 

Art. 169y. 1. Fundusz powiązany niezwłocznie informuje 

fundusz podstawowy o uzyskaniu zezwolenia, 

o którym mowa w art. 169u ust. 4 pkt 1, 2 albo 3. 

2. Fundusz powiązany żąda odkupienia lub 

umorzenia posiadanych jednostek uczestnictwa 

lub tytułów uczestnictwa w funduszu 

podstawowym, w przypadku gdy decyzja 

w sprawie, o której mowa w art. 169u ust. 4 pkt 2 

albo 3, nie zostanie wydana do dnia roboczego 

poprzedzającego ostatni dzień, w którym fundusz 

powiązany może zażądać odkupienia bądź 

umorzenia jednostek uczestnictwa lub tytułów 

uczestnictwa w funduszu podstawowym przed 

jego połączeniem lub podziałem. 

3. W przypadku gdy Komisja wyda zezwolenie, 

o którym mowa w art. 169u ust. 4 pkt 2 albo 3, 

fundusz powiązany żąda odkupienia jednostek 

uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa 

w funduszu podstawowym, w przypadku gdy jest 

to konieczne dla zapewnienia uczestnikom 

funduszu powiązanego możliwości żądania 

odkupienia jednostek uczestnictwa, zgodnie 

z art. 169p ust. 7 pkt 4 i art. 169s ust. 7 pkt 4. 

4. Fundusz powiązany może otrzymać część lub 

całość środków należnych z tytułu odkupienia 

tytułów uczestnictwa funduszu podstawowego 

w formie innej niż pieniężna, jeżeli wyrazi na to 
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zgodę, jest to dopuszczone przez prawo państwa 

macierzystego funduszu podstawowego, 

a możliwość taka została przewidziana 

w umowie, o której mowa w art. 169c ust. 1. 

5. Jeżeli fundusz powiązany otrzyma środki z tytułu 

odkupienia jednostek uczestnictwa lub tytułów 

uczestnictwa funduszu podstawowego w okresie 

poprzedzającym dzień, z którym fundusz 

powiązany rozpocznie prowadzenie działalności 

na podstawie zezwoleń, o których mowa 

w art. 169u ust. 4 pkt 2 albo 3, środki te mogą być 

lokowane wyłącznie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 3 

i 4.”; 

49) w dziale VI tytuł rozdziału 3 otrzymuje brzmienie: 

„Pozostałe fundusze inwestycyjne podstawowe i powiązane”; 

50) w art. 171: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Fundusz podstawowy lub fundusz powiązany, tworzony 

na podstawie przepisów niniejszego rozdziału, może być 

utworzony jako jeden z funduszy inwestycyjnych, 

o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 2 i 3.”, 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Jeżeli fundusz podstawowy jest funduszem 

inwestycyjnym zamkniętym, a fundusze powiązane są 

specjalistycznymi funduszami inwestycyjnymi 

otwartymi, fundusz podstawowy jest obowiązany 

utrzymywać część swoich aktywów w instrumentach 

rynku pieniężnego lub na rachunkach bankowych, 

w celu zapewnienia sprawnego odkupywania jednostek 

uczestnictwa przez fundusze powiązane, zgodnie 
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z przepisami ustawy i statutami funduszy 

powiązanych.”; 

51) uchyla się art. 174; 

52) w art. 175: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Fundusz podstawowy utworzony jako specjalistyczny 

fundusz inwestycyjny otwarty nie ma obowiązku 

sporządzania prospektu informacyjnego lub kluczowych 

informacji dla inwestorów.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Fundusz powiązany utworzony jako specjalistyczny 

fundusz inwestycyjny otwarty ma obowiązek 

zamieszczania w prospekcie informacyjnym oraz 

w kluczowych informacjach dla inwestorów dodatkowo 

informacji o funduszu podstawowym oraz ryzyku 

inwestycyjnym związanym z polityką inwestycyjną tego 

funduszu w takim samym zakresie, jaki jest wymagany 

dla funduszu powiązanego.”; 

53) art. 176 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 176. Wymogi dotyczące minimalnej wysokości aktywów 

netto specjalistycznego funduszu inwestycyjnego 

otwartego nie mają zastosowania do 

specjalistycznego funduszu inwestycyjnego 

otwartego będącego funduszem powiązanym.”; 

54) dział VIII otrzymuje brzmienie: 

„Dział VIII 

Łączenie funduszy inwestycyjnych 
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Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

Art. 200. Przez użyte w niniejszym dziale określenia: 

1) fundusz krajowy – rozumie się fundusz 

inwestycyjny otwarty lub specjalistyczny 

fundusz inwestycyjny otwarty; 

2) subfundusz – rozumie się subfundusz funduszu 

krajowego z wydzielonymi subfunduszami lub 

subfundusz funduszu zagranicznego 

z wydzielonymi subfunduszami; 

3) majątek subfunduszu – rozumie się aktywa 

i zobowiązania subfunduszu; 

4) fundusz przejmowany – rozumie się fundusz, 

którego majątek jest wnoszony do innego 

istniejącego lub do nowo tworzonego funduszu 

albo do istniejącego lub nowo tworzonego 

subfunduszu, w zamian za nabycie przez 

uczestników tego funduszu jednostek 

uczestnictwa albo tytułów uczestnictwa funduszu 

albo subfunduszu, do którego jest wnoszony ten 

majątek; 

5) subfundusz przejmowany – rozumie się 

subfundusz, którego majątek jest: 

a) wnoszony przez fundusz z wydzielonymi 

subfunduszami do innego istniejącego lub 

do nowo tworzonego funduszu albo  

b) wnoszony przez fundusz z wydzielonymi 

subfunduszami do istniejącego lub nowo 

tworzonego subfunduszu w innym lub tym 

samym funduszu z wydzielonymi 

subfunduszami 
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– w zamian za nabycie przez uczestników tego 

subfunduszu jednostek uczestnictwa albo tytułów 

uczestnictwa funduszu albo subfunduszu, do 

którego wnoszony jest ten majątek; 

6) fundusz przejmujący – rozumie się istniejący lub 

nowo tworzony fundusz, do którego wnoszony 

jest majątek jednego lub więcej funduszy lub 

subfunduszy przejmowanych; 

7) subfundusz przejmujący – rozumie się istniejący 

lub nowo tworzony subfundusz, do którego 

wnoszony jest majątek jednego lub więcej 

funduszy lub subfunduszy przejmowanych. 

Art. 201. 1. Połączeniem wewnętrznym jest: 

1) połączenie funduszy krajowych, których 

organem jest to samo towarzystwo, albo 

2) połączenie subfunduszu wydzielonego 

w funduszu krajowym z wydzielonymi 

subfunduszami z: 

a) funduszem krajowym, którego organem 

jest to samo towarzystwo, albo 

b) subfunduszem wydzielonym w funduszu 

krajowym z wydzielonymi subfundu-

szami, którego organem jest to samo 

towarzystwo 

– jeżeli żaden z funduszy biorących udział 

w połączeniu nie jest uprawniony do 

zbywania jednostek uczestnictwa w państwie 

członkowskim. 

2. Połączenie wewnętrzne następuje przez: 
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1) przeniesienie majątku funduszu 

przejmowanego do istniejącego funduszu lub 

subfunduszu przejmującego oraz przydzielenie 

uczestnikom funduszu przejmowanego 

jednostek uczestnictwa funduszu lub 

subfunduszu przejmującego w zamian za 

jednostki uczestnictwa funduszu 

przejmowanego lub 

2) przeniesienie majątku subfunduszu 

przejmowanego do istniejącego subfunduszu 

przejmującego oraz przydzielenie uczestnikom 

subfunduszu przejmowanego jednostek 

uczestnictwa subfunduszu przejmującego 

w zamian za jednostki uczestnictwa 

subfunduszu przejmowanego. 

3. W połączeniu wewnętrznym mogą brać udział 

wyłącznie: 

1) dwa fundusze inwestycyjne otwarte albo dwa 

specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 

albo 

2) dwa subfundusze wydzielone w jednym lub 

dwóch funduszach inwestycyjnych otwartych 

z wydzielonymi subfunduszami, albo 

3) dwa subfundusze wydzielone w jednym lub 

dwóch specjalistycznych funduszach 

inwestycyjnych otwartych z wydzielonymi 

subfunduszami, albo 

4) nie więcej niż jeden fundusz inwestycyjny 

otwarty oraz nie więcej niż jeden subfundusz 

wydzielony w funduszu inwestycyjnym 

otwartym z wydzielonymi subfunduszami, 

albo 
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5) nie więcej niż jeden specjalistyczny fundusz 

inwestycyjny otwarty oraz nie więcej niż jeden 

subfundusz wydzielony w specjalistycznym 

funduszu inwestycyjnym otwartym 

z wydzielonymi subfunduszami. 

4. W połączeniu wewnętrznym nie mogą brać udziału 

fundusze inwestycyjne otwarte albo specjalistyczne 

fundusze inwestycyjne otwarte, które zbywają 

jednostki uczestnictwa różniące się od siebie 

sposobem lub wysokością pobieranych opłat 

manipulacyjnych lub opłat obciążających aktywa 

funduszu, chyba że przed rozpoczęciem procedury 

połączenia wszystkie jednostki uczestnictwa, 

zarówno w funduszu przejmującym, jak i funduszu 

przejmowanym, zostaną zamienione na jednostki 

uczestnictwa tej samej kategorii. 

5. Fundusz inwestycyjny biorący udział w połączeniu 

wewnętrznym, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, 4 lub 

5, nie może być funduszem z wydzielonymi 

subfunduszami. 

Art. 202. 1. Połączeniem krajowym jest: 

1) połączenie funduszy krajowych, których 

organami są różne towarzystwa, albo 

2) połączenie subfunduszu wydzielonego 

w funduszu krajowym z wydzielonymi 

subfunduszami z: 

a) funduszem krajowym, którego organem 

jest inne towarzystwo, albo  

b) subfunduszem wydzielonym w funduszu 

krajowym z wydzielonymi subfundu-
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szami, którego organem jest inne 

towarzystwo. 

2. Połączenie krajowe następuje przez: 

1) przeniesienie majątku jednego lub więcej 

funduszy krajowych lub jednego lub więcej 

subfunduszy wydzielonych w funduszu lub 

funduszach krajowych z wydzielonymi 

subfunduszami do innego funduszu krajowego 

albo do istniejącego lub nowo tworzonego 

subfunduszu wydzielonego w innym funduszu 

krajowym oraz przydzielenie uczestnikom 

funduszy przejmowanych lub subfunduszy 

przejmowanych jednostek uczestnictwa 

funduszu przejmującego lub subfunduszu 

przejmującego w zamian za jednostki 

uczestnictwa funduszy przejmowanych lub 

subfunduszy przejmowanych (połączenie 

krajowe przez przejęcie) albo 

2) utworzenie funduszu krajowego, do którego 

zostaje wniesiony majątek dwóch lub więcej 

funduszy krajowych lub subfunduszy 

wydzielonych w funduszu lub funduszach 

krajowych z wydzielonymi subfunduszami, 

w zamian za przydzielenie uczestnikom 

funduszy przejmowanych lub subfunduszy 

przejmowanych jednostek uczestnictwa nowo 

tworzonego funduszu krajowego (połączenie 

krajowe przez utworzenie funduszu). 

3. W połączeniu krajowym nie mogą brać udziału 

fundusze krajowe różnego rodzaju albo 

subfundusze wydzielone w funduszach krajowych 

różnego rodzaju. 
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4. Za połączenie krajowe uznaje się również 

połączenie: 

1) dwóch funduszy inwestycyjnych otwartych, 

których organem jest to samo towarzystwo lub  

2) funduszu inwestycyjnego otwartego 

z subfunduszem wydzielonym w funduszu 

inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi 

subfunduszami, których organem jest to samo 

towarzystwo, lub 

3) dwóch subfunduszy wydzielonych w jednym 

lub dwóch funduszach inwestycyjnych 

otwartych z wydzielonymi subfunduszami, 

których organem jest to samo towarzystwo 

– jeżeli którykolwiek z funduszy biorących 

udział w połączeniu jest uprawniony do zbywania 

jednostek uczestnictwa w państwie członkowskim. 

Art. 203. 1. Połączeniem transgranicznym jest: 

1) połączenie funduszu inwestycyjnego 

otwartego lub subfunduszu wydzielonego 

w funduszu inwestycyjnym otwartym 

z wydzielonymi subfunduszami z jednym lub 

więcej funduszem zagranicznym lub z jednym 

lub więcej subfunduszem wydzielonym 

w funduszu lub funduszach zagranicznych 

albo 

2) połączenie co najmniej dwóch funduszy 

inwestycyjnych otwartych lub co najmniej 

dwóch subfunduszy wydzielonych w funduszu 

lub funduszach inwestycyjnych otwartych 

z wydzielonymi subfunduszami – jeżeli 

w wyniku połączenia powstaje fundusz 
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zagraniczny lub subfundusz wydzielony 

w funduszu zagranicznym, albo 

3) połączenie co najmniej dwóch funduszy 

zagranicznych lub co najmniej dwóch 

subfunduszy wydzielonych w funduszu lub 

funduszach zagranicznych – jeżeli w wyniku 

połączenia powstaje fundusz inwestycyjny 

otwarty. 

2. Połączenie transgraniczne następuje przez: 

1) przeniesienie majątku jednego lub więcej 

funduszu inwestycyjnego otwartego lub 

jednego lub więcej subfunduszu wydzielonego 

w funduszu lub funduszach inwestycyjnych 

otwartych z wydzielonymi subfunduszami: 

a) do funduszu zagranicznego lub 

subfunduszu wydzielonego w funduszu 

zagranicznym albo 

b) do funduszu zagranicznego lub 

subfunduszu wydzielonego w funduszu 

zagranicznym łącznie z majątkiem 

jednego lub więcej funduszy 

zagranicznych lub jednego lub więcej 

subfunduszy wydzielonych w funduszu 

lub funduszach zagranicznych 

– oraz przydzielenie uczestnikom funduszu 

przejmowanego lub subfunduszu przejmo-

wanego tytułów uczestnictwa funduszu 

przejmującego lub subfunduszu przejmującego 

w zamian za jednostki uczestnictwa lub tytuły 

uczestnictwa funduszu przejmowanego lub 

subfunduszu przejmowanego (połączenie 
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transgraniczne przez przejęcie funduszu 

krajowego) albo 

2) utworzenie funduszu zagranicznego lub 

subfunduszu wydzielonego w funduszu 

zagranicznym, do którego zostaje wniesiony: 

a) majątek dwóch lub więcej funduszy 

inwestycyjnych otwartych lub dwóch lub 

więcej subfunduszy wydzielonych 

w funduszu lub funduszach 

inwestycyjnych otwartych z wydzielo-

nymi subfunduszami albo  

b) majątek jednego lub więcej funduszy 

inwestycyjnych otwartych lub jednego lub 

więcej subfunduszy wydzielonych 

w funduszu lub funduszach inwestycyj-

nych otwartych z wydzielonymi 

subfunduszami łącznie z majątkiem 

jednego lub więcej funduszy 

zagranicznych lub jednego lub więcej 

subfunduszy wydzielonych w funduszu 

lub funduszach zagranicznych 

– w zamian za przydzielenie uczestnikom 

funduszu przejmowanego lub subfunduszu 

przejmowanego tytułów uczestnictwa nowo 

tworzonego funduszu przejmującego lub 

subfunduszu przejmującego (połączenie 

transgraniczne przez utworzenie funduszu 

zagranicznego), albo 

3) przeniesienie majątku jednego lub więcej 

funduszy zagranicznych lub jednego lub 

więcej subfunduszy wydzielonych w funduszu 

lub funduszach zagranicznych: 
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a) do funduszu inwestycyjnego otwartego 

lub do istniejącego lub nowo tworzonego 

subfunduszu wydzielonego w funduszu 

inwestycyjnym otwartym albo 

b) do funduszu inwestycyjnego otwartego 

lub do istniejącego lub nowo tworzonego 

subfunduszu wydzielonego w funduszu 

inwestycyjnym otwartym łącznie 

z majątkiem jednego lub więcej funduszy 

inwestycyjnych otwartych lub jednego lub 

więcej subfunduszy wydzielonych 

w funduszu lub funduszach inwestycyj-

nych otwartych z wydzielonymi 

subfunduszami 

– oraz przydzielenie uczestnikom funduszu 

przejmowanego lub subfunduszu 

przejmowanego jednostek uczestnictwa 

funduszu przejmującego lub subfunduszu 

przejmującego w zamian za jednostki 

uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa funduszu 

przejmowanego (połączenie transgraniczne 

przez przejęcie funduszu zagranicznego), albo 

4) utworzenie funduszu inwestycyjnego 

otwartego, do którego zostaje wniesiony: 

a) majątek dwóch lub więcej funduszy 

zagranicznych lub dwóch lub więcej 

subfunduszy wydzielonych w funduszu 

lub funduszach zagranicznych albo 

b) majątek jednego lub więcej funduszy 

zagranicznych lub jednego lub więcej 

subfunduszy wydzielonych w funduszu 

lub funduszach zagranicznych łącznie 
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z majątkiem jednego lub więcej funduszy 

inwestycyjnych otwartych lub jednego lub 

więcej subfunduszy wydzielonych w fun-

duszu lub funduszach inwestycyjnych 

otwartych z wydzielonymi subfunduszami 

– w zamian za przydzielenie uczestnikom 

funduszu przejmowanego lub subfunduszu 

przejmowanego jednostek uczestnictwa nowo 

tworzonego funduszu przejmującego 

(połączenie transgraniczne przez utworzenie 

funduszu krajowego). 

3. Jeżeli jest to zgodne z przepisami prawa państwa 

macierzystego funduszu zagranicznego, połączenie 

transgraniczne przez przejęcie funduszu krajowego 

może nastąpić także przez przeniesienie na fundusz 

zagraniczny lub subfundusz wydzielony 

w funduszu zagranicznym wyłącznie aktywów 

netto funduszu inwestycyjnego otwartego lub 

subfunduszu wydzielonego w funduszu 

inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi 

subfunduszami. 

4. W połączeniu transgranicznym przez przejęcie 

funduszu zagranicznego nie może brać udziału jako 

fundusz przejmujący fundusz krajowy 

nieuprawniony do zbywania jednostek uczestnictwa 

na terytorium państwa członkowskiego, w którym 

ma siedzibę fundusz zagraniczny, z którym ma 

nastąpić połączenie. 

Art. 204. 1. Połączenie funduszu powiązanego: 

1) z innym funduszem powiązanym albo 

funduszem zagranicznym prowadzącym 

działalność polegającą na lokowaniu co 
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najmniej 85% aktywów funduszu w jednostki 

uczestnictwa funduszu podstawowego wymaga 

dodatkowo wcześniejszego uzyskania 

zezwolenia Komisji, o którym mowa 

w art. 169p ust. 1 – jeżeli połączenie 

skutkować będzie zmianą funduszu 

podstawowego; 

2) z innym funduszem inwestycyjnym otwartym 

albo funduszem zagranicznym wymaga 

dodatkowo wcześniejszego uzyskania 

zezwolenia Komisji, o którym mowa 

w art. 169s ust. 1 – jeżeli połączenie 

skutkować będzie zaprzestaniem przez fundusz 

powiązany prowadzenia działalności jako 

fundusz powiązany. 

2. Połączenie krajowe i transgraniczne wymaga 

sporządzenia dokumentu informacyjnego funduszu 

przejmowanego i funduszu przejmującego. 

Dokumentu informacyjnego funduszu 

przejmującego nie sporządza się w przypadku 

połączenia krajowego przez utworzenie funduszu. 

3. Dokument informacyjny powinien zawierać 

w szczególności: 

1) wskazanie funduszu przejmowanego 

i funduszu przejmującego; 

2) wskazanie rodzaju i metody połączenia; 

3) wskazanie przyczyn i celu połączenia 

funduszy; 

4) opis skutków łączenia funduszy: 
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a) dla uczestników funduszu przejmującego 

– w przypadku dokumentu 

informacyjnego funduszu przejmującego, 

b) dla uczestników funduszu przejmowanego 

–  w przypadku dokumentu 

informacyjnego funduszu przejmowanego; 

5) wskazanie procedury połączenia i planowanej 

daty połączenia; 

6) kopie kluczowych informacji dla inwestorów 

funduszu przejmującego, z tym że 

w przypadku dokumentu informacyjnego 

funduszu przejmującego wyłącznie 

w przypadku ich zmiany wynikającej 

z połączenia; 

7) treść statutu funduszu przejmującego  

– w przypadku dokumentu informacyjnego 

funduszu przejmowanego. 

4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych 

określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy 

zakres informacji, które powinny być zawarte 

w dokumencie informacyjnym funduszu 

przejmującego oraz dokumencie informacyjnym 

funduszu przejmowanego, mając na względzie 

konieczność przedstawienia tych informacji 

w sposób zrozumiały dla uczestników funduszy, 

umożliwienie uczestnikom dokonania należytej 

oceny wpływu połączenia na inwestycję w dany 

fundusz inwestycyjny oraz skorzystanie przez nich 

z praw określonych w art. 208p ust. 2. 

Art. 205. 1. W wyniku połączenia fundusz przejmowany 

będący funduszem krajowym podlega wykreśleniu 
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z rejestru funduszy inwestycyjnych.  

2. W dniu wykreślenia funduszu przejmowanego 

z rejestru funduszy inwestycyjnych wygasają 

zezwolenia i zgody udzielone funduszowi 

w związku z prowadzoną działalnością. 

3. Fundusz inwestycyjny z wydzielonymi 

subfunduszami jest obowiązany dokonać zmiany 

statutu funduszu w przedmiocie wykreślenia 

subfunduszu przejmowanego. 

Art. 206. 1. Po dniu połączenia: 

1) niedopuszczalne jest stwierdzenie nieważności 

uchwały zgromadzenia uczestników 

o wyrażeniu zgody na połączenie; 

2) postępowanie w przedmiocie zaskarżenia 

uchwały zgromadzenia uczestników 

o wyrażeniu zgody na połączenie umarza się. 

2. Towarzystwo, a w przypadku zawarcia umowy, 

o której mowa w art. 4 ust. 1a – spółka 

zarządzająca, odpowiada wobec skarżącego za 

szkodę wyrządzoną uchwałą o połączeniu 

sprzeczną z ustawą lub statutem funduszu. 

3. W przypadku połączenia krajowego oraz 

transgranicznego, towarzystwo, a w przypadku 

zawarcia umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a  

– spółka zarządzająca, może wystąpić do sądu, do 

którego zostało wniesione powództwo 

o stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia 

uczestników o wyrażeniu zgody na połączenie 

funduszy, z wnioskiem o wydanie postanowienia 

zezwalającego na wykreślenie funduszu 

przejmowanego z rejestru funduszy inwestycyjnych 
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albo na wpisanie funduszu przejmującego do tego 

rejestru. 

4. Sąd wyda postanowienie, o którym mowa w ust. 3, 

jeżeli: 

1) powództwo jest niedopuszczalne albo 

2) powództwo jest oczywiście bezzasadne, albo 

3) uzna, po rozpoznaniu wniosku na rozprawie, 

że interes uczestników funduszu 

przejmowanego uzasadnia przeprowadzenie 

połączenia bez zbędnej zwłoki. 

5. Sąd wydaje postanowienie, o którym mowa 

w  ust. 3, bezzwłocznie, jednak nie później niż 

w  terminie dwóch tygodni od dnia wpływu 

wniosku, a jeżeli sąd zadecyduje o rozpoznaniu 

wniosku na rozprawie – w terminie miesiąca. 

6. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 3, 

przysługuje zażalenie rozpatrywane w terminie 

dwóch tygodni. 

Art. 207. 1. Koszty związane z przygotowaniem 

i przeprowadzeniem połączenia funduszy ponoszą 

wyłącznie towarzystwa lub spółki zarządzające, 

które zarządzają tymi funduszami.  

2. Towarzystwo, a w przypadku zawarcia umowy, 

o której mowa w art. 4 ust. 1a – spółka 

zarządzająca, ponosi odpowiedzialność wobec 

uczestników zarządzanego przez siebie funduszu 

inwestycyjnego za szkodę wyrządzoną połączeniem 

funduszy. 

3. Połączenie funduszy nie może nastąpić 

z naruszeniem interesu uczestników funduszu 

krajowego lub subfunduszu wydzielonego 
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w funduszu krajowym z wydzielonymi 

subfunduszami. 

Art. 208. W zakresie nieuregulowanym odmiennie 

w niniejszym dziale, przepisy dotyczące funduszy 

stosuje się odpowiednio do subfunduszy. 

W przypadku gdy przepisy ustawy wymagają podjęcia 

określonych czynności przez subfundusz, czynności te 

podejmowane są odpowiednio przez fundusz krajowy 

z wydzielonymi subfunduszami albo przez fundusz 

zagraniczny z wydzielonymi subfunduszami. 

Rozdział 2 

Połączenie wewnętrzne  

Art. 208a. 1. Połączenie wewnętrzne wymaga zgody Komisji. 

Z wnioskiem o udzielenie zgody występuje 

towarzystwo. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się 

statuty, prospekty informacyjne oraz kluczowe 

informacje dla inwestorów funduszy biorących 

udział w połączeniu. 

3. Komisja odmawia udzielenia zgody, o której mowa 

w ust. 1, jeżeli planowane połączenie jest sprzeczne 

z przepisami prawa lub postanowieniami statutu 

funduszu lub jeżeli dokumenty załączone do 

wniosku nie są zgodne z przepisami prawa lub 

stanem faktycznym. 

Art. 208b. 1. O zamiarze połączenia towarzystwo ogłasza 

w sposób wskazany w statutach łączących się 

funduszy, niezwłocznie po uzyskaniu zgody 

Komisji na połączenie. 

2. Ogłoszenie o zamiarze połączenia: 



100 

1) wskazuje fundusz przejmujący i fundusz 

przejmowany; 

2) wskazuje dzień, od którego fundusz 

przejmowany zaprzestanie przyjmowania wpłat 

na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń 

nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa; 

3) wskazuje termin, po upływie którego fundusz 

przejmowany nie będzie zbywał i odkupywał 

jednostek uczestnictwa; termin ten nie może 

być krótszy niż miesiąc od dnia ogłoszenia; 

4) zawiera treść statutu funduszu przejmującego. 

3. Od dnia ogłoszenia o zamiarze połączenia: 

1) towarzystwo nie pobiera opłat za odkupienie 

jednostek uczestnictwa funduszu 

przejmowanego i funduszu przejmującego; 

2) do funduszu przejmowanego nie stosuje się 

art. 246. 

4. Zlecenia nabycia i odkupienia jednostek 

uczestnictwa złożone od dnia, o którym mowa 

w ust. 2 pkt 2, nie podlegają realizacji. 

5. Termin między dniem, o którym mowa w ust. 2 

pkt  2, a dniem przydziału, o którym mowa 

w art. 208c ust. 1 pkt 1, nie może być dłuższy od 

dłuższego z terminów wskazanych w statucie 

funduszu przejmowanego zgodnie z art. 90 ust. 1. 

Art. 208c. 1. W pierwszym dniu po upływie terminu, o którym 

mowa w art. 208b ust. 2 pkt 3, towarzystwo:  

1) przydziela uczestnikowi funduszu 

przejmowanego jednostki uczestnictwa 

funduszu przejmującego w liczbie wynikającej 
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z podzielenia iloczynu liczby jednostek 

uczestnictwa funduszu przejmowanego 

posiadanych przez tego uczestnika i wartości 

aktywów netto funduszu przejmowanego 

przypadających na jednostkę uczestnictwa 

w dniu poprzedzającym dzień przydziału przez 

wartość aktywów netto funduszu 

przejmującego przypadających na jednostkę 

uczestnictwa w tym funduszu w dniu 

poprzedzającym dzień przydziału; 

2) składa do sądu wniosek o wykreślenie 

funduszu przejmowanego z rejestru funduszy 

inwestycyjnych; do wniosku towarzystwo 

dołącza zgodę Komisji, o której mowa 

w art. 208a ust. 1. 

2. Sąd rejestrowy rozpoznaje sprawę w terminie 

14 dni od dnia złożenia wniosku albo jego 

uzupełnienia. 

Art. 208d. 1. Przydział, o którym mowa w art. 208c ust. 1 pkt 1, 

następuje przez wpisanie do rejestru uczestników 

funduszu przejmującego uczestnika funduszu 

przejmowanego oraz liczby przydzielonych mu 

jednostek uczestnictwa funduszu przejmującego. 

2. Od dnia przydziału, o którym mowa w art. 208c 

ust. 1 pkt 1, wartość aktywów netto oraz wartość 

aktywów netto przypadających na jednostkę 

uczestnictwa funduszu przejmującego ustala się 

z uwzględnieniem aktywów i zobowiązań funduszu 

przejmowanego. 

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

gdy postanowienie sądu odmawiające wykreślenia 
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funduszu przejmowanego z rejestru stanie się 

prawomocne. 

4. Przy dokonywaniu przydziału, o którym mowa 

w art. 208c ust. 1 pkt 1, nie mogą być pobierane 

opłaty manipulacyjne. 

Art. 208e. 1. Z dniem wykreślenia funduszu przejmowanego 

z rejestru funduszy inwestycyjnych: 

1) fundusz przejmujący wstępuje w prawa 

i obowiązki funduszu przejmowanego, 

z zastrzeżeniem art. 205 ust. 2; 

2) wpis do rejestru, o którym mowa w art. 208d 

ust. 1, wywołuje skutek prawny. 

2. W przypadku gdy następuje przejęcie subfunduszu, 

skutki określone w ust. 1, w odniesieniu do tego 

subfunduszu, następują z dniem przydziału 

jednostek uczestnictwa funduszu albo subfunduszu 

przejmującego. 

Art. 208f. Depozytariusz funduszu przejmowanego oraz inne 

podmioty przechowujące aktywa funduszu 

przejmowanego wydają depozytariuszowi funduszu 

przejmującego rejestr aktywów i przechowywane 

aktywa funduszu przejmowanego oraz dokumenty 

związane z wykonywaniem obowiązków określonych 

w art. 72, niezwłocznie po dniu, o którym mowa 

w art. 208e ust. 1 albo 2. 

Art. 208g. Fundusz przejmujący, w terminie 6 miesięcy od dnia, 

o którym mowa w art. 208e ust. 1 albo 2, dostosowuje 

stan swoich aktywów do wymagań określonych 

w ustawie i statucie. 



103 

Art. 208h. Sprawozdanie finansowe funduszu przejmowanego 

sporządza się na dzień poprzedzający dzień przydziału 

jednostek uczestnictwa. Sprawozdanie publikowane 

jest niezwłocznie na stronach internetowych 

wskazanych w statucie tego funduszu. 

Rozdział 3 

Połączenie krajowe 

Art. 208i. 1. Połączenie krajowe wymaga: 

1) sporządzenia planu połączenia; 

2) uzyskania przez fundusz przejmowany zgody 

Komisji na połączenie funduszy; 

3) zawiadomienia przez fundusz przejmowany, 

a w przypadku połączenia krajowego przez 

przejęcie – również przez fundusz 

przejmujący, każdego ze swoich uczestników 

o planowanym połączeniu; 

4) uzyskania zgody zgromadzenia uczestników 

funduszy przejmowanych na połączenie 

funduszy. 

2. Jeżeli połączenie krajowe ma nastąpić przez 

utworzenie funduszu, do utworzenia funduszu 

inwestycyjnego, który ma być funduszem 

przejmującym, o ile nic innego nie wynika 

z przepisów niniejszego działu, stosuje się przepisy 

o utworzeniu funduszu inwestycyjnego. Przed 

uzyskaniem zgody, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 

wymagane jest uzyskanie zezwolenia Komisji na 

utworzenie funduszu inwestycyjnego, który ma być 

funduszem przejmującym, zgodnie z przepisami 
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art. 22 i art. 23. Plan połączenia sporządza się 

niezwłocznie po uzyskaniu zezwolenia. 

3. Przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje się do 

specjalistycznego funduszu inwestycyjnego 

otwartego będącego funduszem przejmowanym. 

4. Jeżeli plan połączenia nie wymaga do skuteczności 

połączenia udziału w połączeniu wszystkich 

funduszy przejmowanych, połączenie dochodzi do 

skutku pod warunkiem uzyskania: 

1) zgody Komisji na połączenie funduszy – przez 

co najmniej jeden fundusz przejmowany, 

a w przypadku połączenia krajowego przez 

utworzenie funduszu – przez co najmniej dwa 

fundusze przejmowane, oraz 

2) zgody zgromadzenia uczestników funduszy, 

które uzyskały zgodę Komisji, o której mowa 

w pkt 1. 

Art. 208j. 1. Z wnioskiem o wydanie zezwolenia na utworzenie 

funduszu inwestycyjnego, który ma być funduszem 

przejmującym, występuje towarzystwo, które 

będzie jego organem. We wniosku o utworzenie 

funduszu inwestycyjnego towarzystwo wskazuje 

fundusze przejmowane. 

2. W statucie funduszu inwestycyjnego, który ma być 

funduszem przejmującym, wskazuje się, że fundusz 

ten powstanie na skutek połączenia krajowego 

przez utworzenie funduszu. 

3. Do funduszu przejmującego nie stosuje się 

przepisów art. 15 ust. 3 oraz art. 26 – 30. Wpłaty do 

funduszu przejmującego są zbierane w drodze 

wniesienia aktywów funduszy przejmowanych. 
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4. Towarzystwo informuje fundusz przejmowany 

o uzyskaniu zezwolenia na utworzenie funduszu 

inwestycyjnego, który ma być funduszem 

przejmującym, niezwłocznie po jego doręczeniu.  

Art. 208k. 1. Zezwolenie na utworzenie funduszu 

inwestycyjnego, który ma być funduszem 

przejmującym, wygasa, jeżeli w terminie 

6 miesięcy od dnia jego doręczenia towarzystwo 

nie złoży wniosku o wpisanie tego funduszu do 

rejestru funduszy inwestycyjnych w związku 

z połączeniem, na podstawie art. 208w ust. 2. 

2. Zezwolenie nie wygasa zgodnie z ust. 1, jeżeli 

w terminie 3 miesięcy od dnia powzięcia przez 

towarzystwo informacji o: 

1) odmowie udzielenia funduszowi 

przejmowanemu, bez którego zgodnie 

z planem połączenia połączenie nie dojdzie do 

skutku, zgody Komisji na połączenie funduszy, 

2) podjęciu przez zgromadzenie uczestników 

funduszu przejmowanego, bez którego zgodnie 

z planem połączenia połączenie nie dojdzie do 

skutku, uchwały o niewyrażeniu zgody na 

połączenie, 

3) nieodbyciu się ważnego zgromadzenia 

uczestników funduszu przejmowanego, bez 

którego zgodnie z planem połączenia 

połączenie nie dojdzie do skutku, chyba że 

w terminie określonym w ust. 1 jest możliwe 

zwołanie kolejnego zgromadzenia uczestników 

tego funduszu przejmowanego  

– towarzystwo zmieni statut funduszu 

w zakresie, o którym mowa w art. 208j ust. 2, 
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dokona w prospekcie informacyjnym funduszu 

zmian niezbędnych do przeprowadzenia zapisów na 

jednostki uczestnictwa funduszu, przeprowadzi 

zapisy na jednostki uczestnictwa, dokona ich 

przydziału oraz złoży wniosek o wpisanie funduszu 

do rejestru funduszy inwestycyjnych. W takim 

przypadku art. 26 ust. 2 i 3, art. 27 – 29 i art. 30 

ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio. 

Art. 208l. 1. Plan połączenia sporządzają i podpisują: 

1) fundusz przejmowany i fundusz przejmujący  

– w przypadku połączenia krajowego przez 

przejęcie; 

2) fundusze przejmowane i towarzystwo, które 

będzie organem funduszu przejmującego  

– w przypadku połączenia krajowego przez 

utworzenie funduszu. 

2. Plan połączenia zawiera co najmniej: 

1) wskazanie funduszu przejmowanego 

i funduszu przejmującego; 

2) wskazanie rodzaju i metody połączenia; 

3) wskazanie przyczyn i celu połączenia 

funduszy; 

4) analizę skutków połączenia dla uczestników 

funduszu przejmowanego, a w przypadku 

połączenia krajowego przez przejęcie także 

funduszu przejmującego, w tym skutków 

prawnych oraz finansowych; 

5) wskazanie metod i zasad dokonywania wyceny 

aktywów oraz ustalania wartości aktywów 
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netto funduszy w funduszu przejmowanym 

i funduszu przejmującym; 

6) wskazanie: 

a) w przypadku połączenia krajowego przez 

przejęcie – metody obliczenia stosunku 

wymiany jednostek uczestnictwa funduszu 

przejmowanego i funduszu przejmującego 

albo wartości początkowej jednostki 

uczestnictwa nowo tworzonego 

subfunduszu przejmującego, 

b) w przypadku połączenia krajowego przez 

utworzenie funduszu – wartości 

początkowej jednostki uczestnictwa 

funduszu przejmującego; 

7) wskazanie planowanego terminu połączenia. 

Art. 208m. 1. Z wnioskiem o udzielenie zgody na połączenie 

funduszy występuje towarzystwo będące organem 

funduszu przejmowanego. 

2. Do wniosku o udzielenie zgody towarzystwo 

załącza: 

1) plan połączenia; 

2) oświadczenia złożone przez depozytariuszy 

funduszy biorących udział w połączeniu, że po 

zweryfikowaniu przez każdego z nich 

warunków połączenia, o których mowa 

w art. 208l ust. 2 pkt 1, 2 i 7, depozytariusz 

stwierdza, że planowane połączenie funduszy 

jest zgodne z przepisami prawa i statutem 

funduszu, dla którego pełni on funkcję 

depozytariusza; 
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3) dokument informacyjny funduszu 

przejmowanego, a w przypadku połączenia 

krajowego przez przejęcie także dokument 

informacyjny funduszu przejmującego.  

Art. 208n. 1. Komisja może, w terminie 10 dni roboczych od 

otrzymania wniosku o udzielenie zgody na 

połączenie funduszy, zażądać: 

1) uzupełnienia dokumentów, o których mowa 

w art. 208m ust. 2; 

2) przekazania dodatkowych informacji lub 

dokumentów pozwalających na dokonanie 

oceny zgodności połączenia funduszy 

z przepisami prawa lub interesem uczestników 

łączących się funduszy; 

3) zmiany lub rozszerzenia informacji zawartych 

w dokumentach informacyjnych, o których 

mowa w art. 208m ust. 2 pkt 3, mając na celu 

zapewnienie należytej ochotny interesów 

uczestników łączonych funduszy, w tym 

w szczególności zapewnienie im dostępu do 

informacji pozwalających należycie ocenić 

skutki planowanego połączenia. 

2. Komisja rozpoznaje wniosek, o którym mowa 

w art. 208m ust. 1, i informuje o swojej decyzji 

towarzystwo będące organem funduszu 

przejmowanego w terminie 20 dni roboczych od 

dnia jego złożenia. W przypadku, o którym mowa 

w ust. 1, bieg tego terminu rozpoczyna się w dniu 

następującym po dniu otrzymania przez Komisję 

informacji lub dokumentów, zgodnie z żądaniem 

Komisji. 
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3. Komisja odmawia udzielenia zgody na połączenie 

funduszy, w przypadku gdy: 

1) wnioskodawca nie przekazał informacji lub 

dokumentów zgodnie z ust. 1; 

2) załączone do wniosku dokumenty, w tym 

w szczególności dokumenty informacyjne, 

o których mowa w art. 208m ust. 2 pkt 3, nie 

są zgodne pod względem treści lub formy 

z obowiązującymi przepisami prawa; 

3) planowane połączenie jest sprzeczne 

z przepisami prawa lub statutami funduszy 

biorących udział w połączeniu. 

4. W przypadku połączenia krajowego przez przejęcie 

Komisja odmawia udzielenia zgody na połączenie 

funduszy także w przypadku, gdy fundusz 

przejmujący nie dokonał zawiadomienia o zamiarze 

zbywania jednostek uczestnictwa na terytorium 

państwa członkowskiego, na terytorium którego 

fundusz przejmowany jest uprawniony do zbywania 

jednostek uczestnictwa. 

5. Udzielając zgody na połączenie funduszy, Komisja 

zatwierdza dokumenty informacyjne, o których 

mowa w art. 208m ust. 2 pkt 3. 

6. Po zatwierdzeniu, dokument informacyjny może 

być zmieniony wyłącznie w przypadku zmiany 

stanu faktycznego. Zmiana może być dokonana 

najpóźniej przed wysłaniem do uczestników 

funduszu zawiadomienia, o którym mowa 

w art. 208o ust. 1 pkt 1 i ust. 2. 

7. Zmiana, o której mowa w ust. 6, wymaga 

powiadomienia Komisji. Komisja w terminie 15 dni 
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roboczych od otrzymania powiadomienia może 

zgłosić sprzeciw wobec dokonywanej zmiany, 

jeżeli jest ona sprzeczna z przepisami prawa lub 

narusza interes uczestników funduszu. 

Zawiadomienie, o którym mowa w art. 208o ust. 1 

pkt 1 i ust. 2, nie może być wysłane do uczestników 

funduszu przed upływem terminu na zgłoszenie 

przez Komisję sprzeciwu. 

8. Jeżeli do dnia połączenia fundusz biorący udział 

w połączeniu, towarzystwo będące organem 

funduszu biorącego udział w połączeniu lub spółka 

zarządzająca takim funduszem i prowadząca jego 

sprawy naruszy przepisy regulujące łączenie się 

funduszy, Komisja może uchylić decyzję w sprawie 

udzielenia zgody na połączenie funduszy. 

Art. 208o. 1. Niezwłocznie po uzyskaniu zgody Komisji na 

połączenie: 

1) fundusz przejmowany zawiadamia, na 

papierze lub innym trwałym nośniku 

informacji, każdego ze swoich uczestników 

o planowanym połączeniu;  

2) zwołuje się zgromadzenie uczestników 

funduszu przejmowanego, w celu uzyskania 

zgody zgromadzenia uczestników na 

połączenie. 

2. Fundusz przejmujący niezwłocznie po powzięciu 

informacji o uzyskaniu pierwszej ze zgód Komisji 

na połączenie i jedynie w przypadku połączenia 

krajowego przez przejęcie zawiadamia, na papierze 

lub innym trwałym nośniku informacji, każdego ze 

swoich uczestników o planowanym połączeniu. 
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3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest 

wysyłane wraz z zawiadomieniem o zwołaniu 

zgromadzenia uczestników, w sposób określony dla 

zawiadomienia o zwołaniu zgromadzenia 

uczestników. 

4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 

i ust. 2, zawiera: 

1) wskazanie dnia, od którego fundusz 

przejmowany zaprzestanie przyjmowania 

wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz 

zleceń nabycia i odkupienia jednostek 

uczestnictwa; 

2) wskazanie dnia obliczenia stosunku wymiany 

jednostek uczestnictwa; 

3) wskazanie dnia, do którego uczestnicy 

funduszu przejmowanego i przejmującego 

mają prawo do odkupienia jednostek 

uczestnictwa bez ponoszenia opłat 

manipulacyjnych zgodnie z art. 208p ust. 2. 

5. Zawiadomienie, o którym mowa w: 

1) ust. 1 pkt 1, zawiera dodatkowo: 

a) zatwierdzony przez Komisję dokument 

informacyjny funduszu przejmowanego, 

b) informację, że także ci uczestnicy, którzy 

będą głosowali przeciwko uchwale 

w przedmiocie wyrażenia zgody na 

połączenie, wstrzymają się od głosu albo 

którzy nie skorzystają z prawa do udziału 

w zgromadzeniu uczestników 

podejmującego taką uchwałę, po 

połączeniu staną się z mocy prawa 
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uczestnikami funduszu przejmującego, 

jeżeli nie skorzystają z możliwości 

odkupienia jednostek uczestnictwa 

funduszu przejmowanego, zgodnie 

z art. 208p ust. 2; 

2) ust. 2, zawiera dodatkowo zatwierdzony przez 

Komisję dokument informacyjny funduszu 

przejmującego. 

6. W przypadku funduszu krajowego, który jest 

uprawniony do zbywania jednostek uczestnictwa na 

terytorium państwa członkowskiego, zawiado-

mienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2, 

wysyłane uczestnikom na terytorium tego państwa 

powinno zostać sporządzone w języku urzędowym 

lub jednym z języków urzędowych tego państwa 

albo w innym języku dopuszczonym przez 

właściwy organ tego państwa albo przetłumaczone 

na ten język. Fundusz krajowy jest obowiązany 

zapewnić, aby tłumaczenie informacji 

i dokumentów zawartych w zawiadomieniu 

dokładnie odpowiadało treści oryginalnych 

informacji. 

7. W przypadku gdy zawiadomienie, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 1 i ust. 2, ma być przekazane 

wszystkim lub niektórym uczestnikom przy użyciu 

trwałego nośnika informacji innego niż papier, 

korzystanie z tej formy przekazania zawiadomienia 

jest dopuszczalne, o ile taki sposób przekazania 

zawiadomienia jest uzasadniony, a uczestnik, mając 

możliwość wyboru między przekazaniem 

zawiadomienia na papierze albo za pomocą innego 

trwałego nośnika informacji, wskazuje wyraźnie na 
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tę drugą formę. Przekazywanie zawiadomienia 

drogą elektroniczną uznaje się za uzasadnione 

w przypadku posiadania przez uczestnika 

regularnego dostępu do Internetu; podanie przez 

uczestnika adresu poczty elektronicznej w związku 

z uczestnictwem w funduszu traktuje się jako 

posiadanie przez niego takiego dostępu. 

8. Od dnia wysłania zawiadomienia, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 1, do funduszu przejmowanego nie 

stosuje się art. 246. 

Art. 208p. 1. Termin między dniem, w którym fundusz 

przejmowany zaprzestanie przyjmowania wpłat na 

nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń ich 

nabycia i odkupienia, a dniem obliczenia stosunku 

wymiany jednostek uczestnictwa, o którym mowa 

w art. 208o ust. 4 pkt 2, nie może być dłuższy od 

dłuższego z terminów wskazanych w statucie 

funduszu przejmowanego zgodnie z art. 90 ust. 1. 

2. W odniesieniu do zleceń złożonych w okresie 

30 dni poprzedzających dzień, w którym fundusz 

przejmowany zaprzestanie przyjmowania wpłat na 

nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń ich 

nabycia i odkupienia, przy odkupywaniu jednostek 

uczestnictwa funduszu przejmującego i funduszu 

przejmowanego nie pobiera się opłat 

manipulacyjnych. 

3. W przypadku połączenia krajowego przez 

utworzenie funduszu oraz połączenia krajowego 

przez przejęcie, w którym subfundusz przejmujący 

jest nowo tworzony, terminy, o których mowa 

w ust. 2 oraz w art. 208o ust. 4 pkt 1, są takie same 

dla wszystkich funduszy przejmowanych. 
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4. Zlecenia nabycia i odkupienia jednostek 

uczestnictwa funduszu przejmowanego złożone od 

dnia, w którym fundusz przejmowany zaprzestanie 

przyjmowania wpłat na nabycie jednostek 

uczestnictwa oraz zleceń ich nabycia i odkupienia, 

nie podlegają realizacji. 

Art. 208r. 1. W przypadku gdy planowany termin połączenia nie 

będzie mógł zostać zachowany z przyczyn 

niezależnych od funduszy biorących udział 

w połączeniu, termin, o którym mowa w art. 208o 

ust. 4 pkt 1, może zostać przez nie przedłużony, nie 

później jednak niż na 40 dni przed planowanym 

terminem połączenia, o czym towarzystwa będące 

organami funduszy biorących udział w połączeniu 

niezwłocznie informują Komisję oraz uczestników. 

Informacja zawiera wskazanie wyznaczonych na 

nowo terminów, o których mowa w art. 208o ust. 4. 

Uczestnicy są informowani w sposób określony dla 

zawiadomienia, o którym mowa w art. 208o ust. 1 

pkt 1 i ust. 2. 

2. Termin, o którym mowa w art. 208o ust. 4 pkt 1, 

może zostać przedłużony nie więcej niż 

o  3 miesiące. Komisja może zgłosić sprzeciw 

wobec jego przedłużenia, jeżeli wyznaczone na 

nowo terminy zostały ustalone z naruszeniem 

przepisów ustawy. 

Art. 208s. 1. Zgromadzenie uczestników musi się odbyć przed 

dniem, od którego rozpocznie bieg termin 30 dni, 

o którym mowa w art. 208p ust. 2. 

2. Niezwłocznie po podjęciu przez zgromadzenie 

uczestników uchwały o wyrażeniu zgody na 

połączenie, towarzystwo będące organem funduszu 
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przejmowanego zgłasza do sądu rejestrowego 

planowane połączenie funduszy w celu wpisania do 

rejestru wzmianki o takiej uchwale. Zgłoszenie 

powinno zawierać zaprotokołowaną przez 

notariusza uchwałę zgromadzenia uczestników 

o wyrażeniu zgody na połączenie. 

3. Zgoda Komisji na połączenie funduszy wygasa 

w terminie 3 miesięcy od dnia jej uzyskania, jeżeli 

do tego czasu: 

1) fundusz przejmujący lub przejmowany nie 

zawiadomi swoich uczestników o połączeniu, 

zgodnie z art. 208o ust. 1 pkt 1 i ust. 2, lub  

2) zgromadzenie uczestników funduszu 

przejmowanego nie wyrazi zgody na 

połączenie. 

4. W przypadku połączenia krajowego przez 

utworzenie funduszu, fundusz przejmowany jest 

obowiązany niezwłocznie poinformować 

towarzystwo, które uzyskało zezwolenie na 

utworzenie funduszu inwestycyjnego, który ma być 

funduszem przejmującym, o: 

1) udzieleniu przez Komisję temu funduszowi 

przejmowanemu zgody na połączenie funduszy 

albo o odmowie udzielenia takiej zgody; 

2) nieodbyciu się ważnego zgromadzenia 

uczestników funduszu przejmowanego albo 

o podjęciu przez zgromadzenie uczestników 

tego funduszu uchwały o wyrażeniu zgody na 

połączenie albo o niewyrażeniu takiej zgody. 

Art. 208t. 1. W dniu obliczenia stosunku wymiany jednostek 

uczestnictwa: 
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1) w przypadku połączenia krajowego przez 

przejęcie – towarzystwo będące organem 

funduszu przejmującego przydziela 

uczestnikowi funduszu przejmowanego 

jednostki uczestnictwa funduszu 

przejmującego w liczbie wynikającej 

z podzielenia iloczynu liczby jednostek 

uczestnictwa funduszu przejmowanego 

posiadanych przez tego uczestnika i wartości 

aktywów netto funduszu przejmowanego 

przypadających na jednostkę uczestnictwa 

w dniu poprzedzającym dzień obliczenia 

stosunku wymiany przez wartość aktywów 

netto funduszu przejmującego przypadających 

na jednostkę uczestnictwa w tym funduszu 

w dniu poprzedzającym dzień obliczenia 

stosunku wymiany; w przypadku gdy 

przejmujący subfundusz jest nowo tworzony, 

jednostki uczestnictwa tego subfunduszu 

przydziela się uczestnikowi funduszu 

przejmowanego w liczbie wynikającej 

z podzielenia iloczynu liczby jednostek 

uczestnictwa funduszu przejmowanego 

posiadanych przez tego uczestnika i wartości 

aktywów netto funduszu przejmowanego 

przypadających na jednostkę uczestnictwa 

w  dniu poprzedzającym dzień obliczenia 

stosunku wymiany przez wartość początkową 

jednostki uczestnictwa subfunduszu 

przejmującego podaną w planie połączenia; 

2) w przypadku połączenia krajowego przez 

utworzenie funduszu – towarzystwo tworzące 

fundusz przejmujący przydziela uczestnikowi 
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funduszu przejmowanego jednostki 

uczestnictwa funduszu przejmującego 

w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu 

liczby jednostek uczestnictwa funduszu 

przejmowanego posiadanych przez tego 

uczestnika i wartości aktywów netto funduszu 

przejmowanego przypadających na jednostkę 

uczestnictwa w dniu poprzedzającym dzień 

obliczenia stosunku wymiany przez wartość 

początkową jednostki uczestnictwa funduszu 

przejmującego. 

2. W przypadku połączenia krajowego przez 

przejęcie, w którym zgodnie z planem połączenia 

bierze udział więcej niż jeden fundusz 

przejmowany, dzień obliczenia stosunku wymiany 

kolejnego funduszu przejmowanego nie może 

przypadać przed dniem wykreślenia z rejestru 

funduszy inwestycyjnych poprzedniego funduszu 

przejmowanego, a w przypadku gdy poprzednio 

przejmowany był subfundusz, dzień obliczenia 

stosunku wymiany kolejnego funduszu 

przejmowanego nie może przypadać przed dniem 

wydania opinii przez podmiot uprawniony do 

badania sprawozdań finansowych, o której mowa 

w art. 208u. 

3. W przypadku połączenia krajowego przez 

utworzenie funduszu dla każdego funduszu 

przejmowanego obowiązuje ten sam dzień 

obliczenia stosunku wymiany. 

4. Przydział, o którym mowa w ust. 1, następuje przez 

wpisanie do rejestru uczestników funduszu 

przejmującego uczestnika funduszu 
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przejmowanego oraz liczby przydzielonych mu 

jednostek uczestnictwa funduszu przejmującego. 

5. Od chwili przydziału, o którym mowa w ust. 1 

pkt 1, wartość aktywów netto oraz wartość 

aktywów netto przypadającą na jednostkę 

uczestnictwa funduszu przejmującego ustala się 

z uwzględnieniem aktywów i zobowiązań funduszu 

przejmowanego. 

6. Przepisów ust. 4 i 5 nie stosuje się, w przypadku 

gdy postanowienie sądu odmawiające wykreślenia 

funduszu przejmowanego z rejestru funduszy 

inwestycyjnych albo odmawiające wpisania w tym 

rejestrze funduszu przejmującego stanie się 

prawomocne. 

7. Przy dokonywaniu przydziału, o którym mowa 

w ust. 1, nie pobiera się opłat manipulacyjnych. 

Art. 208u. 1. Niezwłocznie po dokonaniu przydziału, o którym 

mowa w art. 208t ust. 1, podmiot uprawniony do 

badania sprawozdań finansowych funduszu 

przejmowanego wydaje opinię w przedmiocie 

prawidłowości: 

1) ostatecznej wyceny aktywów oraz ustalenia 

wartości aktywów netto łączących się 

funduszy oraz 

2) obliczenia stosunku wymiany.  

2. Opinię, o której mowa w ust. 1, publikuje się 

niezwłocznie na stronach internetowych 

wskazanych w statucie funduszu przejmującego 

oraz udostępnia się bezpłatnie uczestnikom 

funduszy biorących udział w połączeniu. Fundusz 
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przejmujący niezwłocznie przekazuje opinię 

Komisji. 

Art. 208w. 1. Niezwłocznie po dokonaniu przydziału, o którym 

mowa w art. 208t ust. 1 pkt 1, towarzystwo będące 

organem funduszu przejmowanego składa do sądu 

wniosek o wykreślenie funduszu przejmowanego 

z rejestru funduszy inwestycyjnych. Do wniosku 

towarzystwo dołącza: 

1) zgodę Komisji, o której mowa w art. 208i 

ust. 1 pkt 2; 

2) opinię, o której mowa w art. 208u ust. 1. 

2. Niezwłocznie po dokonaniu przydziału, o którym 

mowa w art. 208t ust. 1 pkt 2, towarzystwo, które 

uzyskało zezwolenie na utworzenie funduszu 

inwestycyjnego, który ma być funduszem 

przejmującym, składa do sądu wniosek o wpisanie 

tego funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych. 

Do wniosku towarzystwo dołącza: 

1) zezwolenie Komisji na utworzenie funduszu 

inwestycyjnego; 

2) zgody Komisji, o których mowa w art. 208i 

ust. 1 pkt 2, dotyczące funduszy 

przejmowanych, których uczestnikom 

przydzielono jednostki uczestnictwa zgodnie 

z art. 208t ust. 1 pkt 2; 

3) statut tworzonego funduszu; 

4) statut towarzystwa oraz zaświadczenie albo 

oświadczenie o wpisie do rejestru 

przedsiębiorców; 
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5) listę członków zarządu towarzystwa 

zawierającą ich imiona i nazwiska oraz 

pełnioną funkcję; 

6) opinię, o której mowa w art. 208u ust. 1. 

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, 

składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej 

za składanie fałszywych zeznań. 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. 

4. Sąd rejestrowy rozpoznaje sprawę w terminie 

14 dni od dnia złożenia wniosku lub jego 

uzupełnienia. 

5. Sąd rejestrowy odmawia wpisu funduszu 

inwestycyjnego do rejestru funduszy 

inwestycyjnych, jeżeli nie zostały spełnione 

warunki określone w ustawie, statucie funduszu 

inwestycyjnego lub w zezwoleniu wydanym przez 

Komisję. 

6. W przypadku połączenia krajowego przez 

utworzenie funduszu, fundusze przejmowane 

podlegają wykreśleniu z rejestru z mocy prawa 

z dniem, w którym postanowienie o wpisie 

funduszu przejmującego do rejestru funduszy 

inwestycyjnych staje się skuteczne.  

7. Postanowienie, o którym mowa w ust. 6, staje się 

skuteczne z dniem jego uprawomocnienia się. 
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Art. 208y. Sprawozdanie finansowe funduszu przejmowanego 

sporządza się na dzień poprzedzający dzień 

przydziału, o którym mowa w art. 208t ust. 1. 

Sprawozdanie publikowane jest niezwłocznie na 

stronach internetowych wskazanych w statucie 

funduszu przejmowanego i przekazywane Komisji.  

Art. 208z. 1. Dniem połączenia jest: 

1) w przypadku połączenia krajowego przez 

przejęcie – dzień wykreślenia funduszu 

przejmowanego z rejestru funduszy 

inwestycyjnych, a w przypadku gdy przejęciu 

ulega subfundusz – dzień przydziału jednostek 

uczestnictwa funduszu przejmującego; 

2) w przypadku połączenia krajowego przez 

utworzenie funduszu – dzień wpisania 

funduszu przejmującego do rejestru funduszy 

inwestycyjnych. 

2. Z dniem połączenia: 

1) fundusz przejmujący wstępuje w prawa 

i obowiązki funduszu przejmowanego, 

z zastrzeżeniem art. 205 ust. 2; 

2) wpis do rejestru, o którym mowa w art. 208t 

ust. 4, wywołuje skutek prawny. 

Art. 208za. 1. Niezwłocznie po dniu połączenia: 

1) depozytariusz funduszu przejmowanego oraz 

inne podmioty przechowujące aktywa 

funduszu przejmowanego wydają 

depozytariuszowi funduszu przejmującego 

rejestr aktywów i przechowywane aktywa 

funduszu przejmowanego oraz dokumenty 
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związane z wykonywaniem obowiązków 

określonych w art. 72; 

2) fundusz przejmujący zamieszcza na stronach 

internetowych wskazanych w statucie 

informację o dokonanym połączeniu, ze 

wskazaniem dnia połączenia, oraz informuje 

o połączeniu Komisję; 

3) fundusz przejmujący dokonuje zawiadomienia 

zgodnie z art. 261 w państwach 

członkowskich, na terytorium których 

fundusze przejmowane były uprawnione do 

zbywania jednostek uczestnictwa  

– w przypadku połączenia krajowego przez 

utworzenie funduszu. 

2. Do dnia otrzymania powiadomienia, o którym 

mowa w art. 261a ust. 5, fundusz przejmujący nie 

może zbywać jednostek uczestnictwa na terytorium 

danego państwa członkowskiego. 

3. W przypadku połączenia krajowego przez 

utworzenie funduszu depozytariusz funduszu 

przejmowanego zawiadamia towarzystwo będące 

organem funduszu przejmującego o zakończeniu 

czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1. 

Art. 208zb. W przypadku połączenia krajowego przez przejęcie 

fundusz przejmujący, w terminie 6 miesięcy od dnia 

połączenia, dostosowuje stan swoich aktywów do 

wymagań określonych w ustawie i statucie. 

Rozdział 4 

Połączenie transgraniczne 
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Oddział 1 

Połączenie transgraniczne przez przejęcie funduszu krajowego 

oraz przez utworzenie funduszu zagranicznego 

Art. 208zc. 1. O ile nic innego nie wynika z przepisów 

niniejszego oddziału, do połączenia 

transgranicznego przez przejęcie funduszu 

krajowego oraz przez utworzenie funduszu 

zagranicznego stosuje się odpowiednio przepisy 

o połączeniu krajowym przez przejęcie, 

z wyłączeniem art. 208t ust. 4.  

2. Zgoda Komisji na połączenie funduszy, o której 

mowa w art. 208i ust. 1 pkt 2, oraz zgoda 

zgromadzenia uczestników, o której mowa 

w art. 208i ust. 1 pkt 4 w odniesieniu do 

krajowego funduszu przejmowanego są udzielane 

odpowiednio na: 

1) połączenie transgraniczne przez przejęcie 

funduszu krajowego albo 

2) połączenie transgraniczne przez utworzenie 

funduszu zagranicznego. 

3. Połączenie transgraniczne przez utworzenie 

funduszu zagranicznego dochodzi do skutku pod 

warunkiem wyrażenia przez właściwe organy 

nadzoru państwa członkowskiego zgody na 

utworzenie funduszu zagranicznego, który ma 

być funduszem przejmującym, chyba że 

w przypadku zagranicznego subfunduszu 

przejmującego, zgoda taka nie jest wymagana. 

Art. 208zd. 1. Plan połączenia zawiera dodatkowo: 

1) wskazanie przepisów regulujących nabycie 
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przez uczestników funduszy przejmowanych 

tytułów uczestnictwa funduszu 

przejmującego; 

2) wskazanie zasad przenoszenia aktywów 

funduszu przejmowanego do funduszu 

przejmującego; 

3) w przypadku połączenia transgranicznego 

przez utworzenie funduszu zagranicznego  

– statut, prospekt informacyjny oraz 

kluczowe informacje dla inwestorów 

funduszu przejmującego, a jeżeli przewiduje 

to prawo państwa macierzystego funduszu 

przejmującego – także wskazanie wartości 

początkowej tytułu uczestnictwa tego 

funduszu. 

2. W przypadku połączenia transgranicznego przez 

utworzenie funduszu zagranicznego plan 

połączenia sporządzają i podpisują fundusze 

przejmowane i podmiot uprawniony do 

reprezentowania funduszu przejmującego 

zgodnie z prawem państwa macierzystego tego 

funduszu. 

Art. 208ze. 1. Do wniosku o udzielenie zgody: 

1) na połączenie transgraniczne przez przejęcie 

funduszu krajowego oraz przez utworzenie 

funduszu zagranicznego załącza się 

dodatkowo statut, prospekt informacyjny, 

kluczowe informacje dla inwestorów 

funduszu przejmującego oraz zmiany tych 

dokumentów; 
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2) na połączenie transgraniczne przez 

utworzenie funduszu zagranicznego załącza 

się dodatkowo dokument informacyjny 

funduszu przejmującego, jeżeli jego 

sporządzenie przewiduje prawo państwa 

macierzystego tego funduszu. 

2. Dokument informacyjny funduszu 

przejmowanego powinien zawierać dodatkowo 

wskazanie różnic w zakresie zasad 

sprawozdawczości okresowej tego funduszu 

i funduszu przejmującego, informację 

o spodziewanym wpływie połączenia na sposób 

opodatkowania dochodów z inwestycji 

w fundusz, a także informację o dopłacie 

w środkach pieniężnych, jeżeli dokonanie takiej 

dopłaty przez fundusz przejmujący będzie 

konieczne. Dopłata nie może przewyższać 10% 

wartości aktywów netto funduszu 

przejmowanego przypadających na jednostki 

uczestnictwa danego uczestnika. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się 

także jego tłumaczenie oraz tłumaczenie 

załączonych do niego dokumentów na język 

urzędowy albo jeden z języków urzędowych 

państwa macierzystego funduszu przejmującego. 

4. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, Komisja 

przekazuje jego tłumaczenie oraz tłumaczenie 

załączonych do niego dokumentów do 

właściwego organu państwa macierzystego 

funduszu przejmującego.  

5. Komisja może, w terminie 10 dni roboczych od 

otrzymania wniosku, zażądać: 
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1) uzupełnienia dokumentów, które zgodnie 

z ust. 1 i 3 załącza się do wniosku; 

2) przekazania dodatkowych informacji lub 

dokumentów pozwalających na dokonanie 

oceny zgodności łączenia funduszy 

z przepisami prawa lub interesem 

uczestników łączących się funduszy; 

3) rozszerzenia lub zmiany informacji 

zawartych w dokumencie informacyjnym 

funduszu przejmowanego, mając na celu 

zapewnienie należytej ochrony interesów 

uczestników krajowego funduszu 

przejmowanego, w tym w szczególności 

zapewnienie im dostępu do informacji 

pozwalających należycie ocenić skutki 

planowanego połączenia. 

6. Komisja rozpoznaje wniosek i informuje o swojej 

decyzji towarzystwo będące organem funduszu 

przejmowanego w terminie 20 dni roboczych od 

dnia jego złożenia. W przypadku, o którym 

mowa w ust. 5, bieg tego terminu rozpoczyna się 

w dniu następującym po dniu otrzymania przez 

Komisję informacji lub dokumentów, zgodnie 

z żądaniem Komisji. 

7. W przypadku gdy właściwy organ państwa 

macierzystego funduszu przejmującego zażądał 

od funduszu przejmującego dokonania zmian 

w dokumencie informacyjnym tego funduszu, od 

dnia poinformowania Komisji o tym przez ten 

organ, bieg terminu, o którym mowa w ust. 6, 

ulega zawieszeniu do czasu uzyskania przez 

Komisję od tego organu informacji, czy zgłasza 
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on zastrzeżenia do dokumentu informacyjnego 

funduszu przejmującego po dokonaniu przez ten 

fundusz zmian w tym dokumencie. 

8. Komisja odmawia zgody na połączenie 

transgraniczne przez przejęcie funduszu 

krajowego albo na połączenie transgraniczne 

przez utworzenie funduszu zagranicznego, 

w przypadku gdy: 

1) załączone do wniosku dokumenty nie są 

zgodne pod względem treści lub formy 

z przepisami prawa; 

2) wnioskodawca nie uzupełnił lub nie 

przekazał informacji lub dokumentów 

zgodnie z żądaniem, o którym mowa 

w ust. 5; 

3) właściwy organ państwa macierzystego 

funduszu przejmującego zgłosił zastrzeżenia 

do dokumentu informacyjnego funduszu 

przejmującego; 

4) planowane połączenie jest sprzeczne 

z przepisami prawa lub statutem funduszu 

przejmowanego; 

5) fundusz przejmujący nie posiada 

uprawnienia do zbywania tytułów 

uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej lub na terytorium państw 

członkowskich, na terytorium których 

fundusz przejmowany zbywa jednostki 

uczestnictwa. 

9. Zgoda Komisji na połączenie transgraniczne 

przez przejęcie funduszu krajowego oraz przez 
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utworzenie funduszu zagranicznego nie zawiera 

rozstrzygnięcia w przedmiocie zatwierdzenia 

dokumentu informacyjnego funduszu 

przejmującego.  

10. O wydaniu decyzji w sprawie wniosku, o którym 

mowa w ust. 1, Komisja informuje właściwy 

organ państwa macierzystego funduszu 

przejmującego. 

Art. 208zf. 1. Do ustalenia dnia obliczenia stosunku wymiany 

łączących się funduszy stosuje się przepisy prawa 

państwa macierzystego funduszu przejmującego. 

Obliczenie stosunku wymiany następuje 

w sposób określony w planie połączenia. 

2. Niezwłocznie po przydzieleniu uczestnikom 

funduszu przejmowanego tytułów uczestnictwa 

funduszu przejmującego podmiot uprawniony do 

badania sprawozdań finansowych funduszu 

przejmowanego dokonuje badania i wydaje 

opinię w przedmiocie prawidłowości: 

1) ostatecznej wyceny aktywów oraz ustalenia 

wartości aktywów netto łączących się 

funduszy oraz 

2) obliczenia stosunku wymiany oraz 

wysokości dopłat dla uczestników funduszu 

przejmowanego. 

3. Fundusz przejmowany niezwłocznie publikuje 

opinię, o której mowa w ust. 2, na stronach 

internetowych wskazanych w statucie funduszu, 

udostępnia ją bezpłatnie uczestnikom tego 

funduszu oraz przekazuje Komisji. 
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Art. 208zg. 1. Do ustalenia dnia połączenia stosuje się przepisy 

prawa państwa macierzystego funduszu 

przejmującego. 

2. Z dniem połączenia fundusz przejmujący 

wstępuje w prawa i obowiązki funduszu 

przejmowanego, w szczególności: 

1) uczestnicy funduszu przejmowanego stają 

się uczestnikami funduszu przejmującego;  

2) aktywa i zobowiązania funduszu 

przejmowanego stają się aktywami 

i zobowiązaniami funduszu przejmującego. 

3. Z dniem połączenia uczestnicy funduszu 

przejmującego nabywają uprawnienie do dopłaty 

wynikającej ze stosunku wymiany, jeżeli jest ona 

przewidziana w dokumencie informacyjnym 

zgodnie z art. 208ze ust. 2. 

Art. 208zh. Depozytariusz funduszu przejmowanego oraz inne 

podmioty przechowujące aktywa funduszu 

przejmowanego wydają depozytariuszowi funduszu 

przejmującego rejestr aktywów i przechowywane 

aktywa funduszu przejmowanego oraz dokumenty 

związane z wykonywaniem obowiązków 

określonych w art. 72 niezwłocznie po dniu 

połączenia, chyba że przepisy prawa państwa 

macierzystego funduszu przejmującego stanowią 

inaczej, i informują o tym towarzystwo. 

Art. 208zi. 1. Towarzystwo będące organem funduszu 

przejmowanego składa do sądu wniosek 

o wykreślenie funduszu przejmowanego 

z rejestru funduszy inwestycyjnych niezwłocznie 

po dniu połączenia. 
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2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, 

towarzystwo załącza: 

1) zgodę Komisji na połączenie transgraniczne 

przez przejęcie funduszu krajowego albo 

przez utworzenie funduszu zagranicznego; 

2) opinię, o której mowa w art. 208zf ust. 2. 

3. Sąd rejestrowy rozpoznaje sprawę w terminie 

14 dni od dnia złożenia wniosku lub jego 

uzupełnienia. 

Art. 208zj. 1. Towarzystwo będące organem funduszu 

przejmowanego niezwłocznie zawiadamia 

fundusz przejmujący o wykreśleniu funduszu 

przejmowanego z rejestru funduszy 

inwestycyjnych. 

2. Towarzystwo będące organem funduszu 

przejmowanego zamieszcza na stronach 

internetowych wskazanych w statucie funduszu 

informację o dokonanym połączeniu, ze 

wskazaniem dnia połączenia, oraz informuje 

Komisję o dokonanym połączeniu. 

Art. 208zk. 1. Jeżeli połączenie transgraniczne przez przejęcie 

funduszu krajowego ma nastąpić przez 

przeniesienie na fundusz przejmujący wyłącznie 

aktywów netto funduszu przejmowanego, 

fundusz przejmowany: 

1) na podstawie wyceny aktywów funduszu 

dokonanej w dniu poprzedzającym dzień 

obliczenia stosunku wymiany ustala wartość 

aktywów netto oraz 
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2) przenosi na fundusz przejmujący aktywa 

netto, w terminie i w sposób określony 

przepisami prawa państwa macierzystego 

funduszu przejmującego. 

2. Po przeniesieniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 

w funduszu przejmowanym mogą pozostać 

wyłącznie środki pieniężne na rachunkach 

bankowych lub instrumenty rynku pieniężnego, 

o których mowa w art. 93.  

3. W dniu przeniesienia, o którym mowa w ust. 1 

pkt 2, uczestnikom funduszu przejmowanego 

w zamian za jednostki uczestnictwa funduszu 

przejmowanego fundusz przejmujący przydziela 

tytuły uczestnictwa funduszu przejmującego, 

zgodnie ze stosunkiem wymiany ustalonym na 

podstawie wyceny aktywów funduszu 

przejmowanego i funduszu przejmującego z dnia 

poprzedzającego dzień przydziału. 

Oddział 2 

Połączenie transgraniczne przez przejęcie funduszu zagranicznego 

Art. 208zl. 1. O ile nic innego nie wynika z przepisów 

niniejszego oddziału, do połączenia 

transgranicznego przez przejęcie funduszu 

zagranicznego stosuje się odpowiednio przepisy 

o połączeniu krajowym przez przejęcie. 

2. W odniesieniu do krajowego funduszu 

przejmowanego biorącego udział w połączeniu 

zgoda Komisji na połączenie funduszy, o której 

mowa w art. 208i ust. 1 pkt 2, oraz zgoda 

zgromadzenia uczestników, o której mowa 

w art. 208i ust. 1 pkt 4, są udzielane na 
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połączenie transgraniczne przez przejęcie 

funduszu zagranicznego. 

Art. 208zm. Plan połączenia zawiera dodatkowo: 

1) wskazanie przepisów regulujących nabycie 

przez uczestników funduszy przejmowanych 

jednostek uczestnictwa funduszu 

przejmującego; 

2) wskazanie zasad przenoszenia aktywów 

funduszu przejmowanego do funduszu 

przejmującego. 

Art. 208zn. 1. Połączenie transgraniczne przez przejęcie 

funduszu zagranicznego dochodzi do skutku pod 

warunkiem uzyskania przez co najmniej jeden 

zagraniczny fundusz przejmowany zgody 

właściwych organów państwa macierzystego 

tego funduszu na połączenie oraz jeżeli jest to 

wymagane przepisami prawa jego państwa 

macierzystego – zgody właściwych organów tego 

funduszu na połączenie. 

2. Plan połączenia może przewidywać, że do 

skuteczności połączenia wymagane jest 

uzyskanie zgód, o których mowa w ust. 1, przez 

więcej niż jeden fundusz zagraniczny lub jeżeli 

w połączeniu bierze udział krajowy fundusz 

przejmowany – również uzyskanie przez ten 

fundusz zgody Komisji oraz zgody zgromadzenia 

uczestników na połączenie transgraniczne przez 

przejęcie funduszu zagranicznego. 

Art. 208zo. Niezwłocznie po podpisaniu planu połączenia 

krajowy fundusz przejmujący informuje Komisję 
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o zamiarze połączenia, przedstawiając dokument 

informacyjny tego funduszu i plan połączenia.  

Art. 208zp. 1. Połączenie transgraniczne przez przejęcie 

funduszu zagranicznego wymaga zatwierdzenia 

przez Komisję dokumentu informacyjnego 

krajowego funduszu przejmującego. 

Zatwierdzenie dokumentu następuje 

w postępowaniu określonym w ust. 2 – 7 albo 

w postępowaniu w sprawie wydania zgody 

Komisji na połączenie transgraniczne przez 

przejęcie funduszu zagranicznego. 

2. Postępowanie w sprawie zatwierdzenia 

dokumentu informacyjnego krajowego funduszu 

przejmującego jest wszczynane w dniu 

otrzymania przez Komisję od właściwych 

organów państwa macierzystego zagranicznego 

funduszu przejmowanego, przetłumaczonych na 

język polski: 

1)  wniosku zagranicznego funduszu 

przejmowanego o udzielenie przez właściwe 

organy państwa macierzystego zgody na 

połączenie z krajowym funduszem 

przejmującym; 

2) dokumentu informacyjnego zagranicznego 

funduszu przejmowanego i dokumentu 

informacyjnego krajowego funduszu 

przejmującego; 

3) planu połączenia; 

4) oświadczeń złożonych przez depozytariusza 

krajowego funduszu przejmującego 

i depozytariusza zagranicznego funduszu 

przejmowanego, że po zweryfikowaniu 



134 

przez każdego z nich warunków połączenia, 

depozytariusz stwierdza, że planowane 

połączenie funduszy jest zgodne 

z przepisami prawa i statutem funduszu, dla 

którego pełni on funkcję depozytariusza.  

3. W terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania 

wszystkich dokumentów, o których mowa 

w ust. 2, Komisja może zażądać od funduszu 

przejmującego zmiany lub rozszerzenia 

informacji zawartych w dokumencie 

informacyjnym, mając na celu zapewnienie 

należytej ochrony interesów uczestników 

krajowego funduszu przejmującego, w tym 

w szczególności zapewnienie im dostępu do 

informacji pozwalających należycie ocenić skutki 

planowanego połączenia. 

4. Komisja w terminie 20 dni roboczych od dnia 

otrzymania wszystkich dokumentów, o których 

mowa w ust. 2, w drodze decyzji: 

1) zatwierdza dokument informacyjny 

funduszu przejmującego albo 

2) odmawia jego zatwierdzenia 

– i informuje o swojej decyzji właściwe 

organy państwa macierzystego zagranicznego 

funduszu przejmowanego.  

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, bieg 

terminu, o którym mowa w ust. 4, rozpoczyna się 

w dniu następującym po dniu otrzymania przez 

Komisję żądanych informacji. 

6. Komisja może odmówić zatwierdzenia 

dokumentu informacyjnego krajowego funduszu 
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przejmującego w przypadku nieudzielenia przez 

ten fundusz odpowiedzi zgodnie z żądaniem, 

o którym mowa w ust. 3, lub gdy poprawiony 

dokument informacyjny nie spełnia wymogów 

określonych w ustawie.  

7. Komisja informuje niezwłocznie właściwe 

organy państwa macierzystego zagranicznego 

funduszu przejmowanego o przesłaniu do 

funduszu krajowego żądania, o którym mowa 

w ust. 3. 

8. Jeżeli w połączeniu bierze udział więcej niż jeden 

zagraniczny fundusz przejmowany, Komisja 

informuje właściwe organy państwa 

macierzystego funduszu zagranicznego, po 

otrzymaniu od tych organów dokumentów, 

o których mowa w ust. 2, obejmujących 

dokument informacyjny funduszu przejmującego 

o tej samej treści co dokument będący 

przedmiotem decyzji, o której mowa w ust. 4, 

o zatwierdzeniu albo odmowie zatwierdzenia 

tego dokumentu. 

Art. 208zr. Niezwłocznie po powzięciu informacji o uzyskaniu 

pierwszej ze zgód właściwych organów państwa 

macierzystego zagranicznego funduszu 

przejmowanego na połączenie, o planowanym 

połączeniu zawiadamia się uczestników krajowego 

funduszu przejmującego, wysyłając zawiadomienie, 

o którym mowa w art. 208o ust. 2. 

Art. 208zs. 1. W przypadku połączenia transgranicznego przez 

przejęcie funduszu zagranicznego, w którym 

zgodnie z planem połączenia bierze udział więcej 

niż jeden fundusz przejmowany, dzień obliczenia 
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stosunku wymiany dla kolejnego funduszu 

przejmowanego nie może przypadać przed dniem 

wydania opinii przez podmiot uprawniony do 

badania sprawozdań finansowych, o której mowa 

w art. 208zt ust. 1. 

2. W przypadku połączenia transgranicznego przez 

przejęcie funduszu zagranicznego, gdy 

subfundusz przejmujący jest nowo tworzony, dla 

każdego funduszu przejmowanego obowiązuje 

ten sam dzień obliczenia stosunku wymiany. 

Art. 208zt. 1. Niezwłocznie po przydzieleniu uczestnikom 

funduszu przejmowanego jednostek uczestnictwa 

funduszu przejmującego podmiot uprawniony do 

badania sprawozdań finansowych funduszu 

przejmującego albo funduszu przejmowanego 

dokonuje badania i wydaje opinię w przedmiocie 

prawidłowości: 

1) ostatecznej wyceny aktywów oraz 

2) obliczenia stosunku wymiany. 

2. Fundusz przejmujący oraz fundusz przejmowany 

będący funduszem krajowym niezwłocznie 

publikują opinię, o której mowa w ust. 1, na 

stronach internetowych wskazanych w statucie 

funduszu oraz udostępniają ją bezpłatnie swoim 

uczestnikom. Fundusz przejmujący niezwłocznie 

przekazuje opinię Komisji. 

Art. 208zu. 1. Dniem połączenia jest pierwszy dzień roboczy 

następujący po dniu przydziału. Z tym dniem 

krajowy fundusz przejmujący, z zastrzeżeniem 

art. 205 ust. 2, wstępuje w prawa i obowiązki 

funduszu przejmowanego, w szczególności: 
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1) aktywa i zobowiązania funduszu 

przejmowanego stają się aktywami 

i zobowiązaniami funduszu przejmującego; 

2) wpis uczestników funduszu przejmowanego 

do rejestru uczestników funduszu 

przejmującego wywołuje skutek prawny. 

2. Niezwłocznie po dniu połączenia depozytariusz 

każdego funduszu przejmowanego oraz inne 

podmioty przechowujące aktywa funduszu 

przejmowanego wydają depozytariuszowi 

funduszu przejmującego rejestr aktywów 

i przechowywane aktywa funduszu 

przejmowanego oraz dokumenty związane 

z wykonywaniem obowiązków depozytariusza, 

chyba że przepisy prawa państwa macierzystego 

funduszu przejmowanego stanowią inaczej, 

i informują o tym towarzystwo. 

Art. 208zw. 1. Niezwłocznie po dniu połączenia towarzystwo 

będące organem funduszu przejmowanego składa 

do sądu rejestrowego wniosek o wykreślenie tego 

funduszu z rejestru funduszy inwestycyjnych. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, 

towarzystwo załącza: 

1) zgodę Komisji na połączenie transgraniczne 

przez przejęcie funduszu zagranicznego; 

2) opinię, o której mowa w art. 208zt ust. 1. 

3. Sąd rejestrowy rozpoznaje sprawę w terminie 

14 dni od dnia złożenia wniosku lub jego 

uzupełnienia. 
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Art. 208zy. Sprawozdanie finansowe krajowego funduszu 

przejmowanego sporządza się na dzień 

poprzedzający dzień przydziału. Sprawozdanie 

publikowane jest niezwłocznie na stronach 

internetowych wskazanych w statucie tego funduszu 

i przekazywane Komisji. 

Oddział 3 

Połączenie transgraniczne przez utworzenie funduszu krajowego 

Art. 208zz. 1. O ile nic innego nie wynika z przepisów 

niniejszego oddziału, do połączenia 

transgranicznego przez utworzenie funduszu 

krajowego stosuje się odpowiednio przepisy 

o połączeniu krajowym przez utworzenie 

funduszu krajowego oraz przepisy o utworzeniu 

funduszu inwestycyjnego otwartego. 

2. W odniesieniu do krajowego funduszu 

przejmowanego biorącego udział w połączeniu, 

zgoda Komisji na połączenie funduszy, o której 

mowa w art. 208i ust. 1 pkt 2, oraz zgoda 

zgromadzenia uczestników, o której mowa 

w art. 208i ust. 1 pkt 4, są udzielane na 

połączenie transgraniczne przez utworzenie 

funduszu krajowego. 

3. Połączenie transgraniczne przez utworzenie 

funduszu krajowego wymaga uzyskania 

zezwolenia Komisji na utworzenie funduszu 

inwestycyjnego, który ma być funduszem 

przejmującym, zgodnie z przepisami art. 22 

i art. 23. Jeżeli w połączeniu transgranicznym 

przez utworzenie funduszu krajowego bierze 

udział krajowy fundusz przejmowany, 

zezwolenie to powinno być uzyskane przed 
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uzyskaniem przez ten fundusz zgody Komisji 

zgodnie z ust. 2. Plan połączenia sporządza się 

niezwłocznie po uzyskaniu zezwolenia. 

Art. 208zza. 1. W statucie funduszu inwestycyjnego, który ma 

być funduszem przejmującym, załączanym do 

wniosku o wydanie zezwolenia na utworzenie 

funduszu inwestycyjnego, wskazuje się, że 

fundusz powstanie na skutek połączenia 

transgranicznego przez utworzenie funduszu 

krajowego. 

2. Do funduszu przejmującego nie stosuje się 

przepisów art. 15 ust. 3 oraz art. 26 – 30. Wpłaty 

do funduszu przejmującego są zbierane w drodze 

wniesienia aktywów funduszy przejmowanych. 

3. Towarzystwo informuje fundusz przejmowany 

o uzyskaniu zezwolenia na utworzenie funduszu 

inwestycyjnego, który ma być funduszem 

przejmującym, niezwłocznie po jego doręczeniu. 

Art. 208zzb. 1. Zezwolenie na utworzenie funduszu 

inwestycyjnego, który ma być funduszem 

przejmującym, wygasa, jeżeli w terminie 

6 miesięcy od dnia jego doręczenia, towarzystwo 

nie złoży wniosku o wpisanie tego funduszu do 

rejestru funduszy inwestycyjnych w związku 

z połączeniem.  

2. Zezwolenie nie wygasa zgodnie z ust. 1, jeżeli 

w terminie 3 miesięcy od dnia powzięcia przez 

towarzystwo informacji o: 

1) odmowie udzielenia zagranicznemu 

funduszowi przejmowanemu, bez którego 

zgodnie z planem połączenia połączenie nie 
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dojdzie do skutku, zgody na połączenie 

przez właściwe organy jego państwa 

macierzystego, 

2) odmowie udzielenia krajowemu funduszowi 

przejmowanemu, bez którego zgodnie 

z planem połączenia połączenie nie dojdzie 

do skutku, zgody Komisji na połączenie 

transgraniczne przez utworzenie funduszu 

krajowego, 

3) braku zgody właściwego organu 

zagranicznego funduszu przejmowanego, 

bez którego zgodnie z planem połączenia 

połączenie to nie dojdzie do skutku, jeżeli 

zgoda taka jest wymagana przez prawo jego 

państwa macierzystego, 

4) podjęciu przez zgromadzenie uczestników 

krajowego funduszu przejmowanego, bez 

którego zgodnie z planem połączenia 

połączenie nie dojdzie do skutku, uchwały 

o niewyrażeniu zgody na połączenie, 

5) nieodbyciu się ważnego zgromadzenia 

uczestników krajowego funduszu 

przejmowanego, bez którego zgodnie 

z planem połączenia połączenie nie dojdzie 

do skutku, chyba że w terminie określonym 

w ust. 1 jest możliwe zwołanie kolejnego 

zgromadzenia uczestników tego funduszu 

przejmowanego  

– towarzystwo zmieni statut funduszu 

w zakresie, o którym mowa w art. 208zza ust. 1, 

dokona w prospekcie informacyjnym funduszu 

zmian niezbędnych do przeprowadzenia zapisów 
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na jednostki uczestnictwa funduszu, 

przeprowadzi zapisy na jednostki uczestnictwa, 

dokona ich przydziału oraz złoży wniosek 

o wpisanie funduszu do rejestru funduszy 

inwestycyjnych. W takim przypadku art. 26 ust. 2 

i 3, art. 27 – 29 i art. 30 ust. 1 i 3 stosuje się 

odpowiednio. 

Art. 208zzc. Plan połączenia zawiera dodatkowo: 

1) wskazanie przepisów regulujących nabycie 

przez uczestników funduszy przejmowanych 

jednostek uczestnictwa funduszu 

przejmującego; 

2) wskazanie zasad przenoszenia aktywów 

funduszu przejmowanego do funduszu 

przejmującego; 

3) statut, prospekt informacyjny oraz kluczowe 

informacje dla inwestorów funduszu 

przejmującego.  

Art. 208zzd. 1. Połączenie transgraniczne przez utworzenie 

funduszu krajowego dochodzi do skutku pod 

warunkiem uzyskania przez co najmniej: 

1) dwa zagraniczne fundusze przejmowane 

zgody właściwych organów państwa 

macierzystego zagranicznego funduszu 

przejmowanego na połączenie oraz, jeżeli 

jest to wymagane przez prawo państwa 

macierzystego danego funduszu – zgody 

właściwych organów tego funduszu na 

połączenie albo  
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2) jeden: 

a) zagraniczny fundusz przejmowany 

zgody właściwych organów państwa 

macierzystego zagranicznego funduszu 

przejmowanego na połączenie oraz, 

jeżeli jest to wymagane przez prawo 

jego państwa macierzystego – zgody 

właściwych organów tego funduszu na 

połączenie oraz 

b) krajowy fundusz przejmowany zgody 

Komisji na połączenie transgraniczne 

przez utworzenie funduszu krajowego 

oraz zgody zgromadzenia uczestników 

na połączenie transgraniczne przez 

utworzenie funduszu krajowego. 

2. Plan połączenia może przewidywać, że do 

skuteczności połączenia wymagane jest 

uzyskanie zgód, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 

przez więcej niż dwa fundusze zagraniczne lub 

zgód, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przez 

więcej niż jeden fundusz zagraniczny lub więcej 

niż jeden krajowy fundusz przejmowany.  

Art. 208zze. 1. Fundusz przejmowany jest obowiązany 

niezwłocznie poinformować towarzystwo, które 

uzyskało zezwolenie na utworzenie funduszu, 

który ma być funduszem przejmującym, o tym, 

że: 

1) właściwe organy funduszu przejmowanego 

wyraziły zgodę na połączenie albo zgoda 

taka nie została udzielona – w przypadku 

zagranicznego funduszu przejmowanego, 
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jeżeli zgoda taka jest wymagana przez prawo 

państwa macierzystego tego funduszu; 

2) nie odbyło się ważne zgromadzenie 

uczestników funduszu przejmowanego albo 

zgromadzenie to podjęło uchwałę 

o wyrażeniu zgody na połączenie albo 

o niewyrażeniu takiej zgody  – w przypadku 

funduszu przejmowanego będącego 

funduszem krajowym. 

2. Komisja informuje towarzystwo, które uzyskało 

zezwolenie na utworzenie funduszu, który ma 

być funduszem przejmującym, o udzieleniu 

zagranicznemu funduszowi przejmowanemu 

przez właściwe organy jego państwa 

macierzystego zgody na połączenie albo 

o odmowie jej udzielenia oraz o udzieleniu 

krajowemu funduszowi przejmowanemu zgody 

na połączenie transgraniczne przez utworzenie 

funduszu krajowego albo odmowie jej udzielenia. 

Art. 208zzf. 1. Niezwłocznie po dokonaniu przydziału podmiot 

uprawniony do badania sprawozdań finansowych 

funduszu przejmującego albo funduszu 

przejmowanego dokonuje badania i wydaje 

opinię w przedmiocie prawidłowości: 

1) ostatecznej wyceny aktywów oraz 

2) obliczenia stosunku wymiany. 

2. Towarzystwo, które uzyskało zezwolenie na 

utworzenie funduszu inwestycyjnego, który ma 

być funduszem przejmującym, oraz fundusz 

przejmowany będący funduszem krajowym 

niezwłocznie publikują opinię, o której mowa 
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w ust. 1, na stronach internetowych wskazanych 

w statutach funduszu. Fundusz przejmowany 

bezpłatnie udostępnia opinię swoim uczestnikom, 

a towarzystwo, które uzyskało zezwolenie na 

utworzenie funduszu inwestycyjnego, który ma 

być funduszem przejmującym, niezwłocznie 

przekazuje ją Komisji. 

Art. 208zzg. Niezwłocznie po dniu połączenia depozytariusz 

każdego funduszu przejmowanego oraz inne 

podmioty przechowujące aktywa funduszu 

przejmowanego wydają depozytariuszowi 

funduszu przejmującego rejestr aktywów 

i przechowywane aktywa funduszu 

przejmowanego oraz dokumenty związane 

z wykonywaniem obowiązków depozytariusza, 

chyba że przepisy prawa państwa macierzystego 

funduszu przejmowanego stanowią inaczej, 

i informują o tym towarzystwo. 

Art. 208zzh. Sprawozdanie finansowe krajowego funduszu 

przejmowanego sporządza się na dzień 

poprzedzający dzień przydziału. Sprawozdanie 

publikowane jest niezwłocznie na stronach 

internetowych wskazanych w statucie tego 

funduszu i przekazywane Komisji.”; 

55) w art. 219 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Fundusz inwestycyjny otwarty oraz specjalistyczny fundusz 

inwestycyjny otwarty mają obowiązek publikowania 

prospektów informacyjnych oraz kluczowych informacji dla 

inwestorów, a także rocznych i półrocznych sprawozdań 

finansowych, w tym połączonych sprawozdań funduszy 

z wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdań 
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jednostkowych subfunduszy, na stronach internetowych 

wskazanych w statucie funduszu.”; 

56) po art. 220 dodaje się art. 220a i art. 220b w brzmieniu: 

„Art. 220a. 1. Kluczowe informacje dla inwestorów powinny 

zawierać następujące informacje o podstawowych 

cechach funduszu inwestycyjnego: 

1) dane pozwalające na identyfikację funduszu; 

2) opis jego polityki inwestycyjnej i celów 

inwestycyjnych; 

3) przedstawienie dotychczasowych wyników 

lub symulacje tych wyników; 

4) wysokość opłat manipulacyjnych 

pobieranych w związku z nabyciem lub 

umorzeniem jednostek uczestnictwa oraz 

wysokość innych opłat i kosztów 

ponoszonych przez uczestników funduszu 

inwestycyjnego; 

5) określenie profilu ryzyka funduszu 

inwestycyjnego, w tym określenie wskaźnika 

zysku do ryzyka funduszu wraz 

z wyjaśnieniem dotyczącym ryzyka 

związanego z inwestycjami w funduszu oraz 

odpowiednimi ostrzeżeniami. 

2. Kluczowe informacje dla inwestorów powinny 

wyraźnie wskazywać, gdzie i w jaki sposób 

można uzyskać dodatkowe informacje na temat 

funduszu inwestycyjnego, w tym gdzie i w jaki 

sposób można, na wniosek, bezpłatnie otrzymać 

prospekt informacyjny, a także, w jakim języku 

takie informacje są dostępne dla inwestorów. 
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3. Informacje zawarte w kluczowych informacjach 

dla inwestorów powinny być przedstawione 

w sposób umożliwiający zrozumienie charakteru 

oraz ryzyka związanego z jednostkami 

uczestnictwa funduszu, a tym samym podjęcie 

świadomej decyzji inwestycyjnej, a także 

w formie zrozumiałej bez konieczności 

odwoływania się do innych dokumentów. 

4. Informacje zawarte w kluczowych informacjach 

dla inwestorów powinny być spójne 

z odpowiednimi częściami prospektu 

informacyjnego. 

5. Kluczowe informacje dla inwestorów powinny 

być sporządzone w jednolitym formacie 

umożliwiającym dokonywanie porównań 

kluczowych informacji dla inwestorów dla 

różnych funduszy inwestycyjnych.  

6. Zakres informacji wykazywanych w kluczowych 

informacjach dla inwestorów oraz formę i sposób 

ich przedstawienia inwestorom określa 

rozporządzenie Komisji (UE) nr 583/2010 z dnia 

1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE 

w zakresie kluczowych informacji dla inwestorów 

i warunków, które należy spełnić w przypadku 

dostarczania kluczowych informacji dla 

inwestorów lub prospektu emisyjnego na trwałym 

nośniku innym niż papier lub za pośrednictwem 

strony internetowej (Dz. Urz. UE L 176 

z 10.07.2010, str. 1). 

7. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty 

sporządza i udostępnia kluczowe informacje dla 
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inwestorów na zasadach określonych dla  

funduszu inwestycyjnego otwartego, w tym 

zgodnie z przepisami, o których mowa w ust. 6. 

Art. 220b. Informacje zawarte w kluczowych informacjach dla 

inwestorów, w tym przetłumaczone na język inny niż 

ten, w którym zostały sporządzone, nie mogą być 

wyłączną podstawą odpowiedzialności cywilnej, 

chyba że wprowadzają one w błąd, są nieprawdziwe 

lub niezgodne z informacjami zawartymi 

w prospekcie informacyjnym funduszu. Kluczowe 

informacje dla inwestorów powinny zawierać w tym 

zakresie wyraźne ostrzeżenie skierowane do 

inwestorów.”; 

57) art. 221 i art. 222 otrzymują brzmienie: 

„Art. 221. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych 

określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

warunki, jakim powinien odpowiadać prospekt 

informacyjny funduszu inwestycyjnego otwartego 

oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego 

otwartego, a także sposób i metodologię wyliczania 

wskaźnika zysku do ryzyka funduszu inwestycyjnego 

otwartego oraz specjalistycznego funduszu 

inwestycyjnego otwartego, mając na uwadze 

umożliwienie nabywcom jednostek uczestnictwa 

dokonania oceny ryzyka związanego z lokatami 

funduszu oraz ryzyka związanego z inwestowaniem 

w te jednostki. 

Art. 222. 1. Przy zbywaniu jednostek uczestnictwa fundusz 

inwestycyjny otwarty i specjalistyczny fundusz 

inwestycyjny otwarty bezpłatnie udostępnia 

kluczowe informacje dla inwestorów, 
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umożliwiając zapoznanie się z nimi przed 

nabyciem jednostek uczestnictwa. 

2. W przypadku gdy jednostki uczestnictwa funduszu 

są zbywane za pośrednictwem podmiotu, o którym 

mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 i 3 lub ust. 2, 

wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, 

obciąża ten podmiot. Na żądanie tego podmiotu 

fundusz inwestycyjny dostarcza mu kluczowe 

informacje dla inwestorów. 

3. W przypadku przyjmowania oświadczeń woli 

związanych z przystąpieniem do funduszu 

inwestycyjnego za pośrednictwem osób, o których 

mowa w art. 33 ust. 1, obowiązek określony 

w ust. 1 wykonuje się przez te osoby. 

4. Od dnia ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia 

uczestników funduszu inwestycyjnego otwartego 

przy zbywaniu jednostek uczestnictwa funduszu 

wraz z kluczowymi informacjami dla inwestorów 

udostępnia się informację o planowanym 

zgromadzeniu uczestników zawierającą informacje, 

o których mowa w art. 87c ust. 3. 

5. Od dnia zgromadzenia uczestników zwołanego 

w związku z planowanym połączeniem funduszy 

przy zbywaniu jednostek uczestnictwa funduszu 

wraz z kluczowymi informacjami dla inwestorów 

udostępnia się informację o planowanym 

połączeniu, chyba że zgromadzenie uczestników 

funduszu nie podjęło ważnej uchwały o wyrażeniu 

zgody na połączenie. 

6. Fundusz inwestycyjny otwarty jest obowiązany 

udostępnić uczestnikowi funduszu bezpłatnie, na 

jego żądanie, prospekt informacyjny wraz 
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z aktualnymi informacjami o zmianach w tym 

prospekcie, a także roczne i półroczne 

sprawozdania finansowe, połączone sprawozdania 

finansowe funduszu z wydzielonymi 

subfunduszami oraz sprawozdania jednostkowe 

subfunduszy.  

7. Kluczowe informacje dla inwestorów oraz prospekt 

informacyjny wraz z aktualnymi informacjami 

o zmianach w tym prospekcie mogą być 

udostępnione na trwałym nośniku informacji innym 

niż papier lub za pośrednictwem strony 

internetowej. W takim przypadku na żądanie 

inwestora lub uczestnika funduszu są one 

dostarczane bezpłatnie na papierze. 

8. Sprawozdania finansowe są udostępniane w sposób 

określony w kluczowych informacjach dla 

inwestorów oraz prospekcie informacyjnym 

funduszu, jednakże na żądanie uczestnika funduszu 

są mu dostarczane na papierze. 

9. Fundusz inwestycyjny otwarty działający jako 

fundusz powiązany dodatkowo jest obowiązany 

udostępnić uczestnikowi funduszu bezpłatnie, na 

jego żądanie, prospekt informacyjny funduszu 

podstawowego oraz roczne i półroczne 

sprawozdania finansowe funduszu podstawowego. 

10. Fundusz inwestycyjny otwarty przekazuje Komisji: 

1) prospekty informacyjne i kluczowe informacje 

dla inwestorów – niezwłocznie po ich 

sporządzeniu; 

2) roczne sprawozdania finansowe, a w przypa-

dku funduszu z wydzielonymi subfunduszami 

roczne połączone sprawozdanie finansowe 
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funduszu oraz roczne sprawozdania 

jednostkowe subfunduszy – niezwłocznie po 

ich zbadaniu przez biegłego rewidenta; 

3) półroczne sprawozdania finansowe, 

a w przypadku funduszu z wydzielonymi 

subfunduszami półroczne połączone 

sprawozdanie finansowe funduszu oraz 

półroczne sprawozdania jednostkowe 

subfunduszy – niezwłocznie po dokonaniu ich 

przeglądu przez biegłego rewidenta. 

11. Fundusz inwestycyjny otwarty będący funduszem 

powiązanym, poza dokumentami wskazanymi 

w ust. 10, przekazuje niezwłocznie Komisji 

prospekt informacyjny, kluczowe informacje dla 

inwestorów oraz ich zmiany, a także roczne 

i półroczne sprawozdania finansowe funduszu 

podstawowego. 

12. Fundusz inwestycyjny otwarty przekazuje Komisji 

informacje o zmianach w prospekcie 

informacyjnym lub kluczowych informacjach dla 

inwestorów niezwłocznie po ich wprowadzeniu. 

13. Prospekt informacyjny, a także roczne i półroczne 

sprawozdania finansowe, połączone sprawozdania 

finansowe funduszu z wydzielonymi 

subfunduszami oraz sprawozdania jednostkowe 

subfunduszy, powinny być dostępne w miejscach 

zbywania jednostek uczestnictwa wskazanych 

w prospekcie informacyjnym. 

14. Fundusz inwestycyjny otwarty jest obowiązany 

udostępniać we wszystkich miejscach zbywania 

jednostek uczestnictwa oraz na stronach 

internetowych wskazanych w statucie funduszu 



151 

aktualne informacje o zmianach w prospekcie 

informacyjnym oraz ujednoliconą wersję 

kluczowych informacji dla inwestorów obejmującą 

wszystkie zmiany.”; 

58) w art. 225 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Towarzystwo, fundusz inwestycyjny oraz spółka 

zarządzająca, z którą towarzystwo zawarło umowę, o której 

mowa w art. 4 ust. 1a, mają obowiązek dostarczania, na 

żądanie Komisji lub jej upoważnionego przedstawiciela, 

informacji, dokumentów lub wyjaśnień niezbędnych do 

wykonywania efektywnego nadzoru.”; 

59) w art. 225a pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) podmiot, któremu towarzystwo powierzyło wykonywanie 

czynności na podstawie umowy, o której mowa w art. 45a 

ust. 1, w celu sprawdzenia, czy jego działalność w zakresie 

wykonywania obowiązków wynikających z umowy zawartej 

z towarzystwem jest zgodna z tą umową oraz statutem 

funduszu inwestycyjnego,”; 

60) w art. 226: 

a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) podmiotu, któremu towarzystwo powierzyło 

wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której 

mowa w art. 45a ust. 1 – w celu sprawdzenia, czy jego 

działalność w zakresie wykonywania obowiązków 

wynikających z umowy zawartej z towarzystwem jest 

zgodna z tą umową oraz statutem funduszu 

inwestycyjnego;”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Do kontroli podmiotów, o których mowa w ust. 1, 

stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 lipca 
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2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. 

Nr 183, poz. 1537, z późn. zm.4)), zwanej dalej „ustawą 

o nadzorze nad rynkiem kapitałowym”, oraz przepisy 

rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej.”; 

61) po art. 227 dodaje się art. 227a i art. 227b w brzmieniu: 

„Art. 227a. 1. Komisja może nakazać: 

1) towarzystwu, które narusza przepisy prawa, 

nie wypełnia warunków określonych 

w zezwoleniu, przekracza zakres zezwolenia, 

narusza interes uczestników funduszu 

inwestycyjnego lub uczestników zbiorczego 

portfela papierów wartościowych lub nie 

przestrzega zasad uczciwego obrotu, a także 

jeżeli fundusz inwestycyjny zarządzany przez 

towarzystwo narusza przepisy regulujące 

działalność funduszy inwestycyjnych, 

przepisy ustawy o nadzorze nad rynkiem 

kapitałowym, ustawy o ofercie publicznej lub 

ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi, nie przestrzega przepisów 

statutu lub warunków określonych 

w zezwoleniu lub nie działa zgodnie 

z  postanowieniami prospektu informa-

cyjnego, 

2) depozytariuszowi, który narusza przepisy 

ustawy lub nie wypełnia obowiązków 

określonych w umowie o prowadzenie 

rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego, 

3) podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 2, 

który narusza przepisy ustawy, nie wypełnia 

warunków określonych w zezwoleniu lub 
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przekracza zakres zezwolenia, lub wykonuje 

działalność z naruszeniem interesów 

uczestników funduszy lub zasad uczciwego 

obrotu, 

4) podmiotowi, któremu towarzystwo 

powierzyło wykonywanie czynności na 

podstawie umowy, o której mowa w art. 45a 

ust. 1, który wykonuje działalność w zakresie 

wykonywania obowiązków wynikających 

z umowy zawartej z towarzystwem 

niezgodnie z tą umową oraz statutem 

funduszu inwestycyjnego, 

5) podmiotowi prowadzącemu rejestr 

uczestników funduszu inwestycyjnego, który 

wykonuje działalność w zakresie 

wykonywania obowiązków wynikających 

z umowy zawartej z funduszem niezgodnie 

z tą umową oraz statutem funduszu 

inwestycyjnego, 

6) spółce zarządzającej, jeżeli działalność 

funduszu inwestycyjnego otwartego, co do 

którego towarzystwo zawarło umowę, 

o której mowa w art. 4 ust. 1a, w zakresie 

należącym zgodnie z art. 272c ust. 1 do 

kompetencji spółki zarządzającej, narusza 

przepisy regulujące działalność funduszy 

inwestycyjnych, przepisy ustawy o nadzorze 

nad rynkiem kapitałowym, ustawy o ofercie 

publicznej lub ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi, postanowienia 

statutu lub warunki określone w zezwoleniu 

lub jest niezgodna z postanowieniami 
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prospektu informacyjnego, lub narusza interes 

uczestników funduszu inwestycyjnego, 

7) spółce zarządzającej lub oddziałowi tej spółki 

albo spółce zarządzającej funduszami 

inwestycyjnymi otwartymi z siedzibą 

w państwach należących do EEA lub OECD 

lub oddziałowi tej spółki, które naruszają 

przepisy prawa w zakresie prowadzenia 

działalności na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, 

8) funduszowi zagranicznemu lub funduszowi 

inwestycyjnemu otwartemu z siedzibą 

w państwie należącym do EEA lub OECD, 

które naruszają przepisy prawa, zasady 

uczciwego obrotu lub zasady zbywania na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułów 

uczestnictwa przedstawione w zawiado-

mieniu, o którym mowa w art. 253 ust. 1, 

9) podmiotowi, o którym mowa w art. 192 

ust. 1, który narusza przepisy prawa lub 

statutu funduszu sekurytyzacyjnego, nie 

wypełnia warunków określonych 

w zezwoleniu lub przekracza zakres 

zezwolenia, lub wykonuje działalność 

z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub 

z naruszeniem interesów uczestników 

funduszu sekurytyzacyjnego, 

10) agentowi płatności lub przedstawicielowi 

funduszu zagranicznego lub funduszu 

inwestycyjnego otwartego z siedzibą 

w państwach należących do EEA lub OECD, 

którzy wykonują obowiązki wynikające 
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z umowy zawartej z takim funduszem 

niezgodnie z tą umową oraz przepisami 

ustawy 

– zaprzestanie tych działań. 

2. Środek określony w ust. 1 może być stosowany 

bez względu na zastosowanie sankcji określonych 

w art. 228, art. 232 – 234, art. 259, art. 259a 

i art. 273. 

Art. 227b. W przypadku gdy jest to uzasadnione interesem 

uczestników funduszu inwestycyjnego, Komisja 

może, w drodze decyzji, nakazać funduszowi 

czasowe zawieszenie zbywania lub odkupywania 

jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego.”; 

62) w art. 228: 

a) po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu: 

„2b. W przypadku gdy działalność funduszu inwestycyjnego 

otwartego, co do którego towarzystwo zawarło umowę, 

o której mowa w art. 4 ust. 1a, w zakresie należącym 

zgodnie z art. 272c ust. 1 do kompetencji spółki 

zarządzającej, narusza przepisy regulujące działalność 

funduszy inwestycyjnych, przepisy ustawy o nadzorze 

nad rynkiem kapitałowym, ustawy o ofercie publicznej 

lub ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 

postanowienia statutu lub warunki określone 

w zezwoleniu lub jest niezgodna z postanowieniami 

prospektu informacyjnego, lub narusza interes 

uczestników funduszu inwestycyjnego, Komisja może, 

w drodze decyzji: 

1) zakazać wykonywania przez spółkę zarządzającą 

lub jej oddział działalności na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w całości lub w części, 
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w szczególności zakazać wykonywania 

działalności w zakresie zarządzania funduszami 

inwestycyjnymi otwartymi i prowadzenia ich 

spraw, albo 

2) nałożyć na spółkę zarządzającą karę pieniężną 

w wysokości do 500.000 zł, albo 

3) zastosować łącznie obie sankcje, o których mowa 

w pkt 1 i 2.”, 

b) dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 

„8. Przed podjęciem decyzji o cofnięciu zezwolenia 

towarzystwu, które zarządza funduszem zagranicznym, 

Komisja zasięga opinii właściwego organu państwa 

macierzystego funduszu zagranicznego.”; 

63) w art. 229: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Każda informacja reklamowa odnosząca się do 

nabywania jednostek uczestnictwa lub certyfikatów 

inwestycyjnych musi wskazywać na istnienie 

odpowiednio prospektu informacyjnego, kluczowych 

informacji dla inwestorów, prospektu emisyjnego, 

memorandum informacyjnego albo warunków emisji 

i wskazywać miejsce, w którym dany dokument jest 

publicznie dostępny.”, 

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Jeżeli fundusz inwestycyjny otwarty prowadzi 

działalność jako fundusz powiązany, w informacjach 

o funduszu, o których mowa w ust. 1, należy zamieścić 

wyeksponowane stwierdzenie wskazujące na tę cechę.”, 

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 
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„7. Fundusze inwestycyjne inne niż fundusze inwestycyjne 

otwarte nie mogą w swoich statutach, w prospektach lub 

w innych publikowanych i dostępnych w sposób 

publiczny informacjach, w tym reklamowych, 

wskazywać, że spełniają wymagania określone 

w przepisach prawa wspólnotowego regulującego zasady 

zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe lub 

sugerować, że ich działalność jest zgodna z tymi 

przepisami.”; 

64) w art. 238 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Towarzystwo może, na podstawie zawartej z innym 

towarzystwem będącym organem specjalistycznego funduszu 

inwestycyjnego otwartego lub funduszu inwestycyjnego 

zamkniętego umowy o przejęcie zarządzania funduszem 

inwestycyjnym, prowadzenia jego spraw oraz 

reprezentowania funduszu w stosunkach z osobami trzecimi, 

przejąć zarządzanie tym funduszem.”; 

65) po art. 238 dodaje się art. 238a w brzmieniu: 

„Art. 238a. 1. Towarzystwo może, na podstawie zawartej 

z innym towarzystwem będącym organem 

funduszu inwestycyjnego otwartego umowy 

o przejęcie zarządzania funduszem 

inwestycyjnym, prowadzenia jego spraw oraz 

reprezentowania funduszu w stosunkach 

z osobami trzecimi, przejąć zarządzanie tym 

funduszem. 

2. Przejęcie zarządzania wymaga zgody 

zgromadzenia uczestników funduszu na przejęcie 

zarządzania przez inne towarzystwo, zezwolenia 

Komisji oraz zmiany statutu funduszu w zakresie, 

o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2. 
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3. Do wniosku o wydanie zezwolenia, o którym 

mowa w ust. 2, towarzystwo, które zamierza 

przejąć zarządzanie funduszem inwestycyjnym 

otwartym, załącza: 

1) dane osobowe osób zatrudnionych 

w towarzystwie, które będą mieć istotny 

wpływ na działalność funduszu, w tym 

w szczególności na decyzje inwestycyjne 

funduszu, wraz z opisem ich kwalifikacji 

i doświadczeń zawodowych oraz 

informacjami z Krajowego Rejestru 

Karnego; 

2) informację o planowanym, w związku 

z przejęciem zarządzania, powierzeniu 

innym podmiotom wykonywania czynności 

na podstawie umowy, o której mowa 

w art. 45a ust. 1; 

3) umowę o przejęcie zarządzania funduszem 

inwestycyjnym, prowadzenia jego spraw 

oraz reprezentowania funduszu 

w stosunkach z osobami trzecimi; 

4) oświadczenie biegłego rewidenta 

o prawidłowości i zgodności z profilem 

ryzyka inwestycyjnego i polityką 

inwestycyjną funduszu inwestycyjnego 

systemu zarządzania ryzykiem 

w towarzystwie, przyjętych metod pomiaru 

i monitorowania ryzyk, wyznaczania 

całkowitej ekspozycji oraz systemu limitów 

wewnętrznych przyjętego dla funduszu 

inwestycyjnego, w przypadku gdy 

towarzystwo nie zarządza funduszem 
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inwestycyjnym o takim profilu ryzyka 

inwestycyjnego i polityce inwestycyjnej jak 

fundusz, którego dotyczy wniosek, albo 

oświadczenie towarzystwa, iż towarzystwo 

zarządza funduszem inwestycyjnym o takim 

profilu ryzyka inwestycyjnego i polityce 

inwestycyjnej; 

5) uchwałę zgromadzenia uczestników 

o wyrażeniu zgody na przejęcie zarządzania 

funduszem przez inne towarzystwo. 

4. Komisja odmawia wydania zezwolenia, o którym 

mowa w ust. 2, jeżeli: 

1) wniosek lub załączone do niego dokumenty 

nie są zgodne pod względem treści 

z przepisami prawa lub ze stanem 

faktycznym; 

2) towarzystwo, które zamierza przejąć 

zarządzanie funduszem inwestycyjnym 

otwartym, nie zapewnia zarządzania 

w sposób należyty funduszem 

inwestycyjnym otwartym o takiej polityce 

inwestycyjnej i celach inwestycyjnych jak 

fundusz inwestycyjny otwarty, którego 

dotyczy wniosek. 

5. Towarzystwo przejmujące zarządzanie wstępuje 

w prawa i obowiązki towarzystwa będącego 

dotychczas organem funduszu, z dniem wejścia 

w życie zmiany statutu, o której mowa w ust. 2. 

Postanowienia umowy wyłączające przejęcie 

określonych obowiązków są bezskuteczne wobec 

osób trzecich. 
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6. W związku z przejęciem zarządzania funduszem 

inwestycyjnym otwartym uczestnicy funduszu 

inwestycyjnego otwartego mają prawo, 

w terminie od dnia ogłoszenia zmiany statutu 

funduszu, o której mowa w ust. 2, do dnia jej 

wejścia w życie, zażądać odkupienia jednostek 

uczestnictwa funduszu bez ponoszenia opłat 

manipulacyjnych. 

7. Towarzystwo przejmujące zarządzanie 

funduszem inwestycyjnym jest obowiązane 

przekazać uczestnikom tego funduszu na 

papierze lub innym trwałym nośniku informacji, 

przynajmniej na 45 dni przed planowaną datą 

przejęcia zarządzania funduszem inwestycyjnym, 

następujące informacje: 

1) oświadczenie, że towarzystwo uzyskało 

zezwolenie Komisji, o którym mowa 

w ust. 2; 

2) datę ogłoszenia zmiany statutu funduszu 

inwestycyjnego, o której mowa w ust. 2; 

3) informację, że uczestnicy funduszu mają 

prawo zażądać, w terminie 30 dni od dnia 

ogłoszenia zmiany statutu funduszu 

inwestycyjnego, odkupienia posiadanych 

przez nich jednostek uczestnictwa funduszu 

bez ponoszenia opłat manipulacyjnych.”; 

66) w art. 240a w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) osoby, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 5 – 7, mogą 

wykonywać swoje obowiązki z naruszeniem zasad 

uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie 

zabezpieczający interesy uczestników funduszu, albo”; 

http://legalis/akt.do?link=AKT%5b%5d50130235#mip11026292
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67) art. 242 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 242. 1. Do wniosku o wydanie zezwolenia na 

przekształcenie funduszy inwestycyjnych w jeden 

fundusz z wydzielonymi subfunduszami, o którym 

mowa w art. 240 ust. 2 pkt 1 i 2, towarzystwo 

załącza dokumenty określone w art. 22 ust. 1. 

2. Do wniosku o wydanie zezwolenia na 

przekształcenie funduszu inwestycyjnego w nowy 

subfundusz istniejącego funduszu inwestycyjnego 

z wydzielonymi subfunduszami towarzystwo 

załącza dokumenty określone w art. 22 ust. 1 pkt 1 

i 10.”; 

68) w art. 246: 

a) w ust. 1: 

– pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) upływ 6-miesięcznego okresu, przez który 

towarzystwo będące organem funduszu lub spółka 

zarządzająca, która zarządza funduszem 

inwestycyjnym otwartym i prowadzi jego sprawy, 

pozostawały jedynym uczestnikiem tego 

funduszu;”, 

– dodaje się pkt 8 – 10 w brzmieniu: 

„8) wydanie przez Komisję decyzji, o której mowa 

w art. 50a ust. 6; 

9) w przypadku funduszu powiązanego – rozwiązanie 

funduszu podstawowego; 

10) w przypadku funduszu biorącego udział 

w połączeniu transgranicznym dokonywanym 

zgodnie z art. 208zk – przeniesienie aktywów netto 

http://legalis/akthist.do?link=AKT.HIST%5b%5d50130235.11027224
http://legalis/akt.do?link=AKT%5b%5d50130235#mip11027220
http://legalis/akt.do?link=AKT%5b%5d50130235#mip11026292
http://legalis/akt.do?link=AKT%5b%5d50130235#mip11026292
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tego funduszu na zagraniczny fundusz przejmujący 

zgodnie z art. 208zk ust. 1 pkt 2.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Fundusz inwestycyjny otwarty będący funduszem 

powiązanym nie ulega rozwiązaniu z przyczyn, 

o których mowa w ust. 1 pkt 9, w przypadku wydania 

przez Komisję zezwolenia, o którym mowa w art. 169p 

ust. 1 albo art. 169s ust. 1, na wniosek złożony przez 

fundusz powiązany przed dniem rozwiązania funduszu 

podstawowego.”; 

69) w art. 247 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. W przypadku wystąpienia przyczyny rozwiązania funduszu 

inwestycyjnego otwartego będącego funduszem 

podstawowym, jeżeli prowadzącym działalność polegającą 

na lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu 

w jednostki uczestnictwa tego funduszu podstawowego jest 

fundusz zagraniczny, informacja o wystąpieniu przyczyny 

rozwiązania funduszu podstawowego jest przekazywana 

także właściwym organom państwa macierzystego funduszu 

zagranicznego.”; 

70) po art. 248 dodaje się art. 248a w brzmieniu: 

„Art. 248a. Zakończenie likwidacji funduszu inwestycyjnego 

otwartego będącego funduszem podstawowym nie 

może nastąpić przed upływem 3 miesięcy od dnia 

opublikowania informacji, o której mowa 

w art. 247 ust. 1.”; 

71) w art. 249 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. W przypadku gdy rozwiązanie funduszu następuje 

z przyczyny, o której mowa w art. 246 ust. 1 pkt 10, za 

zaspokojenie wszystkich zobowiązań funduszu 
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przejmowanego, które pozostają po przeniesieniu jego 

aktywów netto na zagraniczny fundusz przejmujący, w toku 

likwidacji funduszu odpowiadają solidarnie towarzystwo 

zarządzające funduszem przejmowanym oraz fundusz 

przejmujący lub jego spółka zarządzająca.”; 

72) art. 253 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 253. 1. Fundusz zagraniczny może zbywać na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez siebie 

tytuły uczestnictwa, jeżeli Komisja otrzyma od 

właściwego organu państwa macierzystego 

funduszu zagranicznego zawiadomienie 

o zamiarze zbywania tytułów uczestnictwa 

funduszu zagranicznego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnia warunki 

określone w ust. 3 i 4. 

2. Zbywanie tytułów uczestnictwa funduszu 

zagranicznego może rozpocząć się na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej po uzyskaniu przez 

fundusz zagraniczny od właściwego organu jego 

państwa macierzystego informacji o przekazaniu 

Komisji zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1.  

3. Wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, 

określa rozporządzenie 584/2010. W części B 

zawiadomienie powinno zawierać: 

1) szczegółowy opis sposobów zbywania na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułów 

uczestnictwa emitowanych przez fundusz 

zagraniczny, w tym zasad i warunków 

wpłacania i wypłacania kwot związanych 

z ich nabywaniem i odkupywaniem, oraz 

sposobu udostępniania informacji o funduszu; 
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2) wskazanie imienia i nazwiska lub firmy 

(nazwy) oraz miejsca zamieszkania lub 

siedziby oraz adresu w Rzeczypospolitej 

Polskiej przedstawiciela funduszu 

zagranicznego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

3) wskazanie firmy oraz siedziby i adresu agenta 

płatności funduszu zagranicznego na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

4) treść dodatkowej informacji dla inwestorów 

nabywających tytuły uczestnictwa na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, 

załącza się: 

1) regulamin funduszu zagranicznego; 

2) prospekt informacyjny funduszu 

zagranicznego; 

3) kluczowe informacje dla inwestorów 

funduszu zagranicznego; 

4) ostatnie roczne i półroczne sprawozdanie 

finansowe funduszu zagranicznego, jeżeli 

zostały sporządzone; 

5) zaświadczenie sporządzone przez właściwe 

organy państwa macierzystego funduszu 

zagranicznego stwierdzające, że fundusz 

zagraniczny działa zgodnie z prawem 

wspólnotowym regulującym zasady 

zbiorowego inwestowania w papiery 

wartościowe. 
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5. Przez regulamin funduszu zagranicznego, 

o którym mowa w ust. 4 pkt 1, rozumie się 

również statut tego funduszu lub statut albo 

regulamin spółki, jeżeli fundusz utworzony jest 

w formie spółki. 

6. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, oraz 

dołączone do niego dokumenty powinny być 

sporządzone w języku polskim lub angielskim 

albo przetłumaczone na język polski lub angielski, 

z tym że treść dodatkowej informacji dla 

inwestorów oraz kluczowe informacje dla 

inwestorów powinny zostać sporządzone w języku 

polskim lub przetłumaczone na język polski.  

7. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, oraz 

dołączone do niego dokumenty są przesyłane do 

Komisji w formie elektronicznej przez właściwe 

organy państwa macierzystego funduszu 

zagranicznego na adres poczty elektronicznej 

ustanowiony przez Komisję dla celów 

otrzymywania zawiadomień dotyczących funduszy 

zagranicznych od właściwych organów państwa 

macierzystego funduszu zagranicznego oraz 

prowadzenia korespondencji z właściwymi 

organami państw członkowskich w zakresie 

zawiadomień funduszy zagranicznych oraz 

prowadzonej przez fundusze zagraniczne 

działalności na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

8. Przepisy ust. 1 – 7 stosuje się odpowiednio, 

w przypadku gdy fundusz zagraniczny 

prowadzący działalność jako fundusz 

z wydzielonymi subfunduszami zamierza zbywać 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytuły 
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uczestnictwa związane z subfunduszem, który nie 

był wskazany w zawiadomieniu, o którym mowa 

w ust. 1, oraz dołączonych od niego 

dokumentach.”; 

73) w art. 254: 

a) ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie: 

„1. Fundusz zagraniczny jest obowiązany do: 

1) publikowania na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej regulaminu, prospektu informacyjnego, 

kluczowych informacji dla inwestorów, dodatkowej 

informacji dla inwestorów, zmian dokonanych 

w prospekcie informacyjnym, kluczowych 

informacjach dla inwestorów i dodatkowej 

informacji dla inwestorów, a także rocznego 

i półrocznego sprawozdania finansowego; 

2) udostępniania przy zbywaniu tytułów uczestnictwa 

kluczowych informacji dla inwestorów, dodatkowej 

informacji dla inwestorów oraz innych informacji 

i dokumentów, do których udostępniania jest 

zobowiązany zgodnie z przepisami prawa 

obowiązującymi w państwie macierzystym  

– umożliwiając zapoznanie się z nimi przed 

nabyciem tytułów uczestnictwa. 

1a. Dodatkowa informacja dla inwestorów zawiera 

podstawowe informacje na temat zbywania 

i odkupywania tytułów uczestnictwa na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, listę podmiotów, które 

pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu tytułów 

uczestnictwa funduszu zagranicznego, zwięzłe 

informacje na temat obowiązków podatkowych 

uczestników funduszu, wskazanie przedstawiciela 
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funduszu zagranicznego i agenta płatności funduszu 

zagranicznego wraz z krótkim opisem wykonywanej 

przez nich funkcji oraz wskazanie strony internetowej 

funduszu zagranicznego prowadzonej w języku polskim, 

na której będą udostępniane informacje i dokumenty dla 

uczestników funduszu zagranicznego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.”, 

b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b i 1c w brzmieniu: 

„1b. Termin publikowania na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zmian w prospekcie informacyjnym, 

kluczowych informacjach dla inwestorów i regulaminie 

funduszu zagranicznego oraz termin ich wejścia w życie 

wobec uczestników funduszu zagranicznego na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się według 

prawa państwa macierzystego funduszu. Terminy te są 

tożsame odpowiednio z terminem publikowania tych 

zmian na terytorium państwa macierzystego funduszu 

i terminem ich wejścia w życie wobec uczestników 

funduszu na terytorium tego państwa. 

1c. Publikowanie przez fundusz zagraniczny na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej dokumentów i informacji, 

o których mowa w ust. 1, odbywa się na stronie 

internetowej funduszu zagranicznego prowadzonej 

w języku polskim.”, 

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Publikowane i udostępniane na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej: 

1) kluczowe informacje dla inwestorów oraz 

dodatkowa informacja dla inwestorów powinny być 

sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone 

na język polski; 
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2) pozostałe dokumenty i informacje objęte 

obowiązkiem publikowania lub udostępniania 

powinny być sporządzone w języku polskim lub 

angielskim albo przetłumaczone na język polski lub 

angielski.”, 

d) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Częstotliwość publikowania ceny zbycia i odkupienia 

tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego ustala się 

według prawa państwa macierzystego funduszu 

zagranicznego.”; 

74) w art. 256: 

a) ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie: 

„1. Fundusz zagraniczny jest obowiązany zapewnić 

uczestnikom funduszu: 

1) prawidłowe zbywanie i odkupywanie tytułów 

uczestnictwa funduszu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z zasadami 

przedstawionymi w zawiadomieniu, o których 

mowa w art. 253 ust. 3, w tym sprawne wpłacanie 

i wypłacanie kwot związanych z nabywaniem 

i odkupywaniem tytułów uczestnictwa; 

2) dostęp do kluczowych informacji dla inwestorów 

w języku polskim; 

3) dostęp do informacji i dokumentów o funduszu; 

4) co najmniej taki sam poziom ochrony jak 

w państwie macierzystym; 

5) przekazywanie potwierdzeń zbycia lub odkupienia 

tytułów uczestnictwa w języku polskim, 

z częstotliwością obowiązującą fundusz 
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zagraniczny zgodnie z przepisami prawa państwa 

macierzystego. 

1a. Fundusz zagraniczny jest obowiązany do prowadzenia 

działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zgodnie z zasadami uczciwego obrotu. Fundusz 

zagraniczny jest obowiązany zapewnić, aby 

tłumaczenie informacji i dokumentów, wymienionych 

w art. 254 ust. 1, dokładnie odpowiadało treści 

oryginalnych informacji.”, 

b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b – 1g w brzmieniu: 

„1b. Fundusz zagraniczny powinien mieć możliwość 

ustalenia każdego uczestnika funduszu, który nabył 

tytuły uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, bez konieczności korzystania przez fundusz 

zagraniczny z pośrednictwa innego podmiotu, 

w szczególności zapewnić, aby z wyjątkiem tytułów 

uczestnictwa dopuszczonych do obrotu na rynku 

regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

prawa uczestnika funduszu wynikające z tytułów 

uczestnictwa zbywanych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej były zapisywane w rejestrze 

uczestników funduszu zagranicznego indywidualnie na 

rzecz każdego uczestnika. 

1c. Fundusz zagraniczny jest obowiązany informować 

Komisję o zmianach informacji zawartych 

w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 253 ust. 1, 

oraz dołączonych do niego dokumentach, wskazując 

miejsce udostępnienia Komisji tych zmian w formie 

elektronicznej. Zmiany mogą być udostępnione na 

prowadzonej w języku polskim stronie internetowej 

funduszu zagranicznego lub na stronie internetowej 

spółki zarządzającej funduszu zagranicznego bądź na 
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innej stronie internetowej wskazanej przez fundusz 

zagraniczny w zawiadomieniu. 

1d. Informacja o zmianach może mieć postać nowej wersji 

dokumentu albo opisu dokonanej zmiany. Informacja 

o zmianach może być przesłana na wyznaczony w tym 

celu przez Komisję adres poczty elektronicznej. 

Dokumenty przekazywane i udostępniane w formie 

elektronicznej powinny być sporządzone w formacie 

będącym w powszechnym użyciu. 

1e. O planowanej zmianie w informacji, o której mowa 

w art. 253 ust. 3 pkt 1, lub zmianie kategorii tytułów 

uczestnictwa funduszu zbywanych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, fundusz informuje Komisję 

przed wprowadzeniem zmiany.  

1f. Fundusz zagraniczny jest obowiązany ustanowić 

przedstawiciela na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

1g. Fundusz zagraniczny może przekazywać informacje, 

o których mowa w ust. 1c i 1e, za pośrednictwem 

swojego przedstawiciela na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.”, 

c) w ust. 2 uchyla się pkt 5, 

d) ust. 2a otrzymuje brzmienie: 

„2a. Dokonane przez fundusz zagraniczny zmiany 

sposobów zbywania tytułów uczestnictwa 

przedstawionych w informacji, o której mowa 

w art. 253 ust. 3 pkt 1, powinny być zgodne 

z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.”, 

e) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu: 
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„3a. Fundusz zagraniczny, który zamierza zaprzestać 

zbywania emitowanych przez siebie tytułów 

uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

jest obowiązany umożliwić uczestnikom dostęp do 

informacji i dokumentów zgodnie z art. 254, 

umożliwić odkupienie tytułów uczestnictwa oraz 

wykonywać obowiązek, o którym mowa w ust. 1f 

i w art. 257 ust. 1, do chwili odkupienia wszystkich 

tytułów uczestnictwa zbytych w ramach zbywania 

tytułów uczestnictwa funduszu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

3b. Komisja ustanawia adres poczty elektronicznej dla 

celów otrzymywania informacji od funduszu 

zagranicznego i jego przedstawiciela.”; 

75) w art. 257 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Fundusz zagraniczny jest obowiązany ustanowić agenta 

płatności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Agentem 

płatności może być wyłącznie bank krajowy lub krajowy 

oddział instytucji kredytowej.”; 

76) art. 258 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 258. Fundusz zagraniczny może zbywać tytuły 

uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

bezpośrednio lub za pośrednictwem: 

1) spółki zarządzającej lub oddziału tej spółki po 

spełnieniu warunków określonych w rozdziale 2 

niniejszego działu, firmy inwestycyjnej, banku 

krajowego wykonującego działalność, o której 

mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi, lub krajowego 

oddziału instytucji kredytowej, uprawnionych do 

wykonywania działalności w zakresie 
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przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia 

lub zbycia instrumentów finansowych; 

2) towarzystwa oraz podmiotu, o którym mowa 

w art. 32 ust. 2.”; 

77) w art. 259: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wyłącznie właściwymi do podejmowania środków 

nadzorczych wobec funduszu zagranicznego 

w przypadku naruszenia przez ten fundusz przepisów 

prawa państwa macierzystego, regulaminu tego 

funduszu lub zasad uczciwego obrotu są właściwe 

organy państwa macierzystego tego funduszu 

zagranicznego, z zastrzeżeniem ust. 5.”, 

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu: 

„4a. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przyjęte 

przez fundusz zagraniczny zasady zbywania tytułów 

uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są 

niezgodne z przepisami prawa polskiego lub interesem 

uczestników funduszu, Komisja może, w drodze decyzji, 

nakazać zawieszenie zbywania tytułów uczestnictwa 

funduszu zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

4b. Na wniosek funduszu zagranicznego lub z urzędu 

Komisja uchyla decyzję o zawieszeniu, o której mowa 

w ust. 4a, jeżeli ustały przesłanki jej wydania.”, 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W przypadku naruszenia przy zbywaniu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa 

emitowanych przez fundusz zagraniczny przepisów 

prawa, zasad uczciwego obrotu lub zasad zbywania 
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tytułów uczestnictwa przedstawionych w zawiadomieniu, 

o którym mowa w art. 253 ust. 1, lub określonych 

w dokumentach załączanych do zawiadomienia, Komisja 

może, w drodze decyzji: 

1) zakazać dalszego ich zbywania albo 

2) nałożyć na fundusz zagraniczny karę pieniężną 

w wysokości do 500.000 zł, albo 

3) zastosować łącznie obie sankcje, o których mowa 

w pkt 1 i 2.”; 

78) art. 260 i art. 261 otrzymują brzmienie: 

„Art. 260. Do zbywania tytułów uczestnictwa emitowanych 

przez fundusze zagraniczne, z wyjątkiem zbywania 

tytułów uczestnictwa będących papierami 

wartościowymi, które zgodnie z zawiadomieniem, 

o którym mowa w art. 253 ust. 1, oraz dokumentami, 

o których mowa w art. 253 ust. 4 pkt 1 – 3, 

podlegają dopuszczeniu do obrotu na rynku 

regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, nie stosuje się przepisów ustawy o ofercie 

publicznej. 

Art. 261. 1. Jeżeli fundusz inwestycyjny otwarty zamierza 

zbywać i odkupywać jednostki uczestnictwa na 

terytorium państwa członkowskiego, jest 

obowiązany zawiadomić, w formie pisemnej, 

Komisję o tym zamiarze. W przypadku zamiaru 

zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa 

funduszu na terytorium państwa członkowskiego 

za pośrednictwem zarządzającego funduszem 

towarzystwa albo spółki zarządzającej, która 

zarządza tym funduszem i prowadzi jego sprawy, 

okoliczność tę należy wskazać w zawiadomieniu. 
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2. Wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, 

określa rozporządzenie 584/2010. 

3. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, 

załącza się: 

1) statut funduszu; 

2) prospekt informacyjny funduszu; 

3) ostatnie roczne i półroczne sprawozdanie 

finansowe funduszu, jeżeli zostały 

sporządzone; 

4) kluczowe informacje dla inwestorów. 

4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, wraz 

z dołączonymi do niego dokumentami przekazuje 

się Komisji również w formie elektronicznej, na 

adres poczty elektronicznej wskazany przez 

Komisję. 

5. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, oraz 

dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1 – 3, 

powinny być również sporządzone w języku 

angielskim albo przetłumaczone na język 

angielski. Kluczowe informacje dla inwestorów 

powinny być również sporządzone w języku 

urzędowym państwa członkowskiego, na 

terytorium którego fundusz zamierza zbywać 

jednostki uczestnictwa, albo przetłumaczone na 

ten język. 

6. Fundusz inwestycyjny otwarty jest obowiązany 

informować właściwy organ goszczącego państwa 

członkowskiego o zmianach informacji zawartych 

w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, oraz 

zmianach w dołączonych do niego dokumentach, 

wskazując miejsce ich udostępnienia temu 
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organowi w formie elektronicznej. Zmiany mogą 

być udostępnione na stronie internetowej 

funduszu, na stronie internetowej zarządzającego 

funduszem towarzystwa lub spółki zarządzającej, 

która zarządza tym funduszem i prowadzi jego 

sprawy, lub na innej stronie internetowej 

wskazanej przez fundusz w zawiadomieniu. 

7. Informacja o zmianach może mieć postać nowej 

wersji dokumentu lub opisu dokonanej zmiany. 

Informacja o zmianach może być przesłana na 

adres poczty elektronicznej wyznaczony przez 

właściwy organ goszczącego państwa 

członkowskiego. Dokumenty przekazywane 

i udostępniane w formie elektronicznej powinny 

być sporządzone w formacie będącym 

w powszechnym użyciu. 

8. Do informacji o zmianach stosuje się ust. 5, z tym 

że informacji nie sporządza się w języku polskim.  

9. Fundusz inwestycyjny otwarty jest obowiązany 

zapewnić właściwemu organowi goszczącego 

państwa członkowskiego dostęp do dokumentów, 

o których mowa w ust. 3, w formie elektronicznej. 

10. Przed wprowadzeniem zmiany zasad zbywania 

i odkupywania jednostek uczestnictwa na 

terytorium goszczącego państwa członkowskiego, 

zawartych w części B zawiadomienia, o którym 

mowa w ust. 1, fundusz informuje pisemnie o tych 

zmianach właściwy organ goszczącego państwa 

członkowskiego.”; 

79) po art. 261 dodaje się art. 261a – 261c w brzmieniu: 

„Art. 261a. 1. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania 

zawiadomienia funduszu inwestycyjnego 
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otwartego, o którym mowa w art. 261 ust. 1, 

Komisja: 

1) przekazuje zawiadomienie wraz 

z załączonymi do niego dokumentami 

właściwemu organowi goszczącego państwa 

członkowskiego albo 

2) w drodze decyzji, odmawia przekazania 

zawiadomienia właściwemu organowi 

goszczącego państwa członkowskiego. 

2. W przypadku gdy zawiadomienie lub załączone 

do niego dokumenty nie spełniają wymogów 

określonych w ustawie lub są niekompletne, 

Komisja może żądać uzupełnienia lub zmiany 

informacji lub dokumentów złożonych przez 

fundusz. Termin, o którym mowa w ust. 1, 

biegnie od dnia następującego po otrzymaniu 

przez Komisję informacji i dokumentów zgodnie 

z żądaniem. 

3. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 Komisja 

przekazuje właściwemu organowi goszczącego 

państwa członkowskiego, w formie 

elektronicznej, na wskazany przez ten organ 

adres poczty elektronicznej, otrzymane od 

funduszu inwestycyjnego otwartego: 

1) zawiadomienie, o którym mowa w art. 261 

ust. 1, i dokumenty, o których mowa 

w art. 261 ust. 3 pkt 1 – 3, sporządzone 

w języku angielskim albo przetłumaczone na 

ten język; 

2) kluczowe informacje dla inwestorów 

sporządzone w języku urzędowym 
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goszczącego państwa członkowskiego albo 

przetłumaczone na ten język. 

4. Do przekazywanych właściwemu organowi 

goszczącego państwa członkowskiego 

dokumentów Komisja załącza sporządzone 

w języku angielskim zaświadczenie 

potwierdzające, że fundusz prowadzi działalność 

zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym 

zasady zbiorowego inwestowania w papiery 

wartościowe. 

5. Po otrzymaniu od właściwego organu 

goszczącego państwa członkowskiego 

potwierdzenia wpłynięcia zawiadomienia wraz 

z wymaganymi dokumentami oraz w formie 

umożliwiającej ich odczytanie i wydrukowanie, 

Komisja niezwłocznie powiadamia fundusz 

o otrzymaniu potwierdzenia. Fundusz może 

rozpocząć zbywanie i odkupywanie jednostek 

uczestnictwa na terytorium goszczącego państwa 

członkowskiego od dnia otrzymania takiego 

powiadomienia. 

6. Komisja odmawia przekazania zawiadomienia 

właściwemu organowi goszczącego państwa 

członkowskiego, jeżeli zawiadomienie lub 

załączone do niego dokumenty pod względem 

treści lub formy nie są zgodne z przepisami 

prawa. 

Art. 261b. 1. Jeżeli fundusz inwestycyjny otwarty zbywa 

jednostki uczestnictwa na terytorium 

goszczącego państwa członkowskiego, wypełnia 

obowiązki informacyjne wobec uczestników na 

terytorium tego państwa zgodnie z przepisami 
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prawa polskiego, z tym że udostępnia te 

informacje w sposób określony przepisami 

państwa goszczącego.  

2. Kluczowe informacje dla inwestorów oraz ich 

zmiany udostępniane uczestnikom na terytorium 

goszczącego państwa członkowskiego są 

sporządzane w języku urzędowym tego państwa 

lub tłumaczone na ten język, a inne informacje 

i dokumenty oraz ich zmiany – w języku 

angielskim lub w języku urzędowym tego 

państwa lub tłumaczone na ten język. 

3. Ustalanie i publikowanie na terytorium 

goszczącego państwa członkowskiego ceny 

zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa 

odbywa się zgodnie z częstotliwością wynikającą 

z art. 224. 

Art. 261c. Fundusz inwestycyjny otwarty jest obowiązany 

zapewnić, aby tłumaczenie informacji 

i dokumentów, o których mowa w art. 261b ust. 2, 

dokładnie odpowiadało treści oryginalnych 

informacji.”; 

80) art. 262 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 262. Przepisy art. 253 – 261c stosuje się również do 

zbywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 

otwartych z siedzibą w państwach należących do 

EEA, pod warunkiem że fundusze te działają 

zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym 

zasady zbiorowego inwestowania w papiery 

wartościowe, oraz do zbywania jednostek 

uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, 

about:blank#mip11027254#mip11027254
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których organem jest towarzystwo, na terytorium 

tych państw.”; 

81) w art. 264: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Towarzystwo, które zarządza co najmniej jednym 

funduszem inwestycyjnym otwartym, może prowadzić 

na terytorium państwa członkowskiego działalność 

w formie oddziału.”, 

b) w ust. 4: 

– pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) plan prowadzenia działalności określający zakres 

usług świadczonych przez oddział, opis systemu 

zarządzania ryzykiem oraz opis procedur 

i środków stosowanych w zakresie rozpatrywania 

reklamacji uczestników, a także w zakresie 

udostępniania informacji na żądanie uczestników 

w państwie goszczącym lub właściwych organów 

państwa goszczącego;”, 

– uchyla się pkt 4, 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W terminie 2 miesięcy od otrzymania zawiadomienia 

spełniającego wymagania, o których mowa w ust. 3 i 4, 

Komisja: 

1) przekazuje zawiadomienie właściwemu organowi 

państwa goszczącego albo 

2) w drodze decyzji, odmawia przekazania 

zawiadomienia właściwemu organowi państwa 

goszczącego.”, 
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d) po ust. 5 dodaje się ust. 5a – 5c w brzmieniu: 

„5a. W przypadku określonym w ust. 5 pkt 1 Komisja 

przekazuje właściwemu organowi państwa goszczącego 

zawiadomienie spełniające wymagania, o których 

mowa w ust. 3 i 4, wraz z informacją o obowiązującym 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemie 

rekompensat oraz informuje o tym towarzystwo. 

5b. W przypadku gdy zgodnie z planem, o którym mowa 

w ust. 4 pkt 2, oddział towarzystwa będzie prowadzić 

działalność w zakresie zarządzania funduszami 

zagranicznymi, do zawiadomienia przekazywanego 

właściwym organom państwa goszczącego Komisja 

załącza zaświadczenie, że towarzystwo jest uprawnione 

do wykonywania działalności w zakresie zarządzania 

funduszami prowadzącymi działalność zgodnie 

z prawem wspólnotowym regulującym zasady 

zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe, oraz 

wskazuje zakres działalności, do jakiej uprawnione jest 

towarzystwo, oraz charakterystykę celów 

inwestycyjnych i polityki inwestycyjnej funduszy 

inwestycyjnych otwartych, do których zarządzania 

uprawnione jest towarzystwo. 

5c. Komisja informuje właściwe organy państwa 

goszczącego o wszelkich zmianach w zaświadczeniu 

i informacjach przekazanych zgodnie z ust. 5b.”, 

e) w ust. 6 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Komisja może odmówić przekazania właściwym organom 

państwa goszczącego zawiadomienia, o którym mowa 

w ust. 2, jeżeli stwierdzi, że:”, 

f) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 
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„7. Oddział może być utworzony po otrzymaniu przez 

towarzystwo od właściwych organów państwa 

goszczącego informacji o warunkach i zasadach 

prowadzenia działalności obowiązujących w tym 

państwie albo bez otrzymania takich informacji, po 

upływie 2 miesięcy od otrzymania informacji, o których 

mowa w ust. 3, 4, 5a i 5b, przez właściwe organy 

państwa goszczącego, przy czym zbywanie jednostek 

uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych na 

terytorium tego państwa wymaga uprzedniego 

spełnienia warunków, o których mowa w art. 261 

i art. 261a.”, 

g) uchyla się ust. 8; 

82) w art. 265: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Towarzystwo zarządzające co najmniej jednym 

funduszem inwestycyjnym otwartym, które zamierza 

prowadzić działalność na terytorium państwa 

członkowskiego w formie innej niż oddział, jest 

obowiązane do pisemnego zawiadomienia Komisji 

o tym zamiarze.”, 

b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) plan prowadzenia działalności określający zakres 

świadczonych usług, opis systemu zarządzania ryzykiem 

oraz opis procedur i środków stosowanych w zakresie 

rozpatrywania reklamacji uczestników, a także 

w zakresie udostępniania informacji na żądanie 

uczestników w państwie goszczącym lub właściwych 

organów państwa goszczącego.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
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„3. W terminie miesiąca od otrzymania zawiadomienia 

spełniającego wymagania, o których mowa w ust. 2, 

Komisja przesyła zawiadomienie właściwym organom 

państwa goszczącego wraz z: 

1) informacją o obowiązującym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej systemie rekompensat; 

2) zaświadczeniem, że towarzystwo jest uprawnione 

do wykonywania działalności w zakresie 

zarządzania funduszami prowadzącymi działalność 

zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym 

zasady zbiorowego inwestowania w papiery 

wartościowe, a także wskazaniem zakresu 

działalności, do jakiej uprawnione jest towarzystwo, 

oraz charakterystyki celów inwestycyjnych 

i polityki inwestycyjnej funduszy inwestycyjnych 

otwartych, do których zarządzania uprawnione jest 

towarzystwo – w przypadku gdy zgodnie z planem, 

o którym mowa w ust. 2 pkt 2, towarzystwo będzie 

na terytorium państwa goszczącego prowadziło 

w formie innej niż oddział działalność w zakresie 

zarządzania funduszami zagranicznymi.”, 

d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Komisja informuje właściwe organy państwa 

goszczącego o wszelkich zmianach w zaświadczeniu 

i informacjach przekazanych zgodnie z ust. 3 pkt 2.”, 

e) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

„5. Towarzystwo może rozpocząć działalność na terytorium 

państwa goszczącego po otrzymaniu informacji, o której 

mowa w ust. 4, przy czym zbywanie jednostek 

uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych na 
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terytorium tego państwa wymaga uprzedniego spełnienia 

warunków, o których mowa w art. 261 i art. 261a. 

6. O planowanej zmianie w zakresie, o którym mowa 

w ust. 2 pkt 2, towarzystwo zawiadamia, w formie 

pisemnej, Komisję oraz właściwe organy państwa 

goszczącego przed jej wprowadzeniem.”; 

83) po art. 266 dodaje się art. 266a w brzmieniu: 

„Art. 266a. 1. Do towarzystwa, które prowadzi działalność na 

terytorium państwa goszczącego w formie 

oddziału lub w formie innej niż oddział, stosuje 

się przepisy prawa polskiego, z tym że oddział 

towarzystwa obowiązany jest do przestrzegania 

przepisów państwa goszczącego w zakresie 

działania w najlepiej pojętym interesie 

uczestników funduszu inwestycyjnego oraz 

działania w sposób rzetelny i profesjonalny; 

w tym zakresie oddział podlega nadzorowi 

właściwych organów państwa goszczącego. 

2. Do towarzystwa prowadzącego na terytorium 

państwa goszczącego działalność w zakresie 

zarządzania funduszami zagranicznymi, w formie 

oddziału lub w formie innej niż oddział, 

w zakresie struktury organizacyjnej towarzystwa, 

systemu kontroli wewnętrznej, powierzania na 

podstawie umowy wykonywania czynności 

z zakresu działalności towarzystwa innym 

podmiotom, zasad ostrożnościowych, 

rachunkowości towarzystwa, transakcji 

osobistych, ewidencjonowania transakcji, 

zarządzania konfliktami interesów, zarządzania 

portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub 

większa liczba instrumentów finansowych, 

about:blank#mip11027285#mip11027285
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doradztwa inwestycyjnego, systemu rekompensat 

oraz sprawozdawczości stosuje się przepisy 

prawa polskiego i podlega ono w tym zakresie 

nadzorowi Komisji, a w zakresie działalności 

funduszu zagranicznego, którym zarządza 

towarzystwo, stosuje się przepisy prawa państwa 

macierzystego funduszu. 

3. Towarzystwo prowadzące na terytorium państwa 

goszczącego działalność w formie oddziału lub 

w formie innej niż oddział jest obowiązane do 

zapewnienia na terytorium tego państwa 

możliwości składania reklamacji w języku 

urzędowym lub w jednym z języków urzędowych 

państwa goszczącego, jak również udzielania 

informacji na żądanie uczestników lub 

właściwych organów państwa goszczącego. 

4. W przypadku gdy towarzystwo będzie 

prowadziło na terytorium państwa goszczącego 

działalność w zakresie zarządzania funduszami 

zagranicznymi i złożyło wniosek o utworzenie 

funduszu zagranicznego lub o przejęcie 

zarządzania funduszem zagranicznym 

w państwie goszczącym, Komisja na wniosek 

właściwych organów państwa goszczącego, 

w terminie 10 dni roboczych od jego otrzymania, 

udziela wyjaśnień i informacji, czy towarzystwo 

jest uprawnione do zarządzania funduszem 

inwestycyjnym o takiej polityce inwestycyjnej 

i celach inwestycyjnych jak fundusz zagraniczny, 

którego dotyczy wniosek złożony przez 

towarzystwo.”; 
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84) w art. 270: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Spółka zarządzająca może utworzyć na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oddział pod warunkiem 

otrzymania przez Komisję od właściwego organu 

państwa macierzystego tej spółki informacji, o których 

mowa w art. 264 ust. 3, 4 i 5b, odnoszących się do tej 

spółki, oraz informacji o obowiązującym na terytorium 

tego państwa systemie rekompensat.”, 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Od chwili utworzenia oddziału spółka zarządzająca 

może rozpocząć zbywanie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa 

funduszy zagranicznych, przy czym zbywanie to 

wymaga uprzedniego spełnienia warunków, o których 

mowa w art. 253.”, 

c) uchyla się ust. 6 – 8; 

85) w art. 271: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Spółka zarządzająca może prowadzić na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej działalność w formie innej niż 

oddział, pod warunkiem otrzymania przez Komisję od 

właściwego organu państwa macierzystego tej spółki 

wszystkich dokumentów i informacji, o których mowa 

w art. 265 ust. 2 i ust. 3 pkt 2, odnoszących się do tej 

spółki, oraz informacji o obowiązującym na terytorium 

tego państwa systemie rekompensat.”, 

b) uchyla się ust. 2 i 3, 

c) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: 
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„4. Spółka zarządzająca może rozpocząć działalność na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po otrzymaniu 

przez Komisję informacji, o których mowa w ust. 1, przy 

czym zbywanie tytułów uczestnictwa funduszy 

zagranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

wymaga uprzedniego spełnienia warunków, o których 

mowa w art. 253. 

5. O planowanej zmianie w zakresie, o którym mowa 

w art. 265 ust. 2 pkt 2, spółka zarządzająca zawiadamia, 

w formie pisemnej, Komisję przed jej wprowadzeniem.”; 

86) w art. 272 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Spółka zarządzająca prowadząca na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej działalność w formie oddziału lub 

w formie innej niż oddział jest obowiązana zapewnić 

możliwość składania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

reklamacji w języku polskim oraz udzielać informacji na 

żądanie uczestników lub Komisji. Spółka jest obowiązana 

zapewnić możliwość otrzymania przez Komisję wszelkich 

niezbędnych informacji bezpośrednio od spółki 

zarządzającej.”; 

87) po art. 272 dodaje się art. 272a – 272c w brzmieniu: 

„Art. 272a. 1. Do spółki zarządzającej, która prowadzi 

działalność na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w formie oddziału lub w formie innej 

niż oddział, stosuje się przepisy państwa 

macierzystego spółki zarządzającej, z tym że 

oddział spółki zarządzającej jest obowiązany 

przestrzegać przepisów prawa polskiego 

w zakresie działania w najlepiej pojętym 

interesie uczestników funduszu inwestycyjnego, 

działania w sposób rzetelny i profesjonalny oraz 

w zakresie zarządzania konfliktami interesów; 
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w tym zakresie oddział podlega nadzorowi 

Komisji. 

2. Spółka zarządzająca prowadząca na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej działalność w formie 

oddziału lub w formie innej niż oddział 

w zakresie zarządzania funduszami 

inwestycyjnymi otwartymi i prowadzenia ich 

spraw jest obowiązana przestrzegać przepisów 

prawa polskiego dotyczących funduszu 

inwestycyjnego otwartego, w szczególności 

dotyczących: 

1) tworzenia funduszu i wydawania zezwolenia 

na jego utworzenie; 

2) zasad zbywania i odkupywania jednostek 

uczestnictwa funduszu, w tym pośrednictwa 

w zbywaniu i odkupywaniu jednostek 

uczestnictwa funduszu; 

3) celów inwestycyjnych, polityki 

inwestycyjnej oraz ograniczeń i zakazów 

inwestycyjnych, w tym wyznaczania 

całkowitej ekspozycji; 

4) ograniczeń i zakazów w zakresie zaciągania 

pożyczek i kredytów oraz udzielania 

pożyczek przez fundusz oraz ograniczeń 

w dokonywaniu krótkiej sprzedaży; 

5) wyceny aktywów i zasad rachunkowości 

funduszu; 

6) ustalenia wartości aktywów netto 

przypadających na jednostkę uczestnictwa 

funduszu oraz postępowania w przypadku 

błędnej wyceny; 
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7) dystrybucji lub reinwestycji zysku funduszu; 

8) obowiązków informacyjnych, sprawozdaw-

czych i publikacyjnych funduszu, w tym 

dotyczących prospektu informacyjnego oraz 

kluczowych informacji dla inwestorów; 

9) relacji z uczestnikami funduszu; 

10) łączenia i przekształcania funduszu; 

11) rozwiązania i likwidacji funduszu; 

12) prowadzenia rejestru uczestników funduszu; 

13) opłat związanych z wydawaniem zezwoleń 

dotyczących funduszu oraz z nadzorem nad 

funduszem; 

14) wykonywania przez uczestników funduszu 

przysługujących im uprawnień. 

3. Spółka zarządzająca prowadząca na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej działalność w formie 

oddziału lub w formie innej niż oddział 

w zakresie zarządzania funduszami 

inwestycyjnymi otwartymi i prowadzenia ich 

spraw jest obowiązana do przestrzegania statutu 

funduszu inwestycyjnego otwartego, którym 

zarządza i prowadzi jego sprawy, oraz do 

działania zgodnie z jego prospektem 

informacyjnym oraz kluczowymi informacjami 

dla inwestorów. 

4. W zakresie, o którym mowa w ust. 2 i 3, spółka 

zarządzająca podlega nadzorowi Komisji. 

5. Spółka zarządzająca jest obowiązana wdrożyć 

i stosować wszelkie środki i procedury, które są 
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niezbędne do zapewnienia spełniania wymogów, 

o których mowa w ust. 2 i 3. 

6. Do spółki zarządzającej prowadzącej na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność 

w formie oddziału lub w formie innej niż oddział 

w zakresie zarządzania funduszami 

inwestycyjnymi otwartymi i prowadzenia ich 

spraw stosuje się odpowiednio odnoszące się do 

towarzystwa przepisy art. 10, art. 33 ust. 1 i 2, 

art. 37 ust. 2, art. 48 ust. 2b pkt 2 i 5 – 9 oraz 

ust. 2c, oraz przepisy wydane na podstawie 

art. 48a. 

7. Spółka zarządzająca prowadząca działalność na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie 

innej niż oddział, która zarządza funduszem 

inwestycyjnym otwartym i prowadzi jego 

sprawy, jest obowiązana ustanowić na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do 

doręczeń. W razie niedopełnienia tego obowiązku 

złożenie oświadczenia woli, dokumentu 

urzędowego lub pisma procesowego przez 

Komisję lub uczestnika funduszu inwestycyjnego 

towarzystwu, z którym spółka zarządzająca 

zawarła umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a, 

uznaje się za złożenie go spółce zarządzającej. 

8. Spółka zarządzająca, która zarządza funduszem 

inwestycyjnym otwartym i prowadzi jego 

sprawy, może pozostawać jedynym uczestnikiem 

tego funduszu nie dłużej niż przez 6 miesięcy. 

Art. 272b. 1.  Spółka zarządzająca prowadząca działalność na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może, na 

postawie zawartej z towarzystwem będącym 
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organem funduszu inwestycyjnego otwartego 

umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a, przejąć 

zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym 

i prowadzenie jego spraw. 

2. Przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym 

otwartym i prowadzenia jego spraw wymaga 

zgody zgromadzenia uczestników funduszu na 

przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym 

otwartym i prowadzenia jego spraw przez spółkę 

zarządzającą, zezwolenia Komisji oraz zmiany 

statutu funduszu w zakresie, o którym mowa 

w art. 18 ust. 2 pkt 3b. 

3. Do wniosku o wydanie zezwolenia, o którym 

mowa w ust. 2, spółka zarządzająca załącza: 

1) umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a, 

zawartą między towarzystwem a spółką 

zarządzającą; 

2) umowę dotyczącą współpracy i wymiany 

informacji zawartą między depozytariuszem 

a spółką zarządzającą; 

3) informację o zleconych przez spółkę 

zarządzającą innym podmiotom na 

podstawie umowy czynnościach z zakresu 

zarządzania funduszem i prowadzenia jego 

spraw, należącego do kompetencji spółki 

zarządzającej zgodnie z art. 272c ust. 1; 

4) uchwałę zgromadzenia uczestników 

o wyrażeniu zgody na przejęcie zarządzania 

funduszem inwestycyjnym otwartym 

i prowadzenia jego spraw przez spółkę 

zarządzającą. 
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4. Przed wydaniem zezwolenia, o którym mowa 

w ust. 2, Komisja może zwrócić się do 

właściwych organów państwa macierzystego 

spółki zarządzającej o przedstawienie wyjaśnień 

i informacji, czy spółka zarządzająca jest 

uprawniona do zarządzania funduszem 

inwestycyjnym o takiej polityce inwestycyjnej 

i celach inwestycyjnych jak fundusz 

inwestycyjny otwarty, którego dotyczy wniosek. 

5. Komisja odmawia wydania zezwolenia, jeżeli: 

1) wniosek lub załączone do niego dokumenty 

nie są zgodne pod względem treści 

z przepisami prawa lub ze stanem 

faktycznym; 

2) spółka zarządzająca nie zapewnia 

przestrzegania obowiązków, o których 

mowa w art. 10, art. 37 ust. 2, art. 48 ust. 2b 

pkt 2 i 5 – 9 oraz ust. 2c, art. 272 ust. 3, 

art. 272a ust. 1 – 3 i 5, oraz przepisów 

wydanych na podstawie art. 48a; 

3) właściwe organy państwa macierzystego 

spółki zarządzającej nie zezwoliły jej na 

zarządzanie funduszem inwestycyjnym 

o takiej polityce inwestycyjnej i celach 

inwestycyjnych jak fundusz inwestycyjny 

otwarty, którego dotyczy wniosek; 

4) spółka zarządzająca nie posiada zezwolenia 

właściwego organu państwa macierzystego 

spółki na wykonywanie działalności 

w zakresie zarządzania funduszami 

prowadzącymi działalność zgodnie 

z prawem wspólnotowym regulującym 
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zasady zbiorowego inwestowania w papiery 

wartościowe. 

6. Spółka zarządzająca przejmująca zarządzanie 

funduszem inwestycyjnym otwartym 

i prowadzenie jego spraw wstępuje w prawa 

i obowiązki wynikające z umowy, o której mowa 

w art. 4 ust. 1a, z dniem wejścia w życie zmiany 

statutu, o której mowa w ust. 2. Postanowienia 

umowy wyłączające przejęcie określonych 

obowiązków są bezskuteczne wobec osób 

trzecich. 

7. W związku z przejęciem zarządzania funduszem 

inwestycyjnym otwartym i prowadzenia jego 

spraw uczestnicy funduszu inwestycyjnego 

otwartego mają prawo w okresie od dnia 

ogłoszenia zmiany statutu funduszu, o której 

mowa w ust. 2, do dnia jej wejścia w życie, 

zażądać odkupienia jednostek uczestnictwa 

funduszu bez ponoszenia opłat manipulacyjnych. 

8. Spółka zarządzająca przejmująca zarządzanie 

funduszem inwestycyjnym otwartym 

i prowadzenie jego spraw obowiązana jest 

przekazać uczestnikom tego funduszu na 

papierze lub innym trwałym nośniku informacji, 

przynajmniej na 45 dni przed planowaną datą 

przejęcia zarządzania funduszem inwestycyjnym 

otwartym i prowadzenia jego spraw, następujące 

informacje: 

1) oświadczenie, iż spółka zarządzająca 

uzyskała zezwolenie Komisji, o którym 

mowa w ust. 2; 
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2) datę ogłoszenia zmiany statutu funduszu 

inwestycyjnego, o której mowa w ust. 2; 

3) informację, że uczestnicy funduszu mają 

prawo zażądać, w terminie 30 dni od dnia 

ogłoszenia zmiany statutu funduszu 

inwestycyjnego, odkupienia posiadanych 

przez nich jednostek uczestnictwa funduszu 

bez ponoszenia opłat manipulacyjnych. 

9. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 2, wygasa, 

gdy spółka zarządzająca w terminie 12 miesięcy 

od dnia wydania zezwolenia nie wstąpi w prawa 

i obowiązki wynikające z umowy, o której mowa 

w art. 4 ust. 1a, w odniesieniu do funduszu, 

którego dotyczy to zezwolenie. 

Art. 272c. 1. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa 

w art. 4 ust. 1a, spółka zarządzająca zarządza 

funduszem inwestycyjnym otwartym i prowadzi 

jego sprawy, z wyjątkiem wykonywania 

uprawnień do: 

1) utworzenia funduszu lub subfunduszu; 

2) reprezentowania funduszu w stosunkach 

z osobami trzecimi; 

3) zmiany statutu funduszu; 

4) wyboru i zmiany depozytariusza; 

5) wyboru i zmiany podmiotu uprawnionego do 

badania sprawozdań finansowych funduszu; 

6) sporządzania prospektu informacyjnego 

i kluczowych informacji dla inwestorów 

oraz zmiany ich treści; 
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7) zmiany celu inwestycyjnego funduszu oraz 

istotnej zmiany zasad polityki inwestycyjnej 

funduszu. 

2. W związku z zawarciem umowy, o której mowa 

w art. 4 ust. 1a, towarzystwo udziela spółce 

zarządzającej pełnomocnictw niezbędnych do 

zarządzania funduszem inwestycyjnym otwartym 

i prowadzenia jego spraw. 

3. Prawem właściwym w stosunkach między 

funduszem inwestycyjnym otwartym a jego 

uczestnikami oraz między spółką zarządzającą, 

która zarządza funduszem inwestycyjnym 

otwartym i prowadzi jego sprawy, a jego 

uczestnikami jest prawo polskie. 

4. Spółka zarządzająca, która zarządza funduszem 

inwestycyjnym otwartym i prowadzi jego 

sprawy, odpowiada wobec uczestników tego 

funduszu inwestycyjnego za wszelkie szkody 

spowodowane niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem swoich obowiązków w zakresie 

zarządzania funduszem i prowadzenia jego 

spraw, chyba że niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie obowiązków jest spowodowane 

okolicznościami, za które spółka zarządzająca 

odpowiedzialności nie ponosi. 

5. Za szkody z przyczyn, o których mowa w ust. 4, 

fundusz inwestycyjny nie ponosi 

odpowiedzialności. 

6. Powierzenie wykonywania niektórych 

obowiązków osobie trzeciej nie ogranicza 

odpowiedzialności spółki zarządzającej. 
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7. Towarzystwo może rozwiązać umowę, o której 

mowa w art. 4 ust. 1a, za wypowiedzeniem, 

w terminie nie krótszym niż 3 miesiące.”; 

88) w art. 273: 

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) zakazać wykonywania przez spółkę zarządzającą lub jej 

oddział działalności na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w całości lub w części, w szczególności 

zakazać wykonywania działalności w zakresie 

zarządzania funduszami inwestycyjnymi otwartymi 

i prowadzenia ich spraw;”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Niezwłocznie po dniu, w którym decyzja o zakazie 

wykonywania działalności w zakresie zarządzania 

funduszami inwestycyjnymi otwartymi i prowadzenia 

ich spraw stała się ostateczna, towarzystwo rozwiązuje 

umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a, bez zachowania 

terminu wypowiedzenia.”, 

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. W przypadku otrzymania od właściwych organów 

państwa macierzystego spółki zarządzającej informacji, 

że spółce zarządzającej zostanie odebrane zezwolenie 

na wykonywanie działalności, Komisja może podjąć 

działania wobec spółki zarządzającej zmierzające do 

ochrony uczestników funduszu inwestycyjnego. 

W szczególności może: 

1) nakazać spółce zarządzającej: 

a) przekazanie towarzystwu, najpóźniej z dniem 

odebrania zezwolenia spółce zarządzającej, 
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dokumentów dotyczących funduszu 

inwestycyjnego otwartego, 

b) niezwłoczne udzielenie towarzystwu 

wszelkich informacji o stanie prawnym 

i faktycznym spraw funduszu inwestycyjnego 

otwartego, 

c) uzyskiwanie zgody towarzystwa na 

podejmowanie czynności dotyczących 

zarządzania funduszem inwestycyjnym 

otwartym i prowadzenia jego spraw; 

2) zakazać spółce zarządzającej wypłacania środków 

z rachunków otwartych na rzecz funduszu 

niewynikających z realizacji wymagalnych 

zobowiązań funduszu inwestycyjnego otwartego.”; 

89) w art. 274 uchyla się ust. 2; 

90) tytuł działu XIII otrzymuje brzmienie:  

„Tajemnica zawodowa oraz współpraca organów nadzoru”; 

91) w art. 280 w ust. 1 w pkt 1: 

a) lit. e i f otrzymują brzmienie: 

„e) podmiotu, któremu towarzystwo powierzyło 

wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której 

mowa w art. 45a ust. 1, oraz podmiotu, któremu spółka 

zarządzająca na podstawie umowy zleciła wykonywanie 

czynności z zakresu zarządzania funduszem 

i prowadzenia jego spraw, należącego do kompetencji 

spółki zarządzającej zgodnie z art. 272c ust. 1, 

f) innych podmiotów pozostających z towarzystwem, 

funduszem lub spółką zarządzającą w stosunku zlecenia 

lub innym stosunku prawnym o podobnym 

charakterze,”, 
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b) dodaje się lit. g w brzmieniu: 

„g) spółki zarządzającej, która zawarła umowę, o której 

mowa w art. 4 ust. 1a;”; 

92) w art. 285 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Komisja powiadamia Komisję Europejską oraz Europejski 

Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych o odmowie 

wydania zezwolenia, o której mowa w art. 23 ust. 2a, art. 61a 

ust. 7 i art. 272b ust. 5.”; 

93) w art. 286: 

a) uchyla się ust. 3, 

b) dodaje się ust. 4 – 14 w brzmieniu: 

„4. Komisja może zwrócić się do właściwych organów 

państw członkowskich o udzielenie informacji 

i wyjaśnień niezbędnych do wykonywania nadzoru 

określonego w ustawie. 

5. Na zapytanie właściwych organów państwa 

członkowskiego Komisja niezwłocznie udziela 

informacji i wyjaśnień w zakresie niezbędnym do 

wykonywania przez te organy nadzoru w zakresie 

wynikającym z prawa wspólnotowego regulującego 

zasady zbiorowego inwestowania w papiery 

wartościowe. 

6. W razie uzasadnionego podejrzenia, że podmiot 

niepodlegający nadzorowi Komisji prowadzi na 

terytorium państwa członkowskiego działania sprzeczne 

z przepisami prawa wspólnotowego regulującego zasady 

zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe, 

Komisja informuje właściwe organy państwa 

członkowskiego o tym fakcie. 
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7. W przypadku otrzymania od właściwych organów 

państwa członkowskiego informacji, że podmiot 

niepodlegający nadzorowi tych organów prowadzi na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działania sprzeczne 

z przepisami prawa wspólnotowego regulującego zasady 

zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe, 

Komisja podejmuje stosowne działania oraz informuje 

organy, które przekazały informację, o wynikach tych 

działań. 

8. Komisja może zwrócić się do właściwych organów 

państwa członkowskiego o podjęcie współpracy 

w zakresie działalności nadzorczej. 

9. Komisja może wystąpić o dopuszczenie pracowników 

urzędu Komisji do udziału w postępowaniu wszczętym 

przez właściwe organy państwa członkowskiego 

wskutek wniosku Komisji, o którym mowa w ust. 8, 

a jeżeli czynności na terytorium tego państwa są 

wykonywane w toku kontroli lub w postępowaniu 

wyjaśniającym prowadzonych przez Komisję  

– umożliwić udział w czynnościach pracowników tych 

organów. 

10. Komisja może powiadomić Europejski Urząd Nadzoru 

Giełd i Papierów Wartościowych o sytuacjach, 

w których wniosek, o którym mowa w ust. 4, 8 i 9, nie 

został rozpatrzony niezwłocznie lub został odrzucony. 

11. W przypadku otrzymania od właściwych organów 

państwa członkowskiego, w ramach ich uprawnień, 

wniosku o podjęcie współpracy w zakresie działalności 

nadzorczej, Komisja może: 

1) przeprowadzić kontrolę lub postępowanie 

wyjaśniające – w takim przypadku Komisja może 

umożliwić udział pracowników właściwych 
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organów państwa członkowskiego w czynnościach 

podejmowanych w takich postępowaniach; 

2) umożliwić właściwym organom państwa 

członkowskiego, które złożyły wniosek, lub 

wskazanym przez nie podmiotom przeprowadzenie 

działań kontrolnych lub wyjaśniających – w takim 

przypadku pracownicy urzędu Komisji mają prawo 

uczestniczyć w tych działaniach. 

12. Komisja może odmówić udzielenia informacji lub 

wyjaśnień na zapytanie, o którym mowa w ust. 5, lub 

podjęcia działań na podstawie wniosku, o którym mowa 

w ust. 11, wyłącznie jeżeli:  

1) udzielenie informacji lub wyjaśnień lub podjęcie 

działań może negatywnie wpłynąć na suwerenność, 

bezpieczeństwo lub porządek publiczny 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) przeciwko wskazanemu w zapytaniu lub wniosku 

podmiotowi i w sprawie tych samych działań 

zostało wszczęte postępowanie sądowe przed sądem 

Rzeczypospolitej Polskiej albo postępowanie takie 

zakończyło się wydaniem prawomocnego wyroku. 

13. O odmowie, o której mowa w ust. 12, i jej przyczynach 

Komisja informuje właściwe organy państwa 

członkowskiego, które wystąpiły z zapytaniem lub 

wnioskiem. 

14. Do kontroli i postępowania wyjaśniającego 

prowadzonych przez Komisję stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.”; 

94) po art. 286 dodaje się art. 286a w brzmieniu: 

„Art. 286a. Komisja udostępnia na swojej stronie internetowej 

w języku polskim oraz w języku angielskim przepisy 

określające zasady tworzenia i funkcjonowania 
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funduszy inwestycyjnych otwartych oraz informacje 

na temat przepisów prawa polskiego dotyczących 

zasad zbywania na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej tytułów uczestnictwa funduszy 

zagranicznych.”; 

95) po art. 287 dodaje się art. 287a w brzmieniu: 

„Art. 287a. Kto, będąc odpowiedzialnym za informacje zawarte 

w prospekcie informacyjnym albo w warunkach 

emisji, podaje nieprawdziwe lub zataja prawdziwe 

dane wpływające w istotny sposób na treść 

informacji,  

podlega grzywnie do 5.000.000 zł albo karze 

pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom 

łącznie.”; 

96) uchyla się art. 288; 

97) po art. 288 dodaje się art. 288a w brzmieniu: 

„Art. 288a. Kto, będąc odpowiedzialnym za informacje zawarte 

w kluczowych informacjach dla inwestorów, podaje 

nieprawdziwe lub zataja prawdziwe dane 

wpływające w istotny sposób na treść informacji, 

podlega grzywnie do 5.000.000 zł albo karze 

pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom 

łącznie.”. 

 

Art. 2. W ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem 

finansowym (Dz.  U. Nr 157, poz. 1119, z późn. zm.5)) w art. 12 w ust. 2 w pkt 4 uchyla 

się lit. v. 

 

Art. 3. 1. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które przed dniem wejścia 

w życie niniejszej ustawy uzyskały zezwolenie na wykonywanie działalności, są 

obowiązane dostosować prowadzoną działalność do przepisów ustawy, o której mowa 

about:blankAKT%5b%5d70236806#mip
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w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie sześciu miesięcy od dnia 

wejścia w życie niniejszej ustawy. 

2. Towarzystwo, o którym mowa w ust. 1, które przed dniem wejścia 

w życie niniejszej ustawy zawarło umowę w zakresie, o którym mowa w art. 45a ust. 1 

ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jest 

obowiązane do przekazania Komisji Nadzoru Finansowego informacji o aktualnym 

zakresie tej umowy, w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy. Przepis art. 45a ust. 7 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, stosuje się odpowiednio. 

3. Towarzystwo, o którym mowa w ust. 1, po raz pierwszy 

przekazuje Komisji Nadzoru Finansowego oświadczenie, o którym mowa w art. 48 

ust. 2g ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie 

później niż w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

4. Fundusze inwestycyjne otwarte utworzone przed dniem wejścia 

w życie niniejszej ustawy są obowiązane dostosować statuty do przepisów art. 18 ust. 2 

pkt 3a, art. 84 ust. 1 i 2, art. 89 ust. 3 oraz art. 90 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia 

w życie niniejszej ustawy. 

 

Art. 4. 1. Fundusz inwestycyjny otwarty utworzony jako fundusz 

powiązany, który w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy jest uczestnikiem funduszu 

podstawowego niebędącego funduszem inwestycyjnym otwartym, w terminie sześciu 

miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy przekształca się w specjalistyczny 

fundusz inwestycyjny otwarty. 

2. Fundusz, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany dostosować 

statut w zakresie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w terminie 

12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

 

Art. 5. 1. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych jest obowiązane zastąpić 

skróty prospektów informacyjnych funduszy inwestycyjnych otwartych 

i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych kluczowymi informacjami dla 

inwestorów w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 
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2. Do sporządzania skrótów prospektów informacyjnych funduszy 

inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych 

i postępowania z tymi skrótami przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, 

stosuje się przepisy dotychczasowe. 

 

Art. 6. 1. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

2. Art. 119 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, stosuje się po raz pierwszy do wniosków o zatwierdzenie 

przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego lub memorandum 

informacyjnego sporządzonego w związku z kolejną emisją certyfikatów 

inwestycyjnych, które zostały złożone po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy. 

3. Za zaistniałe przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy 

zachowania stanowiące naruszenie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, sankcję 

administracyjną wymierza się według przepisów dotychczasowych, chyba że 

zastosowanie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, byłoby względniejsze dla strony postępowania. 

 

Art. 7. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 32a 

ust. 5, art. 47 ust. 7, art. 48 ust. 3, art. 94 ust. 7, art. 154 ust. 6 oraz art. 221 ustawy, 

o której mowa w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do dnia wejścia 

w życie przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie art. 32a ust. 8, 

art. 48a, art. 94 ust. 7, art. 154 ust. 6 oraz art. 221 ustawy, o której mowa w art. 1, 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia 

wejścia w życie niniejszej ustawy. 

 

Art. 8. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, 

z wyjątkiem art. 1 pkt 95 i 96, które wchodzą w życie po upływie 3 lat od dnia 

ogłoszenia. 
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1) Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji: 

1) wdraża dyrektywy: dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. 
w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do 
przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (Dz. Urz. UE L 302 
z 17.11.2009, str. 32, z późn. zm.), dyrektywę Komisji 2010/44/UE z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie 
wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie niektórych przepisów 
dotyczących łączenia funduszy, modeli funduszy podstawowych i powiązanych oraz procedury 
powiadamiania (Dz. Urz. UE L 176 z 10.07.2010, str. 28) i dyrektywę Komisji 2010/43/UE z dnia 1 lipca 
2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie 
wymogów organizacyjnych, konfliktów interesów, prowadzenia działalności, zarządzania ryzykiem i treści 
umowy pomiędzy depozytariuszem a spółką zarządzającą (Dz. Urz. UE L 176 z 10.07.2010, str. 42); 

2) służy stosowaniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 583/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie kluczowych informacji dla inwestorów 
i warunków, które należy spełnić w przypadku dostarczania kluczowych informacji dla inwestorów lub 
prospektu emisyjnego na trwałym nośniku innym niż papier lub za pośrednictwem strony internetowej 
(Dz. Urz. UE L 176 z 10.07.2010, str. 1) i rozporządzenia Komisji (UE) nr 584/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. 
w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie formatu i treści 
standardowego powiadomienia w formie pisemnej i zaświadczenia dotyczącego UCITS, wykorzystania 
łączności elektronicznej przez właściwe organy do celów powiadamiania oraz w zakresie procedur 
dotyczących kontroli na miejscu i dochodzeń oraz wymiany informacji między właściwymi organami 
(Dz. Urz. UE L 176 z 10.07.2010, str. 16). 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 
i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. 
Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 106, 
poz. 670, Nr 126, poz. 853 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 900 i Nr 234, poz. 1389 
i 1391 oraz z 2012 r. poz. 596. 

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, 
poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323 oraz z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, 
poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, 
poz. 1110 i Nr 224, poz. 1337. 

4)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 170, poz. 1217, 
z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 165, poz. 1316 oraz z 2011 r. Nr 234, poz. 1391. 

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 49, poz. 328, z 2008 r. 
Nr 209, poz. 1317, Nr 228, poz. 1507 i Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 42, poz. 341, Nr 77, poz. 649 i Nr 165, 
poz. 1316, z 2010 r. Nr 126, poz. 853, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 131, poz. 763, Nr 199, poz. 1175 i Nr 205 
poz. 1208 oraz z 2012 r. poz. 855. 
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U Z A S A D N I E N I E  

 

Przedstawiony projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz 

ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym zakłada implementację w ustawie z dnia 

27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.): 

– dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. 

w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych 

odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery 

wartościowe (UCITS) (Dz. Urz. UE L 302 z 17.11.2009, str. 32, z późn. zm.), 

– dyrektywy Komisji 2010/44/UE z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie niektórych 

przepisów dotyczących łączenia funduszy, modeli funduszy podstawowych 

i  powiązanych oraz procedury powiadamiania (Dz. Urz. UE L 176 z 10.07.2010, 

str. 28), 

– dyrektywy Komisji 2010/43/UE z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie wymogów 

organizacyjnych, konfliktów interesów, prowadzenia działalności, zarządzania 

ryzykiem i treści umowy pomiędzy depozytariuszem a spółką zarządzającą (Dz. Urz. 

UE L 176 z 10.07.2010, str. 42). 

Przyjęta w dniu 20 grudnia 1985 r. przez Radę dyrektywa 85/611/EWG w sprawie 

koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących 

się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe 

(UCITS) miała na celu stworzenie szerszych możliwości gospodarczych 

i   inwestycyjnych zarówno dla przemysłu, jak i inwestorów poprzez integrację 

europejskiego rynku funduszy inwestycyjnych. Jednocześnie dyrektywa ta stała się 

podstawą rozwoju funduszy UCITS w Unii Europejskiej, które stanowią około 75% 

unijnego rynku funduszy inwestycyjnych. 

Pomimo widocznych pozytywnych efektów wynikających z obowiązywania dyrektywy 

UCITS okazało się również, iż dyrektywa ta nadmiernie ogranicza lub uniemożliwia 

dalszy rozwój tego sektora. Z tych też względów przedstawiona w 2005 r. przez 

Komisję Europejską Zielona Księga w sprawie funduszy inwestycyjnych rozpoczęła 

publiczną debatę na temat potrzeby i ewentualnego zasięgu zmian w prawodawstwie 
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europejskim z zakresu funduszy inwestycyjnych. Natomiast opublikowana 

w  listopadzie 2006 r. Biała Księga w sprawie ulepszenia ram prawnych wspólnego 

rynku dla funduszy inwestycyjnych wskazała kierunki niezbędnych modyfikacji 

dyrektywy UCITS. 

Efektem przedstawionych powyżej analiz i prac było przyjęcie w dniu 13 lipca 2009 r. 

przez Parlament Europejski i Radę dyrektywy 2009/65/WE (UCITS IV) zakładającej 

osiągnięcie odpowiedniego poziomu elastyczności i koherentności przepisów 

dyrektywy UCITS, a także zwiększenie efektywności działania funduszy 

inwestycyjnych na jednolitym rynku usług finansowych w Unii Europejskiej. 

Dyrektywa UCITS od momentu jej wejścia w życie kilkukrotnie ulegała znacznym 

zmianom, dlatego też, w celu zwiększenia jej przejrzystości, dyrektywa 2009/65/WE 

ma formę przekształconej wersji dyrektywy z 1985 r. uwzględniającej jej kolejne 

zmiany.  

W kontekście implementacji dyrektywy UCITS IV istotne również jest, że zgodnie 

z obowiązującym stanem prawnym, funduszami inwestycyjnymi działającymi w Polsce 

spełniającymi wymagania dyrektywy UCITS (fundusze zharmonizowane z prawem 

wspólnotowym) są wyłącznie fundusze inwestycyjne otwarte, niebędące jednocześnie 

funduszami inwestycyjnymi podstawowymi i powiązanymi. Pozostałe fundusze 

inwestycyjne, tj. fundusze inwestycyjne zamknięte i specjalistyczne fundusze 

inwestycyjne otwarte nie spełniają wymogów dyrektywy UCITS, zaś fundusze 

inwestycyjne otwarte podstawowe i powiązane nie spełniały wymogów dyrektywy 

UCITS przed jej nowelizacją, pomimo faktu, iż zasady ich działania reguluje ustawa 

o funduszach inwestycyjnych. Ze wskazanych względów przewidziane przedmiotowym 

projektem zmiany w nowelizowanej ustawie ograniczają się w głównej mierze do zmian 

w zakresie funkcjonowania funduszy inwestycyjnych otwartych. 

W związku z implementacją dyrektywy UCITS IV projektowana ustawa zakłada: 

1) wprowadzenie ram prawnych dla transgranicznych połączeń funduszy 

inwestycyjnych otwartych oraz zmianę obowiązujących zasad połączeń krajowych 

funduszy inwestycyjnych – obowiązywać będą jednolite przepisy określające 

wymogi dotyczące udzielenia zezwolenia, jak i zasad łączenia funduszy 

inwestycyjnych, a także precyzujące informacje, które przy tej okazji muszą być 

udostępniane inwestorom; 
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2) zmiany w zakresie tworzenia funduszy podstawowych i powiązanych (master-feeder 

funds) oraz uznanie takich funduszy inwestycyjnych otwartych za fundusze typu 

UCITS – idea funduszy master-feeder przewiduje, iż fundusz powiązany będzie 

mógł inwestować wszystkie swoje aktywa w innym funduszu podstawowym; 

3) uproszczenie treści i warunków podawania informacji potencjalnym inwestorom 

funduszy inwestycyjnych otwartych poprzez zastąpienie skrótu prospektu 

informacyjnego dokumentem o nazwie „kluczowe informacje dla inwestorów” – 

posiadający prostą formę dokument będzie przedstawiał inwestorom najważniejsze 

informacje w jasny i zrozumiały sposób, co pomoże inwestorom w podejmowaniu 

świadomych decyzji inwestycyjnych; 

4) usprawnienie i uproszczenie przepisów dotyczących procedury wprowadzania przez 

krajowe fundusze inwestycyjne otwarte swoich jednostek uczestnictwa do obrotu 

w  innych państwach członkowskich oraz wprowadzania zagranicznych funduszy 

UCITS do obrotu na terytorium Polski – rozpoczęcie sprzedaży tytułów 

uczestnictwa funduszy inwestycyjnych będzie mogło nastąpić już po 

powiadomieniu przez organ nadzoru, właściwy dla funduszu występującego z takim 

wnioskiem, właściwego organu w państwie członkowskim, w którym tytuły 

uczestnictwa mają być oferowane; 

5) wprowadzenie „paszportu” dla zarządzających funduszami inwestycyjnymi – 

towarzystwa funduszy inwestycyjnych będą mogły zarządzać funduszami w innych 

państwach członkowskich i jednocześnie spółki zarządzające z innych państw 

członkowskich będą mogły zarządzać funduszami inwestycyjnymi w Polsce; 

6) polepszenia istniejących mechanizmów współpracy transgranicznej w zakresie 

nadzoru nad funduszami typu UCITS. 

Wskazane powyżej połączenie funduszy inwestycyjnych, przekazanie zarządzania 

funduszem inwestycyjnym, rozpoczęcie prowadzenia działalności w ramach konstrukcji 

funduszy podstawowych oraz powiązanych, zmiana przez fundusz powiązany funduszu 

podstawowego, a także zaprzestanie prowadzenia działalności jako fundusz powiązany, 

w znaczący sposób wpływają na sytuację i interesy uczestników funduszy 

inwestycyjnych biorących udział w tych przedsięwzięciach. Mając to na uwadze, 

projektowana ustawa przewiduje nową instytucję – zgromadzenie uczestników 

funduszu inwestycyjnego otwartego, które umożliwi uczestnikom wpływ na istotne 

decyzje dotyczące prowadzenia działalności przez fundusz inwestycyjny otwarty. 
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Podobne instytucje – zgromadzenie inwestorów w funduszu inwestycyjnym 

zamkniętym oraz rada inwestorów w specjalistycznym funduszu inwestycyjnym 

otwartym istnieją już na gruncie ustawy o funduszach inwestycyjnych, zaś zasady i tryb 

funkcjonowania zgromadzenia uczestników wzorowany jest na rozwiązaniach 

przyjętych dla walnego zgromadzenia akcjonariuszy w ustawie z dnia 15 września 

2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.). Projekt 

zakłada, iż zgromadzenie uczestników zwoływane będzie przez towarzystwo 

zarządzające funduszem inwestycyjnym otwartym, a jeżeli funduszem inwestycyjnym 

otwartym zarządzać będzie spółka zarządzająca – przez tę spółkę. Zwołanie 

zgromadzenia uczestników wymagać będzie zawiadomienia o tym każdego uczestnika 

indywidualnie przesyłką poleconą lub na trwałym nośniku informacji, co najmniej na 

21 dni przed planowanym terminem odbycia zgromadzenia. Zgodnie z projektem 

zgromadzenie uczestników zostanie uznane za ważne, jeżeli wezmą w nim udział 

uczestnicy posiadający, co najmniej 50% jednostek uczestnictwa funduszu lub 

subfunduszu, według stanu na dwa dni robocze przed dniem zgromadzenia 

uczestników. Natomiast uchwały o wyrażeniu zgody na wymienione powyżej 

przedsięwzięcia zapadać będą większością, co najmniej 2/3 głosów uczestników 

obecnych lub reprezentowanych na zgromadzeniu uczestników. 

Zgodnie z analizami dokonanymi przez Komisję Europejską unijny rynek kapitałowy 

charakteryzuje się znaczną liczbą małych funduszy inwestycyjnych. Dla przykładu, 

przeciętna wielkość europejskiego funduszu inwestycyjnego jest mniejsza o jedną piątą 

od średniego funduszu w USA. W wyniku tego fundusze europejskie nie wykorzystują 

ekonomicznych korzyści wynikających ze skali działania. Obciąża to koszty 

funkcjonowania funduszy i ma niekorzystny skutek dla inwestorów. Mimo wskazanych 

potrzeb konsolidacyjnych funduszy UCITS, ich łączenie wiąże się z wieloma 

trudnościami prawnymi i administracyjnymi. Z tego też względu implementowana 

dyrektywa zawiera przepisy wspólnotowe ułatwiające łączenie UCITS (i ich 

subfunduszy). 

W celu ochrony interesów inwestorów, zgodnie z implementowaną dyrektywą, projekt 

ustawy przewiduje, iż proponowane łączenie funduszy inwestycyjnych otwartych na 

poziomie krajowym lub transgranicznym będzie wymagało sporządzenia planu 

połączenia, uzyskania przez fundusz przejmowany zgody Komisji na połączenie 

funduszy, zawiadomienia przez fundusz przejmowany, a w przypadku połączenia 
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krajowego przez przejęcie – również przez fundusz przejmujący, każdego ze swoich 

uczestników o planowanym połączeniu, uzyskania zgody zgromadzenia uczestników 

funduszy przejmowanych na połączenie funduszy. Zarówno w przypadku połączeń 

krajowych funduszy inwestycyjnych, jak i połączeń transgranicznych funduszy 

krajowych z funduszami zagranicznymi można będzie tego dokonać poprzez: 

– połączenie przez przejęcie, gdzie następuje przeniesienie majątku jednego (lub 

więcej) łączonych funduszy (funduszy przejmowanych) do innego funduszu 

(funduszu przejmującego) oraz przydzielenie uczestnikom funduszu przejmowanego 

jednostek uczestnictwa funduszu przejmującego w zamian za jednostki uczestnictwa 

funduszu przejmowanego albo  

– połączenie przez utworzenie nowego funduszu, gdzie dochodzi do utworzenia 

nowego funduszu (funduszu przejmującego), do którego wnoszone są aktywa 

łączonych funduszy w zamian za objęcie przez posiadaczy łączonych funduszy 

(funduszy przejmowanych) jednostek uczestnictwa wyemitowanych przez nowy 

fundusz przejmujący. 

Ponadto, mając na uwadze brzmienie motywu 28 dyrektywy UCITS, w projektowanej 

ustawie przyjęto, iż połączenie transgraniczne przez przejęcie funduszu krajowego 

może nastąpić także przez przeniesienie na fundusz zagraniczny lub subfundusz 

wydzielony w funduszu zagranicznym wyłącznie aktywów netto funduszu 

inwestycyjnego otwartego lub subfunduszu wydzielonego w funduszu inwestycyjnym 

otwartym z wydzielonymi subfunduszami. W tym przypadku projekt zakłada, iż za 

zaspokojenie wszystkich zobowiązań funduszu przejmowanego, które pozostają po 

przeniesieniu aktywów netto, w toku likwidacji funduszu, będą odpowiadać solidarnie 

towarzystwo zarządzające funduszem przejmowanym oraz fundusz przejmujący lub 

jego spółka zarządzająca. 

W związku ze zróżnicowanymi wariantami połączeń funduszy inwestycyjnych 

otwartych w projektowanej ustawie wyodrębniono przepisy dotyczące połączeń 

wewnętrznych, krajowych oraz transgranicznych. Przy czym za połączenie wewnętrzne 

projekt uznaje połączenie funduszy krajowych, których organem jest to samo 

towarzystwo albo połączenie subfunduszu wydzielonego w funduszu krajowym 

z wydzielonymi subfunduszami z funduszem krajowym, których organem jest to samo 

towarzystwo albo z subfunduszem wydzielonym w funduszu krajowym z wydzielonymi 

subfunduszami, których organem jest to samo towarzystwo, jeżeli żaden z funduszy 
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biorących udział w połączeniu nie jest uprawniony do zbywania jednostek uczestnictwa 

w państwie członkowskim. Za połączenie krajowe uznaje się połączenie funduszy 

krajowych, których organami są różne towarzystwa albo połączenie subfunduszu 

wydzielonego w funduszu krajowym z wydzielonymi subfunduszami z funduszem 

krajowym, którego organem jest inne towarzystwo lub z subfunduszem wydzielonym 

w funduszu krajowym z wydzielonymi subfunduszami, którego organem jest inne 

towarzystwo. Natomiast za połączenie transgraniczne uznaje się: 

– połączenie funduszu inwestycyjnego otwartego lub subfunduszu wydzielonego 

w funduszu inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami z jednym lub 

więcej funduszem zagranicznym lub z jednym lub więcej subfunduszem 

wydzielonym w funduszu lub funduszach zagranicznych albo 

– połączenie co najmniej dwóch funduszy inwestycyjnych otwartych lub co najmniej 

dwóch subfunduszy wydzielonych w funduszu lub funduszach inwestycyjnych 

otwartych z wydzielonymi subfunduszami – jeżeli w wyniku połączenia powstaje 

fundusz zagraniczny lub subfundusz wydzielony w funduszu zagranicznym, albo 

– połączenie co najmniej dwóch funduszy zagranicznych lub co najmniej dwóch 

subfunduszy wydzielonych w funduszu lub funduszach zagranicznych – jeżeli 

w wyniku połączenia powstaje fundusz inwestycyjny otwarty. 

W przypadku gdy połączenie krajowe lub połączenie transgraniczne ma nastąpić przez 

utworzenie funduszu krajowego, projekt zakłada, iż przed uzyskaniem zgody Komisji 

Nadzoru Finansowego na połączenie wymagane będzie wcześniejsze uzyskanie 

zezwolenia tego organu na utworzenie funduszu inwestycyjnego, który ma być 

funduszem przejmującym. Wówczas do utworzenia funduszu przejmującego, co do 

zasady, będą miały zastosowanie przepisy nowelizowanej ustawy o utworzeniu 

funduszu inwestycyjnego. W ocenie projektodawcy rozwiązanie takie przyczyni się do 

zwiększenia przejrzystości procesu połączenia (np. możliwość zapoznania się ze 

statutem funduszu przejmującego) oraz zmniejszenia czynności towarzyszących 

takiemu połączeniu (np. brak obowiązku ponownego informowania uczestników 

łączonych funduszy po utworzeniu funduszu przejmującego o przysługujących 

uczestnikom łączonych funduszy uprawnieniach).  

W projekcie przewidziano równocześnie, iż w związku z połączeniem sporządzany 

będzie wspólnie przez fundusze przejmowane i fundusz przejmujący plan połączenia 

zawierający miedzy innymi informacje nt. przyczyn i celu połączenia, rodzaju i metody 
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połączenia, skutków połączenia dla uczestników funduszu przejmowanego, 

a  w  przypadku połączenia przez przejęcie także funduszu przejmującego, w tym 

skutków prawnych i finansowych oraz planowanego terminu połączenia. 

Ponadto, w celu zapewnienia dodatkowej kontroli nad połączeniami funduszy ze strony 

osób trzecich, projekt zakłada aktywny udział w tym procesie depozytariuszy łączonych 

funduszy, których obowiązkiem będzie sprawdzenie zgodności planu połączenia 

z  odpowiednimi przepisami prawa i statutami łączonych funduszy. Z podobnych 

względów projekt zakłada, iż niezwłocznie po dokonaniu przydziału uczestnikom 

funduszu przejmowanego tytułów uczestnictwa funduszu przejmującego podmiot 

uprawniony do badania sprawozdań finansowych wydawał będzie opinie w przedmiocie 

prawidłowości ostatecznej wyceny aktywów oraz ustalenia wartości aktywów netto 

łączonych funduszy, a także prawidłowości obliczenia stosunku wymiany.  

Szczególnie ważne jest, by posiadacze jednostek uczestnictwa byli odpowiednio 

informowani o proponowanym łączeniu i by ich prawa były odpowiednio chronione, 

z    tego też względu projekt przewiduje obowiązek przekazywania, wraz 

z   zawiadomieniem o połączeniu, przez fundusze przejmowane oraz fundusz 

przejmujący – w przypadku połączenia przez przejęcie, dokumentów informacyjnych 

uczestnikom łączonych funduszy. W przypadku połączenia przez utworzenie funduszu 

krajowego, w projekcie zrezygnowano z obowiązku sporządzania dokumentu 

informacyjnego przez nowo tworzony fundusz przejmujący z uwagi na brak adresatów 

tego dokumentu. Dodatkowym rozwiązaniem chroniącym interesy uczestników 

łączonych funduszy przewidzianym projektem ustawy jest prawo uczestników funduszu 

przejmowanego i przejmującego do odkupienia jednostek uczestnictwa bez ponoszenia 

opłat manipulacyjnych. 

Działalność funduszy inwestycyjnych regulowana jest szeregiem zgód i zezwoleń 

wydawanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, w drodze decyzji 

administracyjnych, po szczegółowej analizie aktualnej sytuacji danego funduszu 

inwestycyjnego (np. art. 80 – zgoda na zmianę depozytariusza, art. 84 ust. 4, art. 89 

ust.  5 – zgoda na czasowe zawieszenie zbywania i odkupywania jednostek 

uczestnictwa, art. 93 ust. 3 – zgoda na nabywanie papierów wartościowych notowanych 

na rynkach regulowanych poza Polską oraz OECD). Mając na uwadze, iż charakter 

przewidzianych nowelizowaną ustawą zgód i zezwoleń, w wyniku ich sukcesji, 

w  istotny sposób wpływałby na sytuację formalnoprawną funduszu przejmującego, 



8 
 

w opinii projektodawcy, uzasadnione jest w projektowanej ustawie wygaszenie zgód 

i zezwoleń funduszu przejmowanego. 

Kolejnym rozwiązaniem mającym na celu wykorzystanie efektu skali w zarządzaniu 

funduszami inwestycyjnymi, jakie przyjęto w implementowanej dyrektywie, jest 

usankcjonowanie na potrzeby funduszy UCITS struktury funduszu podstawowego 

i funduszy podporządkowanych (master-feeder), polegającej na lokowaniu, co najmniej 

85% aktywów funduszu powiązanego w jednostki uczestnictwa innego funduszu 

inwestycyjnego otwartego lub tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego (fundusz 

podstawowy). Dzięki temu rozwiązaniu dochodzi do łączenia aktywów funduszy 

powiązanych na poziomie funduszu podstawowego, co z kolei przekłada się na niższe 

koszty faktycznego zarządzania aktywami oraz niższe opłaty za zarządzanie. 

Podobnie jak w kilku innych państwach członkowskich obowiązujące przepisy ustawy 

o funduszach inwestycyjnych w dziale VI „Szczególne konstrukcje funduszy 

inwestycyjnych” w rozdziale 3 „Fundusze inwestycyjne podstawowe i powiązane” już 

w chwili obecnej umożliwiają tworzenie w Polsce funduszy o przedmiotowej 

konstrukcji, niemniej jednak fundusze takie nie są traktowane jako fundusze 

skoordynowane przepisami dyrektywy UCITS. Istotnym również jest, iż poza 

wyłączeniem takich funduszy z grona funduszy UCITS, obecnie obowiązujące przepisy 

pozwalają na tworzenie funduszy powiązanych i podstawowych wyłącznie w ramach 

jednego towarzystwa zarządzającego tymi funduszami.  

Mając na uwadze postanowienia dyrektywy UCITS, projektowana ustawa zakłada, 

w  odniesieniu do funduszy inwestycyjnych otwartych, umożliwienie tworzenia 

funduszy podstawowych i powiązanych, zarówno gdy fundusz podstawowy i fundusz 

powiązany będą miały siedzibę w Polsce, jak i gdy będą miały siedzibę w Polsce oraz 

innych państwach członkowskich. Utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego, 

jako funduszu powiązanego, zmiana statutu funduszu inwestycyjnego otwartego 

w   zakresie utworzenia subfunduszu jako subfunduszu powiązanego, rozpoczęcie 

prowadzenia przez fundusz inwestycyjny otwarty działalności jako fundusz powiązany 

albo rozpoczęcie prowadzenia działalności przez subfundusz wydzielony w  funduszu 

inwestycyjnym otwartym jako subfundusz powiązany, będzie wymagać zezwolenia 

Komisji Nadzoru Finansowego. Warunkiem wydania przez Komisję zezwolenia na 

prowadzenie przez fundusz inwestycyjny otwarty działalności jako fundusz powiązany 

albo na prowadzenie przez subfundusz wydzielony w funduszu inwestycyjnym 
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otwartym działalności jako subfundusz powiązany będzie wcześniejsze przyjęcie przez 

zgromadzenie uczestników tego funduszu uchwały wyrażającej zgodę na rozpoczęcie 

prowadzenia przez fundusz inwestycyjny otwarty działalności jako fundusz powiązany 

albo rozpoczęcie prowadzenia działalności przez subfundusz wydzielony w funduszu 

inwestycyjnym otwartym jako subfundusz powiązany. 

Ponadto w tej części projekt zakłada, iż fundusz zamierzający prowadzić działalność 

jako fundusz powiązany, a w przypadku gdy fundusz inwestycyjny otwarty ma być 

utworzony jako fundusz powiązany – towarzystwo, które występuje z wnioskiem 

o wydanie zezwolenia na utworzenie tego funduszu, zobowiązane będzie do zawarcia 

z funduszem podstawowym umowy określającej m.in. zasady wymiany informacji, 

zasady lokowania aktywów funduszu powiązanego w jednostki uczestnictwa lub tytuły 

uczestnictwa funduszu podstawowego, czy też uzgodnienia dotyczące wyboru prawa 

właściwego dla rozstrzygania sporów mogących wynikać z umowy. Umożliwi to 

w opinii projektodawcy funduszowi powiązanemu działanie w interesie posiadaczy jego 

jednostek uczestnictwa, a w szczególności spowoduje, iż fundusze powiązane otrzymają 

od funduszu podstawowego wszystkie informacje i dokumenty niezbędne do 

wypełniania swoich obowiązków. Dodatkowo w projekcie ustawy przewidziano 

obowiązek zawierania umów o wymianie informacji odpowiednio pomiędzy 

depozytariuszami lub biegłymi rewidentami funduszu powiązanego i  funduszu 

podstawowego, co z kolei zapewni przepływ informacji i dokumentów niezbędny do 

tego, aby depozytariusz lub biegły rewident funduszu powiązanego mógł wypełnić 

swoje obowiązki. 

W celu zwiększenia przejrzystości wzajemnych powiązań umożliwiających lepsze 

zrozumienie modeli funduszy podstawowych i powiązanych oraz łatwiejszy nad nimi 

nadzór przez Komisję Nadzoru Finansowego, w szczególności w sytuacji 

transgranicznej, w ustawie przyjęto, iż fundusz powiązany nie będzie miał możliwości 

inwestowania w więcej niż jeden fundusz podstawowy. W projekcie ustawy 

przewidziano również, iż fundusz podstawowy nie będzie mógł pobierać od funduszu 

powiązanego opłat manipulacyjnych, co zapewni ochronę posiadaczy jednostek 

uczestnictwa funduszu powiązanego przed nieuzasadnionymi kosztami dodatkowymi. 

Jednocześnie w projekcie przewidziano przepisy chroniące interesy uczestników 

funduszu inwestycyjnego otwartego, który zamierza przekształcić się w fundusz 

powiązany. W związku z faktem, iż przekształcenie stanowi zasadniczą zmianę polityki 
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inwestycyjnej, zobowiązano fundusz przekształcany do udostępniania swoim 

uczestnikom szeregu informacji pozwalających zadecydować o ewentualnym 

utrzymaniu swojej inwestycji, a w przypadku gdy zdecydują o zakończeniu swojej 

inwestycji w związku z przekształceniem projekt przewiduje również prawo do 

odkupienia posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa funduszu bez ponoszenia 

opłat manipulacyjnych.  

Z punktu widzenia ochrony interesów inwestorów, niezbędne jest aby otrzymywali oni 

adekwatne i porównywalne informacje na temat podstawowych parametrów produktów 

finansowych, ryzyka i kosztów towarzyszących inwestowaniu w taki produkt, na 

podstawie których zadecydują, jaki produkt jest dla nich najbardziej odpowiedni. 

W  dotychczasowej wersji dyrektywa UCITS zakładała osiągnięcie tego celu poprzez 

obowiązek dostarczania inwestorom skrótu prospektu informacyjnego. Jednakże 

dokument ten został uznany za niezbyt użyteczny, gdyż w większości przypadków jest 

zbyt długi i niezrozumiały dla inwestorów. Z tego też względu, zgodnie z zaleceniami 

zawartymi w Białej Księdze w sprawie UCITS, w implementowanej dyrektywie 

wprowadzono standardowy i porównywalny dokument udostępniany inwestorom na 

etapie przedkontraktowym w formie „kluczowych informacji dla inwestora”. Dokument 

ten z założenia będzie miał ograniczoną długość (nie więcej niż 2 strony formatu A4) 

oraz będzie prezentował informacje w określonej kolejności. 

W związku z powyższym, w projektowanej ustawie proponuje się dokonanie jasnego 

rozdziału między informacjami reklamowymi a informacjami ujawnianymi 

obowiązkowo inwestorom, przewidzianymi w implementowanej dyrektywie. W skład 

informacji ujawnianych obowiązkowo inwestorom wchodziłyby: kluczowe informacje 

dla inwestorów, prospekt informacyjny oraz roczne i półroczne sprawozdania 

finansowe funduszu inwestycyjnego otwartego. Zgodnie z projektem „Kluczowe 

informacje dla inwestorów” będą przekazywane inwestorom bezpłatnie, w formie 

osobnego dokumentu, z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym zapoznanie się 

z nimi przed nabyciem jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego 

w celu wspomożenia ich w podejmowaniu świadomych decyzji inwestycyjnych. Z tego 

też względu dokument ten będzie zawierał jedynie elementy istotne dla podejmowania 

takich decyzji, np. dane pozwalające na identyfikację funduszu, krótki opis jego polityki 

inwestycyjnej i celów inwestycyjnych, czy też wysokość opłat manipulacyjnych 

pobieranych w związku z nabyciem lub umorzeniem jednostek uczestnictwa oraz 
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wysokość innych opłat i kosztów ponoszonych przez uczestników funduszu 

inwestycyjnego. Z uwagi na fakt, iż szczegółowa i wyczerpująca zawartość kluczowych 

informacji dla inwestorów oraz forma i sposób ich przedstawienia zostały określone 

w  rozporządzeniu Komisji (UE) nr 583/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie 

wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie 

kluczowych informacji dla inwestorów i warunków, które należy spełnić w przypadku 

dostarczania kluczowych informacji dla inwestorów lub prospektu emisyjnego na 

trwałym nośniku innym niż papier lub za pośrednictwem strony internetowej, 

w projekcie ustawy przyjęto odesłanie do tego rozporządzenia.  

Mając na uwadze przedstawioną powyżej użyteczność kluczowych informacji dla 

inwestorów, w projekcie ustawy zaproponowano, aby specjalistyczne fundusze 

inwestycyjne otwarte, pomimo iż nie są funduszami zharmonizowanymi, również 

zobowiązane były do sporządzania i udostępniania kluczowych informacji dla 

inwestorów na zasadach, takich jak fundusze inwestycyjne otwarte. 

Fundusze inwestycyjne typu UCITS były pierwszymi instrumentami, które mogły być 

oferowane w Unii Europejskiej w ramach jednolitego paszportu, tj. uznania przez organ 

nadzoru państwa pochodzenia funduszu, iż jest on zgodny z zasadami funkcjonowania 

funduszy UCITS, co z kolei oznaczało, iż po wcześniejszej autoryzacji państwa 

goszczącego, tytuły uczestnictwa takiego funduszu mogły być zbywane bez 

dodatkowego zezwolenia na terenie całej Unii. Analiza przeprowadzona na potrzeby 

Białej Księgi w sprawie UCITS wskazała, iż dotychczasowe zasady związane 

z procedurą notyfikacji w istotny sposób wpływają na długość procedury wejścia 

funduszy UCITS na rynki innych państw członkowskich. Z tego też względu 

implementowana dyrektywa UCITS zakłada zmiany w zasadach notyfikacji w państwie 

goszczącym funduszy typu UCITS. W oparciu o nie fundusz UCITS będzie miał 

możliwość wprowadzania do obrotu swoich jednostek uczestnictwa w innych 

państwach członkowskich pod warunkiem przejścia procedury powiadamiania opartej 

na ulepszonej komunikacji między właściwymi organami państw członkowskich. Po 

przesłaniu wszystkich dokumentów dotyczących powiadamiania przez właściwe organy 

macierzystego państwa członkowskiego funduszu UCITS państwo członkowskie 

goszczące fundusz UCITS nie będzie miało możliwości sprzeciwu wobec wejścia na 

rynek funduszu UCITS mającego siedzibę w innym państwie członkowskim lub 

podważania zezwolenia wydanego przez inne państwo członkowskie. Nastąpi zatem 
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istotna zmiana w zasadach zatwierdzania przez państwo goszczące, z modelu ex ante na 

ex post, modelu zbywania tytułów uczestnictwa zagranicznych funduszy UCITS na ich 

terytorium. 

Mając powyższe na uwadze, w projekcie ustawy przewidziano, iż zbywanie tytułów 

uczestnictwa funduszu zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie 

możliwe od dnia uzyskania przez fundusz od właściwego organu państwa 

macierzystego informacji o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienia 

zawierającego informacje o zasadach zbywania tych tytułów uczestnictwa wraz 

z  wymaganymi dokumentami. Podobnie fundusze inwestycyjne otwarte z siedzibą 

w  Rzeczypospolitej Polskiej zamierzające zbywać i odkupywać swoje jednostki 

uczestnictwa na terytorium innego państwa członkowskiego będą mogły to czynić po 

uzyskaniu informacji od Komisji Nadzoru Finansowego, iż ich pisemne zawiadomienie, 

zawierające między innymi szczegółowy opis zasad zbywania i odkupywania jednostek 

uczestnictwa na terytorium państwa goszczącego, został przekazany do organu nadzoru 

państwa goszczącego.  

Analizując zapisy recital 4 dyrektywy UCITS można stwierdzić, iż określony w nim 

zakres wspólnych i podstawowych zasad funkcjonowania funduszu UCITS 

w procedurze notyfikacji podlega przepisom państwa siedziby tego funduszu. Istotne 

jednak jest, iż mając na uwadze zapisy recital:  

– 64 („[…] należy przeprowadzać kontrolę zgodności zasad wprowadzania do obrotu 

jednostek uczestnictwa UCITS z przepisami prawnymi i procedurami 

administracyjnymi stosowanymi w państwie członkowskim goszczącym UCITS, 

[…]”), 

– 65 („[…] istnieje potrzeba zapewnienia, by UCITS wprowadzające do obrotu swoje 

jednostki uczestnictwa na poziomie transgranicznym miało łatwy dostęp, […], do 

wszystkich informacji dotyczących przepisów ustawowych, wykonawczych 

i administracyjnych obowiązujących w państwie członkowskim goszczącym UCITS 

i które są szczegółowo związane z zasadami wprowadzania do obrotu jednostek 

UCITS”), 

– 63 oraz przepisy art. 92 pośrednio zobowiązujące UCITS wprowadzane do obrotu 

w państwie goszczącym do przestrzegania (w zakresie płatności na rzecz posiadaczy 

jednostek, odkupu lub umorzenia jednostek oraz udostępniania informacji) 
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przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych obowiązujących 

w państwie członkowskim, gdzie ich jednostki są wprowadzane do obrotu, 

należy jednoznacznie stwierdzić, iż państwa członkowskie mają prawo do ustanawiania 

swoich wewnętrznych zasad dotyczących zbywania funduszy zagranicznych 

(ang.  marketing arrangements) na ich terytorium. Potwierdzeniem tego jest wzór 

powiadomienia o zamiarze wprowadzenia do obrotu jednostek uczestnictwa UCITS 

określony na mocy Załącznika Nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 584/2010 z dnia 

1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2009/65/WE w zakresie formatu i treści standardowego powiadomienia w formie 

pisemnej i zaświadczenia dotyczącego UCITS, wykorzystania łączności elektronicznej 

przez właściwe organy do celów powiadamiania oraz w zakresie procedur dotyczących 

kontroli na miejscu i dochodzeń oraz wymiany informacji między właściwymi 

organami. Z wymienionych względów projekt zakłada, iż wyłącznie właściwymi do 

podejmowania środków nadzorczych wobec funduszu zagranicznego w przypadku 

naruszenia przez ten fundusz przepisów prawa państwa macierzystego, regulaminu tego 

funduszu lub zasad uczciwego obrotu, są właściwe organy państwa macierzystego tego 

funduszu zagranicznego. Niemniej jednak w przypadku naruszenia przez fundusz 

zagraniczny, przy zbywaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej swoich tytułów 

uczestnictwa, przepisów polskiego prawa, zasad uczciwego obrotu lub zasad zbywania 

tytułów uczestnictwa Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła podjąć odpowiednie 

działania nadzorcze. 

W oparciu o powyższe wyjaśnienia, w celu zapewnienia ułatwień dla dokonywania 

płatności na rzecz posiadaczy jednostek, odkupu lub umorzenia jednostek oraz 

udostępniania informacji, które wymagane będą od funduszu zagranicznego, 

w  projektowanej ustawie przewidziano, iż fundusze zagraniczne w dalszym ciągu 

obowiązane będą do ustanawiania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej agenta 

płatności, którym będzie mógł być wyłącznie bank krajowy lub krajowy oddział 

instytucji kredytowej. Ponadto, zgodnie z dyrektywą UCITS, zakładającą między 

innymi ułatwienie dostępu funduszu UCITS do rynków innych państw członkowskich, 

w projekcie ustawy przyjęto, iż wymóg tłumaczenia na język polski dokumentów 

dotyczył będzie jedynie kluczowych informacji dla inwestorów i dodatkowej informacji 

dla inwestorów oraz potwierdzeń zbycia lub umorzenia tytułów uczestnictwa. 
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Natomiast dostęp do innych dokumentów zapewniony będzie w zależności od wyboru 

funduszu zagranicznego w języku polskim lub języku angielskim.  

Jednocześnie, w celu zwiększenia pewności prawnej wśród zagranicznych funduszy 

inwestycyjnych, projekt ustawy przewiduje, iż na stronie internetowej Komisji Nadzoru 

Finansowego zostaną udostępnione, w języku polskim oraz angielskim, przepisy 

określające zasady tworzenia i funkcjonowania funduszy inwestycyjnych otwartych 

oraz informacje na temat przepisów prawa polskiego dotyczących zasad zbywania na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych. 

Zmiany wprowadzone w dyrektywie UCITS w 2001 r. mające na celu wprowadzenie 

jednolitego paszportu dla spółek zarządzających funduszami UCITS w ocenie Komisji 

Europejskiej nie odniosły oczekiwanych efektów. Natomiast wymagania odnośnie do 

działania spółek zarządzających w innym państwie członkowskim wyłącznie poprzez 

oddział, czy też brak możliwości tworzenia przez spółki zarządzające funduszy 

w innych państwach członkowskich, w ocenie Komisji generowały dodatkowe koszty. 

Z wymienionych względów uchwalona dyrektywa UCITS przewiduje wdrożenie 

pełnego paszportu dla spółek zarządzających funduszami UCITS, który będzie 

umożliwiał im tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi w innych 

państwach członkowskich niż siedziba spółki zarządzającej. Zgodnie 

z implementowaną dyrektywą, spółka autoryzowana w jednym z państw członkowskich 

jako spółka zarządzająca UCITS będzie miała prawo do prowadzenia działalności 

objętej zezwoleniem w pełnym zakresie także na terytorium innych państw 

członkowskich, na podstawie zawiadomienia przesłanego do właściwych organów 

nadzoru w danym państwie członkowskim. Paszport może być realizowany w formie 

utworzenia oddziału w państwie goszczącym albo zdalnie, bez konieczności powołania 

jakiegokolwiek podmiotu czy przedstawicielstwa na terytorium państwa goszczącego. 

Na bazie paszportu spółka zarządzająca będzie uprawniona m.in. do zarządzania 

funduszem UCITS działającym już w państwie goszczącym. 

Wdrożenie wprost paszportu dla spółki zarządzającej wymaga wprowadzenia istotnych 

zmian w konstrukcji prawnej dotyczącej polskiego funduszu typu UCITS, tj. funduszu 

inwestycyjnego otwartego. Zastosowanie pełnego paszportu do obowiązujących 

przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych napotkało istotne trudności zarówno 

w zakresie funkcjonowania samego funduszu inwestycyjnego otwartego, który miałby 

być zarządzany przez zagraniczną spółkę zarządzającą, braku siedziby takiego funduszu 
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na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również w odniesieniu do prowadzenia 

efektywnego nadzoru nad działalnością takiego funduszu czy też prawidłowego 

działania depozytariusza funduszu. Należy bowiem zauważyć, iż konstrukcja krajowych 

funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych 

znacznie odbiega od konstrukcji prawnych UCITS w innych państwach członkowskich. 

Powyższe wynika z faktu, iż zgodnie z nowelizowaną ustawą o funduszach 

inwestycyjnych krajowy fundusz typu UCITS, którym jest fundusz inwestycyjny 

otwarty, jest osobą prawną, jednakże organem funduszu jest towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych, będące odrębną osobą prawną. Oznacza to, że fundusz inwestycyjny 

jest masą majątkową obdarzoną osobowością prawną, natomiast towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych, jako organ funduszu, tworzy fundusz, zarządza nim i reprezentuje go 

w stosunkach z osobami trzecimi. Zastosowanie takiej konstrukcji w odniesieniu do 

zagranicznej spółki zarządzającej, działającej na terytorium Polski na podstawie 

paszportu, napotyka istotne trudności zarówno natury funkcjonalnej, jak 

i  konstrukcyjnej. Po pierwsze, w takim przypadku siedzibą funduszu utworzonego 

zgodnie z prawem polskim byłaby siedziba spółki zarządzającej. Zgodnie bowiem 

z  przepisami ustawy o funduszach inwestycyjnych, siedzibą funduszu jest siedziba 

zarządzającego nim towarzystwa funduszy inwestycyjnych, co jest zgodne z ogólnie 

przyjętą na gruncie polskiego systemu prawa koncepcją siedziby podmiotów (por. art. 

41 Kodeksu cywilnego). Taka konstrukcja prowadziłaby do szeregu problemów 

praktycznych związanych z funkcjonowaniem i nadzorem nad takim funduszem. Po 

drugie, stosownie do art. 35 Kodeksu cywilnego, powstanie, ustrój i ustanie osób 

prawnych określają właściwe przepisy, przy czym zgodnie z art. 33 Kodeksu 

cywilnego, osobami prawnymi są tylko takie jednostki organizacyjne, którym przepisy 

szczególne przyznają osobowość prawną. Zgodnie z art. 38 Kodeksu cywilnego, osoba 

prawna działa przez swoje organy. Spełnienie wymogów określonych we właściwych 

przepisach prowadzi do powstania jednostki prawnej, której przepisy szczególne 

przyznają osobowość prawną. Osobowość prawna oznacza natomiast, że posiadająca ją 

jednostka organizacyjna ma zdolność prawną, działa poprzez organy, a osoby, które ją 

tworzą nie ponoszą odpowiedzialności za jej zobowiązania. Jak wynika z powyższego, 

materia związana z kreacją jednostki organizacyjnej jako osoby prawnej, jest materią 

ustawową. Jednostka organizacyjna, która nie spełnia kryteriów ustawowych nie jest 

osobą prawną. Taka konstrukcja prawna wyklucza tworzenie osób prawnych, których 
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organy (element konstrukcji jednostki organizacyjnej, który składa się na istotę 

konstrukcji określonej osoby prawnej) mogą zostać zmienione w drodze umowy.  

Z powyższych względów konstrukcja przejęcia zarządzania funduszem – jako 

konstrukcja umowna – nie mogła wprost zostać zastosowana w odniesieniu do 

krajowych funduszy inwestycyjnych, których organem z mocy ustawy jest towarzystwo 

funduszy inwestycyjnych. Niemniej jednak w wyniku przeprowadzonych analiz, 

w projekcie zawarta została koncepcja zakładająca, iż zastosowanie pełnego paszportu 

spółki zarządzającej w odniesieniu do funduszu inwestycyjnego otwartego będzie 

możliwe przy wykorzystaniu dotychczasowego rozwiązania, jakim jest towarzystwo 

funduszy inwestycyjnych stanowiące organ funduszu inwestycyjnego. Przejęcie 

zarządzania funduszem inwestycyjnym otwartym przez zagraniczną spółkę 

zarządzającą w takim przypadku będzie się odbywać na podstawie umowy, którą spółka 

ta zawrze z towarzystwem funduszy inwestycyjnych reprezentującym dany fundusz 

inwestycyjny otwarty. Na mocy zawartej umowy zagraniczna spółka zarządzająca 

przejmie w odniesieniu do funduszu wykonywanie funkcji, jakie składają się na pełny 

paszport spółki, tj. zarządzanie aktywami, organizowanie dystrybucji i administrowanie 

funduszem, natomiast towarzystwo funduszy inwestycyjnych pozostanie organem 

funduszu pełniącym funkcje reprezentacji funduszu w stosunkach z osobami trzecimi. 

W takim przypadku towarzystwo straci walory bycia spółką zarządzającą UCITS, co 

będzie związane z brakiem uprawnień do wykonywania działalności zastrzeżonej dla 

spółek zarządzających UCITS, ale także z brakiem obowiązku spełnienia wymogów 

stawianych takim spółkom. 

Należy podkreślić, iż przyjęcie powyższej koncepcji wzorowanej na organizacji 

działających na innych rynkach europejskich funduszy SICAV, opartej na 

dopuszczalności podziału kompetencji między zagraniczną spółkę zarządzającą 

a  towarzystwo funduszy inwestycyjnych działające jako organ funduszu, pozwoli 

rozwiązać szereg problemów pojawiających się w związku z koniecznością 

wprowadzenia pełnego paszportu spółki zarządzającej. Współistnienie towarzystwa 

funduszy inwestycyjnych jako organu funduszu oraz spółki zarządzającej pozwoli 

rozwiązać kwestię siedziby funduszu – nawet w przypadku przejęcia zarządzania przez 

zagraniczną spółkę zarządzającą towarzystwo pozostanie organem funduszu, a jego 

siedziba pozostanie siedzibą funduszu. Jednocześnie w takim przypadku towarzystwo 

jako organ funduszu będzie musiało co do zasady spełniać jedynie warunki 
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przewidziane w Kodeksie spółek handlowych dla spółek akcyjnych, natomiast wymogi 

przewidziane dla spółki zarządzającej UCITS będą leżały w zakresie obowiązków 

zagranicznej spółki zarządzającej.  

Przedstawiony model, jako bazujący na obecnej konstrukcji funduszu inwestycyjnego, 

w opinii projektodawcy, w najmniejszym możliwym stopniu ingeruje w obecną 

regulację prawną dotyczącą funkcjonowania funduszy inwestycyjnych, a jednocześnie 

pozwala uniknąć konieczności tworzenia nowych „samodzielnych” organów funduszu, 

odrębnych od towarzystwa. Dodatkowo należy zauważyć, iż celem dyrektywy UCITS 

nie była zmiana konstrukcji prawnych istniejących UCITS. Uznając zatem, że formuła 

dyrektywy pozwala implementować prawo unijne przy wyborze środków do tego 

najbardziej odpowiednich na gruncie prawa krajowego, z tego też względu w projekcie 

przyjęto konstrukcję przedstawioną powyżej. 

Zmiany dokonane w dyrektywie UCITS sprawiły, iż zaszła również konieczność 

wprowadzenia ulepszonych ram prawnych w zakresie współpracy pomiędzy organami 

nadzoru. Konieczne zatem stało się większe ujednolicenie uprawnień przysługujących 

właściwym organom w taki sposób, aby doprowadzić do jednolitego egzekwowania 

przepisów dyrektywy we wszystkich państwach członkowskich. Skuteczność nadzoru 

powinien zapewniać wspólny, minimalny zestaw uprawnień, spójny z uprawnieniami 

przyznanymi właściwym organom na mocy innych wspólnotowych przepisów 

w dziedzinie usług finansowych.  

Implementacja wskazanych wyżej założeń dyrektywy UCITS w projekcie ustawy ma 

zostać dokonana poprzez nałożenie na Komisję Nadzoru Finansowego obowiązku 

niezwłocznego udzielania odpowiedzi właściwym organom nadzoru innego państwa 

członkowskiego w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nie nadzoru w zakresie 

wynikającym z dyrektywy UCITS, jak również umożliwienie Komisji Nadzoru 

Finansowego występowania z prośbą o podobne informacje do organów nadzorów 

innych państw członkowskich. Jednocześnie Komisja Nadzoru Finansowego 

zobowiązana będzie do podejmowania działań nadzorczych na wniosek organu nadzoru 

innego państwa członkowskiego w sytuacji, gdy dany podmiot będzie prowadził 

działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprzecznie z zasadami określonymi 

w dyrektywie UCITS. Dodatkowo w ramach swoich uprawnień właściwe organy 

państwa członkowskiego będą mogły zwrócić się do Komisji Nadzoru Finansowego 

o  współpracę w zakresie działalności nadzorczej. Podobne uprawnienia będą 
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przysługiwały Komisji Nadzoru Finansowego względem organów nadzoru innych 

państw członkowskich. 

Zasadnicza część przepisów projektowanej ustawy związana jest bezpośrednio 

z  implementacją ww. dyrektywy lub jest konsekwencją wprowadzanych zmian 

transpozycyjnych. Niemniej jednak z uwagi na dotychczasowe doświadczenia związane 

z praktycznym stosowaniem przepisów nowelizowanej ustawy w projekcie dodatkowo 

przewidziano zmianę: 

– w art. 27 ust. 1 – zmiana ma na celu umożliwienie towarzystwom przyjmowania 

zapisów na certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych 

niebędących publicznymi funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi za pośrednictwem 

banku krajowego wykonującego działalność, o której mowa w art. 70 ust. 2 ustawy 

o obrocie instrumentami finansowymi oraz krajowego oddziału instytucji kredytowej; 

dotychczasowe wyłączenie tych podmiotów z procesu oferowania certyfikatów 

inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych niebędących publicznymi 

funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi jest nieuzasadnione w świetle przewidzianej 

w zmienianym przepisie możliwości korzystania z usług wskazanych podmiotów przy 

prowadzeniu zapisów na jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, 

a  także w związku z faktem, iż przed ostatnią zmianą przedmiotowego przepisu 

wspomniane wyżej banki krajowe i instytucje kredytowe były uprawnione do 

prowadzenia zapisów na niepubliczne certyfikaty inwestycyjne, 

– w art. 33 ust. 1 – zmiana ma na celu doprecyzowanie przepisu w zakresie możliwości 

składania oświadczeń woli związanych z przystąpieniem lub uczestnictwem 

w funduszu inwestycyjnym za pośrednictwem osób fizycznych; dotychczasowe 

brzmienie zmienianego przepisu, z uwagi na początkowe odwołanie się do funduszu 

inwestycyjnego, mogło błędnie sugerować, iż dotyczy on również funduszy 

inwestycyjnych zamkniętych, co byłoby sprzeczne z ogólnymi zasadami 

dotyczącymi przyjmowania oświadczeń woli związanych z obrotem papierami 

wartościowymi, 

– w art. 45 ust. 3 – zmiana ma na celu zapewnienie spójności przedmiotowego 

przepisu z innymi przepisami ustawy, które w jednoznaczny sposób wskazują, iż 

towarzystwa funduszy inwestycyjnych są uprawnione do wykonywania działalności 

w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa 

funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach EEA oraz funduszy 
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inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do OECD innych niż 

państwo członkowskie lub państwo należące do EEA; mając na uwadze 

przewidziane ustawą dla towarzystw funduszy inwestycyjnych analogiczne wymogi 

odnośnie do sposobu prowadzenia działalności pośrednictwa w zbywaniu jednostek 

uczestnictwa wskazanych funduszy przez podmioty, o których mowa w art. 32 ust. 2 

ustawy. Dotychczasowe ograniczenie należy uznać za nieuzasadnione i niespójne 

z pozostałymi normami ustawy, 

– w art. 84 ust. 1 i 2, art. 89 ust. 3 oraz art. 90 ust. 1 – zmiana ma na celu przeniesienie 

z prospektu informacyjnego do statutu funduszu takich kwestii, jak: częstotliwość 

zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa, wartość aktywów netto, po 

przekroczeniu której fundusz może zawiesić zbywanie jednostek uczestnictwa, 

sposób wypłaty kwoty z odkupienia jednostek uczestnictwa, terminy w jakich 

najpóźniej nastąpi zbycie i odkupienie jednostek uczestnictwa (postanowień 

kształtujących prawa i obowiązki uczestników funduszu inwestycyjnego); zgodnie 

z   nazwą prospekt informacyjny z założenia pełnić ma wyłącznie funkcję 

informacyjną, stanowiąc główne źródło dodatkowych informacji o jednostkach 

uczestnictwa danego funduszu inwestycyjnego, z tego też względu nie powinny być 

w nim zawarte postanowienia kształtujące prawa i obowiązki uczestników; tym 

samym proponowana zmiana, w opinii projektodawcy, wyeliminuje ryzyko prawne 

uznania prospektu informacyjnego za wzorzec umowny w rozumieniu przepisów 

Kodeksu cywilnego, 

– w art. 119 ust. 4 – zmiana ma na celu ograniczenie możliwości niestosowania 

terminów, o których mowa w ustawie o ofercie publicznej do zatwierdzenia 

prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego funduszy inwestycyjnych 

zamkniętych, co wynika z faktu, iż wyłącznie pierwsza oferta certyfikatów 

inwestycyjnych związana jest z utworzeniem funduszu inwestycyjnego zamkniętego, 

a co za tym idzie z przyjętymi w ustawie o funduszach inwestycyjnych terminami 

wyrażenia zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego na utworzenie funduszu 

i jednoczesne zatwierdzenie przedmiotowych dokumentów informacyjnych, 

– w art. 164 dodanie ust. 5 oraz w art. 165 dodanie ust. 2a – zmiana ma na celu 

odpowiednio doprecyzowanie terminu utworzenia subfunduszu funduszu 

inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami oraz obowiązku dokonania zmiany 

statutu funduszu z wydzielonymi subfunduszami w związku z odkupieniem 
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wszystkich jednostek uczestnictwa subfunduszu albo umorzenia wszystkich 

certyfikatów inwestycyjnych subfunduszu funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi 

subfunduszami; proponowane zmiany wynikają z braku jednolitego podejścia 

funduszy inwestycyjnych w przedmiotowym zakresie. 

Przewidziana projektowaną ustawą zmiana ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze 

nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119, z późn. zm.) polegająca na 

uchyleniu lit. v w art. 12 w ust. 2 w pkt 4 jest zmianą dostosowującą wynikającą 

z przewidzianego w projekcie uchylenia przepisów art. 253 ust. 6 i art. 270 ust. 6 

ustawy o funduszach inwestycyjnych. 

Wejście w życie projektowanej ustawy nie wpłynie na sektor finansów publicznych, 

w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego. Stosownie do 

art.  50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 

poz. 1240, z późn. zm.), zauważyć należy, iż w wyniku zaproponowanych w projekcie 

rozwiązań nie dojdzie do zmiany poziomu wydatków jednostek sektora finansów 

publicznych w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów, 

w  związku z czym nie ma konieczności zamieszczania w projekcie maksymalnego 

limitu tych wydatków. 

Projekt nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach 

dotyczących sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów 

prawnych (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych 

(Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.)). 

Projekt został udostępniony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, 

w związku z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.). W trybie przepisów 

o  działalności lobbingowej zainteresowanie pracami nad projektem ustawy zgłosiła 

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Matczuk Wieczorek i Wspólnicy. 

Kancelaria ta po wyrażonym początkowo ogólnym zainteresowaniu prawidłową 

implementacją dyrektywy UCITS IV do polskiego porządku prawnego poprzez zmianę 

ustawy o funduszach inwestycyjnych w kolejnym zgłoszeniu podniosła, iż w jej ocenie 

projektowana ustawa nie implementuje w pełni dyrektywy UCITS, a w niektórych 

przypadkach zawiera przepisy oczywiście z nią sprzeczne. Zastrzeżenia te dotyczą 

sposobu implementacji paszportu dla spółki zarządzającej, wprowadzenia zgromadzenia 

about:blankAKT%5b%5d70236806#mip
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uczestników funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wymogów informacyjnych 

związanych z procedurą powiadamiania o zbywaniu tytułów uczestnictwa przez 

zagraniczne fundusze inwestycyjne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Mając na 

uwadze, iż projektodawca podtrzymał przedstawione w uzasadnieniu wyjaśnienia 

odnośnie do przyjętego sposobu implementacji dyrektywy UCITS Kancelaria 

Adwokatów i Radców Prawnych Matczuk Wieczorek i Wspólnicy nie wywarła żadnego 

wpływu na kształt przedmiotowego projektu ustawy. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
 
1. Podmioty, na które oddziałują przepisy projektowanych regulacji 

Niniejsza ustawa oddziałuje na: 

- towarzystwa funduszy inwestycyjnych, tworzące lub zarządzające funduszami 

inwestycyjnymi, 

- fundusze inwestycyjne, 

- depozytariuszy funduszy inwestycyjnych oraz biegłych rewidentów, 

- uczestników oraz potencjalnych uczestników funduszy inwestycyjnych, 

- Komisję Nadzoru Finansowego, 

- sądy powszechne. 

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji  

Projekt został przesłany w ramach konsultacji społecznych do Izby Zarządzających 

Funduszami i Aktywami, Giełdy Papierów Wartościowych S.A., BondSpot S.A., 

Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Stowarzyszenia Inwestorów 

Indywidualnych, Związku Maklerów i Doradców, Izby Domów Maklerskich, 

Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Związku Banków Polskich, Rady Banków 

Depozytariuszy, Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych, Krajowej 

Rady Biegłych Rewidentów. 

W ramach konsultacji społecznych uwagi do projektu zgłosiła Izba Zarządzających 

Funduszami i Aktywami, Związek Maklerów i Doradców, Związek Banków 

Polskich oraz Rada Banków Depozytariuszy. W dniach 24 i 30 sierpnia 2011 r. 

odbyła się konferencja uzgodnieniowa z udziałem przedstawicieli zainteresowanych 

resortów oraz instytucji biorących udział w uzgodnieniach społecznych, podczas 

której omówiono zgłoszone uwagi i uzgodniono większość zapisów projektu. 

W  trakcie konferencji część ze swoich uwag podtrzymali przedstawiciele Izby 

Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Urzędu Komisji Nadzoru 

Finansowego, w wyniku czego nie zostały usunięte rozbieżności stanowisk odnośnie 

do zakwestionowanego przez IZFiA: 

1) przewidzianego projektem obowiązku oceny przyjętego przez towarzystwo 

funduszy inwestycyjnych systemu zarządzania ryzykiem przez biegłego 

rewidenta; 
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2) przeniesienia z prospektu informacyjnego do statutu postanowień kształtujących 

prawa i obowiązki uczestników funduszu inwestycyjnego – propozycja Urzędu 

Komisji Nadzoru Finansowego zgłoszona w trakcie uzgodnień 

międzyresortowych i społecznych. 

Odnośnie do kwestii nr 1, mając na uwadze, iż w ocenie Ministerstwa Finansów (i) 

dyrektywa UCITS nakazuje weryfikację systemu zarządzania ryzykiem przy 

udzielaniu zezwolenia na utworzenie funduszu oraz na etapie bieżącego nadzoru, 

natomiast zaproponowane rozwiązanie (weryfikacja przez biegłego rewidenta) nie 

stoi w sprzeczności z przepisami implementowanej dyrektywy, (ii) proponowane 

rozwiązanie bazujące na wydawaniu oświadczeń przez niezależnego biegłego 

rewidenta i przekazywaniu ich do UKNF jest najbardziej efektywne z punktu 

widzenia zarówno podmiotów nadzorowanych w kontekście ich uwarunkowań 

biznesowych (usprawnienie i przyśpieszenie procesu licencjonowania), jak i organu 

nadzoru, (iii) biegły rewident pełni istotną rolę w ocenie wiarygodności i zgodności 

działania z prawem spółek zarządzających i funduszy inwestycyjnych w państwach 

UE posiadających dobrze rozwinięty rynek funduszy inwestycyjnych, w tym 

w  stawianym za wzór Luksemburgu, w projekcie ustawy zostało zachowane 

rozwiązanie zakładające badanie przez biegłego rewidenta przyjętych przez 

towarzystwo funduszy inwestycyjnych zasad zarządzania ryzykiem. Jednocześnie 

w celu minimalizacji kosztów tego rozwiązania, wprowadzone zostały odpowiednie 

modyfikacje zakładające zmniejszenie częstotliwości przeprowadzania oceny, czy 

też zakresu kolejnych ocen. 

W zakresie rozbieżności nr 2 Ministerstwo Finansów, mając na uwadze istniejące 

ryzyko prawne uznania prospektu informacyjnego za wzorzec umowny 

w  rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, wynikające z zawarcia w tym 

dokumencie szeregu postanowień kształtujących prawa i obowiązki uczestników 

funduszu inwestycyjnego, wbrew opinii IZFiA przyjęło propozycję UKNF. 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety 

jednostek samorządu terytorialnego 

Wejście w życie ustawy nie wpłynie na sektor finansów publicznych. Projektowana 

ustawa nie wiąże się z obciążeniami budżetu państwa oraz budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego. 
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Jednocześnie należy zauważyć, iż projektowane zmiany polegające na 

wprowadzeniu nowych ram prawnych dla połączeń funduszy inwestycyjnych oraz 

transgranicznego modelu funduszy podstawowych oraz powiązanych wiązać się 

będzie z poszerzeniem zakresu obowiązków Komisji Nadzoru Finansowego 

związanych z „licencjonowaniem” tych procesów, należy jednak zauważyć, iż koszty 

z tym związane powinny zostać zrównoważone poprzez opłaty ponoszone na rzecz 

Komisji przez podmioty występujące o nowe zezwolenia.  

4. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 

na funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Przewidziana projektem uproszczona procedura notyfikacji zamiaru zbywania na 

terytorium państwa goszczącego tytułów uczestnictwa funduszu inwestycyjnego 

ułatwi transgraniczne zbywanie krajowych funduszy inwestycyjnych otwartych, jak 

również zagranicznych funduszy inwestycyjnych typu UCITS w Polsce. Zmiana ta 

zlikwiduje jednocześnie zidentyfikowane na etapie uzgadniania przepisów 

implementowanej dyrektywy, bariery administracyjne w dostępie funduszy typu 

UCITS do rynków innych państw członkowskich. 

Wprowadzenie zmiany polegającej na umożliwieniu zagranicznym spółkom 

zarządzającym, jak i polskim towarzystwom funduszy inwestycyjnych prowadzenia 

działalności transgranicznej na zasadzie jednolitego paszportu, powinno przyczynić 

się do redukcji kosztów związanych z procesem zarządzania funduszami 

inwestycyjnymi typu UCITS. Dzięki tej zmianie rynek funduszy inwestycyjnych 

będzie oferował inwestorom europejskim większy wybór funduszy osiągających 

lepsze wyniki.  

Do obniżenia kosztów funkcjonowania funduszy typu UCITS oraz uproszczenia 

procesu łączenia funduszy inwestycyjnych powinno przyczynić się również 

wprowadzenie nowych ram prawnych dla połączeń krajowych, jak 

i   transgranicznych przedmiotowych funduszy inwestycyjnych. Wprowadzone 

zmiany zlikwidują konieczność spełniania szeregu zróżnicowanych wymogów 

krajowych, co doprowadzi do zmniejszenia opóźnień i kosztów związanych 

z procesem łączenia. 

Zgodnie z proponowanymi zmianami, w celu optymalizacji kosztów zarządzania, 

fundusze inwestycyjne typu UCITS będą mogły skorzystać z przewidzianego 

projektem mechanizmu tzw. łączenia aktywów poprzez wybór modelu funduszy 
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podstawowych oraz powiązanych. Dzięki temu modelowi fundusz powiązany będzie 

mógł inwestować swoje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu podstawowego, 

ograniczając w znacznym stopniu koszty związane z procesem inwestycyjnym. 

Zastąpienie obowiązku sporządzania przez fundusze inwestycyjne typu UCITS 

skrótu prospektu informacyjnego obowiązkiem sporządzania kluczowych informacji 

dla inwestorów ma na celu uproszczenie treści i warunków podawania informacji 

potencjalnym inwestorom. Zmiana ta powinna wpłynąć na zapewnienie inwestorom 

większej porównywalności funduszy inwestycyjnych typu UCITS poprzez podanie 

najważniejszych informacji w sposób zwięzły i zrozumiały. Zwiększenie 

przejrzystości udostępnianych inwestorom dokumentów ofertowych powinno 

przyczynić się również do podejmowania przez nich trafniejszych decyzji 

inwestycyjnych. 

Reasumując, projektowane zmiany w zakresie funkcjonowania otwartych funduszy 

inwestycyjnych powinny przyczynić się do osiągnięcia odpowiedniego poziomu 

elastyczności i koherentności przepisów nowelizowanej ustawy, a także do 

zwiększenia efektywności działania funduszy inwestycyjnych zarówno na krajowym, 

jak i europejskim rynku usług finansowych. Jednocześnie przewidziane uproszczenie 

i ujednolicenie informacji przekazywanych inwestorom w postaci „kluczowych 

informacji dla inwestorów”, a także urozmaicenie możliwości inwestycyjnych 

poprzez wprowadzenie na poziomie wewnątrzwspólnotowym konstrukcji master-

feeder, powinny okazać się korzystne dla krajowych inwestorów. 

5. Wpływ projektu na sytuację i rozwój regionalny 

Wejście w życie ustawy nie wpłynie na sytuację i rozwój regionalny. 

6. Wpływ regulacji na rynek pracy 

Wejście w życie ustawy nie wpłynie na rynek pracy. 

7. Zgodność z prawem Unii Europejskiej 

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
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TABELA ZBIEŻNOŚCI 
 
 

TYTUŁ PROJEKTU: ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o nadzorze nad 
rynkiem finansowym 

TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO / 
WDRAŻANYCH AKTÓW PRAWNYCH 1): 

dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w 
sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych 
odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery 
wartościowe (UCITS) (Dz. U. UE L z dnia 17 listopada 2009 r.) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ 2) 

Jedn. 
red.  

Treść przepisu UE 3)  Koniecz    
-ność 

wdrożeni
a 

 

 T / N 

Jedn. red. 
(*) 

Treść przepisu/ów projektu (*) Uzasadnienie nie uwzględnienia w 
projekcie przepisów wykraczających 
poza minimalne wymogi prawa UE 

(**) 

Art. 1 
ust. 2 
akapit 
drugi 
dyrekty
wy. 

 

Państwa członkowskie mogą zezwolić na to, by UCITS 
składało się z kilku subfunduszy. 

 

T Art. 2 pkt 
52 lit. c w 
zw. z art. 
159 ust. 1 
obowiązuj
ącej 
ustawy  

Art. 229 ust. 7: 
7. Fundusze inwestycyjne inne niż fundusze inwestycyjne 
otwarte, nie mogą w swoich statutach, w prospektach lub w 
innych publikowanych i dostępnych w sposób publiczny 
informacjach, w tym reklamowych, wskazywać, że 
spełniają wymagania określone w przepisach prawa 
wspólnotowego regulującego zasady zbiorowego 
inwestowania w papiery wartościowe lub sugerować, że ich 
działalność jest zgodna z tymi przepisami. 
Art. 159 ust. 1: 
1. Fundusz inwestycyjny może prowadzić działalność jako 
fundusz składający się z subfunduszy różniących się w 
szczególności tym, że każdy może stosować inną politykę 
inwestycyjną. 

 

Art. 1 
ust. 3 lit. 
b 
dyrekty
wy 

"jednostki" UCITS oznaczać również będzie akcje UCITS. T Przepisy 
obowiązuj
ącej 
ustawy  

 Obowiązujące ustawa o funduszach 
inwestycyjnych w odniesieniu do 
krajowych funduszy inwestycyjnych 
posługuje się pojęciem jednostek 
uczestnictwa, natomiast w odniesieniu 
do funduszy zagranicznych, wskazuje 
ogólnie na tytuły uczestnictwa.  

Art. 2 
ust. 1 lit. 
e 

"macierzyste państwo członkowskie UCITS" oznacza państwo 
członkowskie, w którym UCITS otrzymał zezwolenie na 
prowadzenie działalności, o którym mowa w art. 5; 

T Projektow
any art. 2 
pkt 11  

Art. 2 pkt 11: 
11) państwie macierzystym - rozumie się przez to państwo 
członkowskie, na terytorium którego ma siedzibę spółka 
zarządzająca, lub na terytorium którego fundusz 

 



dyrekty
wy.  

zagraniczny uzyskał zezwolenie właściwego organu na 
prowadzenie działalności; 

Art. 2 
ust. 1 lit. 
m 
dyrekty
wy 

"trwały nośnik informacji" oznacza każdy instrument 
pozwalający inwestorowi na przechowywanie informacji 
kierowanych osobiście do tego inwestora w sposób 
umożliwiający przyszłe korzystanie z nich przez okres czasu 
odpowiedni do celów informacji i który pozwala na 
niezmienione odtworzenie przechowywanej informacji; 

 

T Projektow
any art. 2 
pkt 35b  

Art. 2 pkt 35b: 
35b) trwałym nośniku informacji - rozumie się przez to 
każdy nośnik informacji umożliwiający przechowywanie 
przez czas niezbędny, wynikający z charakteru informacji 
oraz celu ich sporządzenia lub przekazania, zawartych na 
nim informacji w sposób uniemożliwiający ich zmianę lub 
pozwalający na odtworzenie informacji w wersji i formie, w 
jakiej zostały sporządzone lub przekazane; 

 

Art. 2 
ust. 1 lit. 
p 
dyrekty
wy 

"łączenie" oznacza czynności, w ramach których: 
(i) jedno lub więcej UCITS lub jego/ich subfunduszy, "UCITS 
przejmowane", ulegając rozwiązaniu, lecz nie likwidacji, 
przenosi całość swoich aktywów i pasywów do innego 
istniejącego UCITS lub jego subfunduszu, "UCITS 
przejmującego", w zamian za emisję jednostek uczestnictwa 
UCITS przejmującego na rzecz posiadaczy jednostek 
uczestnictwa UCITS przejmowanego i, w stosownych 
przypadkach, wypłatę gotówki w kwocie nieprzekraczającej 10 
% wartości aktywów netto na te jednostki uczestnictwa; 
(ii) dwa lub więcej UCITS lub ich subfunduszy, "UCITS 
przejmowane", ulegając rozwiązaniu, lecz nie likwidacji, 
przenoszą całość swoich aktywów i pasywów do UCITS, które 
tworzą, lub do jego subfunduszu, "UCITS przejmującego", w 
zamian za emisję jednostek uczestnictwa UCITS 
przejmującego na rzecz posiadaczy jednostek uczestnictwa 
UCITS przejmowanego i, w stosownych przypadkach, wypłatę 
gotówki w kwocie nieprzekraczającej 10 % wartości aktywów 
netto na te jednostki uczestnictwa; 
(iii) jedno lub więcej UCITS lub jego/ich subfunduszy, 
"UCITS przejmowane", które nadal istnieje, dopóki nie 
wywiąże się ze swoich zobowiązań, przenosi swoje aktywa 
netto do innego subfunduszu tego samego UCITS, do UCITS, 
który wspólnie tworzą, lub do innego istniejącego UCITS lub 
jego subfunduszu, "UCITS przejmującego"; 

 

T 
Projektow
ane art. 
202 ust. 2 
i art. 203 
ust. 2  

Art. 202 ust. 2: 
2. Połączenie krajowe następuje przez: 
1) przeniesienie majątku jednego lub więcej funduszy 
krajowych lub jednego lub więcej subfunduszy 
wydzielonych w funduszu lub funduszach krajowych z 
wydzielonymi subfunduszami do innego funduszu 
krajowego albo do istniejącego lub nowo tworzonego 
subfunduszu wydzielonego w innym funduszu krajowym 
oraz przydzielenie uczestnikom funduszy przejmowanych 
lub subfunduszy przejmowanych jednostek uczestnictwa 
funduszu przejmującego lub subfunduszu przejmującego w 
zamian za jednostki uczestnictwa funduszy przejmowanych 
lub subfunduszy przejmowanych (połączenie krajowe przez 
przejęcie) albo 
2) utworzenie funduszu krajowego, do którego zostaje 
wniesiony majątek dwóch lub więcej funduszy krajowych 
lub subfunduszy wydzielonych w funduszu lub funduszach 
krajowych z wydzielonymi subfunduszami, w zamian za 
przydzielenie uczestnikom funduszy przejmowanych lub 
subfunduszy przejmowanych jednostek uczestnictwa nowo 
tworzonego funduszu krajowego (połączenie krajowe przez 
utworzenie funduszu). 
Art. 203 ust. 2:  
2. Połączenie transgraniczne następuje przez: 
1) przeniesienie majątku jednego lub więcej funduszu 
inwestycyjnego otwartego lub jednego lub więcej 
subfunduszu wydzielonego w funduszu lub funduszach 
inwestycyjnych otwartych z wydzielonymi subfunduszami: 
a) do funduszu zagranicznego lub subfunduszu 
wydzielonego w funduszu zagranicznym albo 
b) do funduszu zagranicznego lub subfunduszu 
wydzielonego w funduszu zagranicznym łącznie z 
majątkiem jednego lub więcej funduszy zagranicznych lub 
jednego lub więcej subfunduszy wydzielonych w funduszu 
lub funduszach zagranicach 
- oraz przydzielenie uczestnikom funduszu przejmowanego 
lub subfunduszu przejmowanego tytułów uczestnictwa 
funduszu przejmującego lub subfunduszu przejmującego w 
zamian za jednostki lub tytuły uczestnictwa funduszu 
przejmowanego lub subfunduszu przejmowanego 

Dot. lit. iii dyrektywy. 

Przewidziana art. 2 ust. 1 lit. p (iii) 
dyrektywy 2009/65/WE metoda 
połączeń polegająca na przeniesieniu 
na fundusz przejmujący wyłącznie 
aktywów netto funduszu 
przejmowanego (tzw. połączenie 
poprzez amalgamacje) jest 
charakterystyczna dla anglosaskiego 
systemu prawa. Mając na uwadze, iż 
system europejskiego prawa 
kontynentalnego, co do zasady 
rozpoznaje wyłącznie dwie metody 
połączeń przewidziane w art. 2 ust. 1 
lit. p (i) i (ii), tj. połączenie poprzez 
przejęcie oraz połączenie poprzez 
utworzenie nowego podmiotu (w 
przypadku Polski ograniczenie takie 
przewiduje art. 492 k.s.h.), motyw 28 
dyrektywy 2009/65/WE stanowi, iż 
„Niniejsza dyrektywa dotyczy technik 
łączenia najczęściej stosowanych w 
państwach członkowskich. Nie 
wymaga ona od wszystkich państw 
członkowskich wprowadzenia do 
krajowego ustawodawstwa wszystkich 
trzech technik, ale każde państwo 
członkowskie powinno uznać 
przeniesienie aktywów będące 
skutkiem zastosowania tych technik 
łączenia. (…)”. Mając na uwadze, iż 
połączenie przez amalgamacje 
nieznane jest polskiemu systemowi 
prawa wystarczającym jest - zgodnie z 
motywem 28 dyrektywy - 
przewidziane w art. 201 ust. 5 
odniesienie się wyłącznie do 
przypadku, gdy funduszem 
przejmowanym jest fundusz krajowy, 



(połączenie transgraniczne przez przejęcie funduszu 
krajowego) albo 
2) utworzenie funduszu zagranicznego lub subfunduszu 
wydzielonego w funduszu zagranicznym, do którego 
zostaje wniesiony: 
a) majątek dwóch lub więcej funduszy inwestycyjnych 
otwartych lub dwóch lub więcej subfunduszy wydzielonych 
w funduszu lub funduszach inwestycyjnych otwartych z 
wydzielonymi subfunduszami albo  
b) majątek jednego lub więcej funduszy inwestycyjnych 
otwartych lub jednego lub więcej subfunduszy 
wydzielonych w funduszu lub funduszach inwestycyjnych 
otwartych z wydzielonymi subfunduszami łącznie z 
majątkiem jednego lub więcej funduszy zagranicznych lub 
jednego lub więcej subfunduszy wydzielonych w funduszu 
lub funduszach zagranicznych 
- w zamian za przydzielenie uczestnikom funduszu 
przejmowanego lub subfunduszu przejmowanego tytułów 
uczestnictwa nowo tworzonego funduszu przejmującego 
lub subfunduszu przejmującego (połączenie transgraniczne 
przez utworzenie funduszu zagranicznego), albo 
3) przeniesienie majątku jednego lub więcej funduszy 
zagranicznych lub jednego lub więcej subfunduszy 
wydzielonych w funduszu lub funduszach zagranicznych: 
a) do funduszu inwestycyjnego otwartego lub do 
istniejącego lub nowo tworzonego subfunduszu 
wydzielonego w funduszu inwestycyjnym otwartym albo 
b) do funduszu inwestycyjnego otwartego lub do 
istniejącego lub nowo tworzonego subfunduszu 
wydzielonego w funduszu inwestycyjnym otwartym łącznie 
z majątkiem jednego lub więcej funduszy inwestycyjnych 
otwartych lub jednego lub więcej subfunduszy 
wydzielonych w funduszu lub funduszach inwestycyjnych 
otwartych z wydzielonymi subfunduszami 
- oraz przydzielenie uczestnikom funduszu przejmowanego 
lub subfunduszu przejmowanego jednostek uczestnictwa 
funduszu przejmującego lub subfunduszu przejmującego w 
zamian za jednostki lub tytuły uczestnictwa funduszu 
przejmowanego (połączenie transgraniczne przez przejęcie 
funduszu zagranicznego), albo 
4) utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego, do 
którego zostaje wniesiony: 
a) majątek dwóch lub więcej funduszy zagranicznych lub 
dwóch lub więcej subfunduszy wydzielonych w funduszu 
lub funduszach zagranicznych albo 
b) majątek jednego lub więcej funduszy zagranicznych lub 
jednego lub więcej subfunduszy wydzielonych w funduszu 
lub funduszach zagranicznych łącznie z majątkiem jednego 
lub więcej funduszy inwestycyjnych otwartych lub jednego 
lub więcej subfunduszy wydzielonych w funduszu lub 

natomiast funduszem przejmującym - 
fundusz zagraniczny. 



funduszach inwestycyjnych otwartych z wydzielonymi 
subfunduszami 
- w zamian za przydzielenie uczestnikom funduszu 
przejmowanego lub subfunduszu przejmowanego jednostek 
uczestnictwa nowo tworzonego funduszu przejmującego 
(połączenie transgraniczne przez utworzenie funduszu 
krajowego). 
 

Art. 2 
ust. 1 lit. 
q 
dyrekty
wy 

"łączenie transgraniczne" oznacza łączenie UCITS: 
(i) z których co najmniej dwa mają siedzibę w różnych 
państwach członkowskich; oraz 
(ii) mają siedzibę w tym samym państwie członkowskim w 
nowo utworzone UCITS mające siedzibę w innym państwie 
członkowskim; 

 

T Projektow
any art. 
203 ust. 1  

Art. 203 ust. 1: 
Połączeniem transgranicznym jest: 
1) połączenie funduszu inwestycyjnego otwartego lub 
subfunduszu wydzielonego w funduszu inwestycyjnym 
otwartym z wydzielonymi subfunduszami z jednym lub 
więcej funduszem zagranicznym lub z jednym lub więcej 
subfunduszem wydzielonym w funduszu lub funduszach 
zagranicznych albo 
2) połączenie co najmniej dwóch funduszy inwestycyjnych 
otwartych lub co najmniej dwóch subfunduszy 
wydzielonych w funduszu lub funduszach inwestycyjnych 
otwartych z wydzielonymi subfunduszami – jeżeli w 
wyniku połączenia powstaje fundusz zagraniczny lub 
subfundusz wydzielony w funduszu zagranicznym, albo 
3) połączenie co najmniej dwóch funduszy zagranicznych 
lub co najmniej dwóch subfunduszy wydzielonych w 
funduszu lub funduszach zagranicznych - jeżeli w wyniku 
połączenia powstaje fundusz inwestycyjny otwarty. 
 

 

Art. 2 
ust. 1 lit. 
r 
dyrekty
wy 

"łączenie krajowe" oznacza łączenie UCITS mających 
siedzibę w tym samym państwie członkowskim, jeżeli co 
najmniej jedno z danych UCITS otrzymało powiadomienie 
zgodnie z art. 93. 

 

T Projektow
any art. 
202 ust. 1  

Art. 202 ust. 1: 
Połączeniem krajowym jest: 
1) połączenie funduszy krajowych, których organami są 
różne towarzystwa albo 
2) połączenie subfunduszu wydzielonego w funduszu 
krajowym z wydzielonymi subfunduszami z: 
a) funduszem krajowym, którego organem jest inne 
towarzystwo albo  
b) subfunduszem wydzielonym w funduszu krajowym z 
wydzielonymi subfunduszami, którego organem jest inne 
towarzystwo. 
 

 

Art. 2 
ust. 5 
dyrekty
wy. 

Do celów ust. 1 lit. j) uwzględniane są prawa głosu, określone 
w art. 9 i 10 dyrektywy 2004/109/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie 
harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji 
o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do 
obrotu na rynku regulowanym 

T Art. 54 
obowiązuj
ącej 
ustawy  

Art.54: 
1. Podmiot, który zamierza, bezpośrednio lub pośrednio, 
nabyć albo objąć akcje lub prawa z akcji towarzystwa w 
liczbie zapewniającej osiągnięcie albo przekroczenie 
odpowiednio 10 %, 20 %, jednej trzeciej, 50 % ogólnej 
liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub udziału w 
kapitale zakładowym, jest obowiązany każdorazowo 
zawiadomić Komisję o zamiarze ich nabycia albo objęcia. 
Podmiot, który zamierza, bezpośrednio lub pośrednio, stać 
się podmiotem dominującym towarzystwa w sposób inny 

 



niż przez nabycie albo objęcie akcji lub praw z akcji 
towarzystwa w liczbie zapewniającej większość ogólnej 
liczby głosów na walnym zgromadzeniu, obowiązany jest 
każdorazowo zawiadomić o tym zamiarze Komisję. 
2. Za pośrednio stającego się podmiotem dominującym 
towarzystwa albo pośrednio nabywającego lub 
obejmującego akcje lub prawa z akcji towarzystwa uważa 
się podmiot dominujący w stosunku do podmiotu, który 
nabywa albo obejmuje akcje lub prawa z akcji towarzystwa 
bezpośrednio, jak również podmiot, który podejmuje 
działania powodujące, że stanie się on podmiotem 
dominującym w stosunku do podmiotu, który jest 
podmiotem dominującym towarzystwa albo posiada akcje 
lub prawa z akcji towarzystwa. 
3. W przypadku gdy podmiot, który zamierza: 
 1) bezpośrednio nabyć albo objąć akcje lub prawa z akcji 
towarzystwa lub stać się podmiotem dominującym 
towarzystwa, jest podmiotem zależnym, zawiadomienie 
składa tylko ten podmiot łącznie z jego pierwotnym 
podmiotem dominującym; 
 2) pośrednio nabyć albo objąć akcje lub prawa z akcji 
towarzystwa lub stać się podmiotem dominującym 
towarzystwa, jest podmiotem zależnym, zawiadomienie 
składa tylko jego pierwotny podmiot dominujący. 
4. Obowiązek zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, 
dotyczy także: 
 1) zastawnika i użytkownika akcji, jeżeli zgodnie z art. 
340 § 1 Kodeksu spółek handlowych są oni uprawnieni do 
wykonywania prawa głosu z akcji; 
 2) podmiotu, który uzyskał prawo głosu na walnym 
zgromadzeniu na poziomach określonych w ust. 1 w 
wyniku zdarzeń innych niż objęcie lub nabycie akcji lub 
praw z akcji towarzystwa, w szczególności w wyniku 
zmiany statutu lub w następstwie wygaśnięcia 
uprzywilejowania lub ograniczenia akcji co do prawa głosu, 
a także nabycia akcji lub praw z akcji towarzystwa w 
liczbie zapewniającej osiągnięcie albo przekroczenie 
poziomów określonych w ust. 1 w ogólnej liczbie głosów 
na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale 
zakładowym w wyniku dziedziczenia. 
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, obowiązek 
złożenia zawiadomienia powstaje przed przystąpieniem do 
wykonywania prawa głosu z akcji albo wykonywania 
uprawnień podmiotu dominującego wobec towarzystwa. 
Przepisy art. 54a-54n stosuje się odpowiednio. 
6. Do podmiotów, o których mowa w ust. 4, przepisy ust. 2 
i 3 stosuje się odpowiednio. 
7. Przepisy ust. 1-6 i 9 stosuje się odpowiednio w 
przypadku, w którym dwa lub więcej podmiotów działa w 
porozumieniu, którego przedmiotem jest wykonywanie 



prawa głosu z akcji na poziomach określonych w ust. 1 lub 
wykonywanie uprawnień podmiotu dominującego 
towarzystwa. 
8. W przypadku działania w porozumieniu, o którym mowa 
w ust. 7, zawiadomienie składają wszystkie strony 
porozumienia łącznie. 
9. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, w przypadku gdy nabycie 
albo objęcie akcji towarzystwa dokonywane jest przez bank 
krajowy, instytucję kredytową, dom maklerski lub firmę 
inwestycyjną mającą siedzibę na terytorium państwa 
członkowskiego, w wykonaniu umowy o subemisję 
inwestycyjną w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej, 
jeżeli: 
 1) prawa z akcji nie są wykonywane w celu ingerencji w 
zarządzanie towarzystwem oraz 
 2) akcje towarzystwa zostaną zbyte w ciągu roku od dnia 
ich nabycia albo objęcia. 

Art. 4 
dyrekty
wy 

Do celów niniejszej dyrektywy przyjmuje się, że UCITS ma 
siedzibę w swoim macierzystym państwie członkowskim. 

 

T Projektow
any art. 2 
pkt 9  oraz 
przepisy 
ogólne 
projektu 
ustawy. 

Art. 2 pkt 9: 
9) funduszu zagranicznym - rozumie się przez to fundusz 
inwestycyjny otwarty lub spółkę inwestycyjną, które 
uzyskały zezwolenie właściwego organu w państwie 
członkowskim na prowadzenie działalności zgodnie 
z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego 
inwestowania w papiery wartościowe; 

 

 

Art. 5 
ust. 1 
dyrekty
wy 

Żadne UCITS nie będzie prowadzić swojej działalności jako 
przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania bez uzyskania 
zezwolenia na prowadzenie działalności zgodnie z niniejszą 
dyrektywą. 
Zezwolenie takie jest ważne we wszystkich państwach 
członkowskich. 

 

T Art. 15 
ust. 1 pkt 
3 
obowiązuj
ącej 
ustawy 
oraz 
uprawnien
ia 
wynikając
e z 
projektow
anych art. 
253 ust. 1 
oraz art. 
261 ust. 1. 

Art. 15 ust. 1 pkt 3: 
1. Utworzenie funduszu inwestycyjnego wymaga; 
3) wydania zezwolenia przez Komisję; 
Art. 253 ust. 1: 
1. Fundusz zagraniczny może zbywać na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez siebie tytuły 
uczestnictwa, jeżeli Komisja otrzyma od właściwego 
organu państwa macierzystego funduszu zagranicznego 
zawiadomienie o zamiarze zbywania tytułów uczestnictwa 
funduszu zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, które spełnia warunki określone w ust. 3 i 4. 
Art. 261 ust. 1: 
1. Jeżeli fundusz inwestycyjny otwarty zamierza zbywać i 
odkupywać jednostki uczestnictwa na terytorium państwa 
członkowskiego, jest obowiązany zawiadomić, w formie 
pisemnej, Komisję o tym zamiarze. W przypadku zamiaru 
zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu 
na terytorium państwa członkowskiego za pośrednictwem 
zarządzającego funduszem towarzystwa albo spółki 
zarządzającej, która zarządza tym funduszem i prowadzi 
jego sprawy, okoliczność tę należy wskazać w 
zawiadomieniu. 

 

Art. 5 
ust. 2 

Fundusz wspólny uzyska zezwolenie na prowadzenie 
działalności tylko wtedy, jeżeli właściwe organy jego T Art. 23 

ust. 1 i 3 

Art. 23 ust. 1: 
1. Komisja wydaje zezwolenie na utworzenie funduszu  



dyrekty
wy 

macierzystego państwa członkowskiego zatwierdzą wniosek 
spółki zarządzającej w sprawie zarządzania tym wspólnym 
funduszem, regulamin funduszu i wybór depozytariusza. 
Spółka inwestycyjna uzyska zezwolenie tylko wtedy, jeżeli 
właściwe organy jej macierzystego państwa członkowskiego 
zatwierdzą zarówno jej dokumenty założycielskie, jak i wybór 
depozytariusza, oraz - w stosownych przypadkach - wniosek 
wyznaczonej spółki zarządzającej w sprawie zarządzania tą 
spółką inwestycyjną. 

 

oraz art. 
14 ust. 1 
w związku 
z art. 38 
ust. 1 
obowiązuj
ącej 
ustawy. 

inwestycyjnego. 
Art. 23 ust. 3: 
3. Wydając zezwolenie na utworzenie funduszu 
inwestycyjnego, Komisja zatwierdza statut funduszu oraz 
wybór depozytariusza funduszu. 
Art. 14 ust. 1: 
1. Fundusz inwestycyjny może być utworzony wyłącznie 
przez towarzystwo, po uzyskaniu zezwolenia Komisji. 
Art. 38 ust. 1: 
1. Towarzystwem funduszy inwestycyjnych może być 
wyłącznie spółka akcyjna z siedzibą na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, która uzyskała zezwolenie 
Komisji na wykonywanie działalności określonej w art. 45 
ust. 1. 

Art. 5 
ust. 3 
dyrekty
wy 

Bez uszczerbku dla ust. 2, jeżeli UCITS nie ma siedziby w 
macierzystym państwie członkowskim spółki zarządzającej, 
właściwe organy macierzystego państwa członkowskiego 
UCITS podejmują decyzję dotyczącą wniosku spółki 
zarządzającej w sprawie zarządzania UCITS zgodnie z art. 20. 
Uzyskanie zezwolenia nie jest uzależnione od warunku, aby 
UCITS było zarządzane przez spółkę zarządzającą mającą swą 
siedzibę statutową w macierzystym państwie członkowskim 
UCITS ani aby prowadzenie jakichkolwiek działań przez 
spółkę zarządzającą lub upoważnianie do nich odbywało się w 
tym państwie członkowskim. 

T Projektow
any art. 
272b ust. 
2  

Art. 272b ust. 2: 
2. Przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym 
otwartym i prowadzenia jego spraw wymaga zgody 
zgromadzenia uczestników funduszu na przejęcie 
zarządzania funduszem inwestycyjnym otwartym i 
prowadzenia jego spraw przez spółkę zarządzającą, 
zezwolenia Komisji oraz zmiany statutu funduszu w 
zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 3b. 
 

 

Art. 5 
ust. 4 
dyrekty
wy 

Właściwe organy macierzystego państwa członkowskiego 
UCITS nie wydają zezwolenia na działalność UCITS, jeżeli: 
a) ustalą one, że spółka inwestycyjna nie spełnia 
warunków wstępnych ustanowionych w rozdziale V; lub 
b) spółka zarządzająca nie otrzymała zezwolenia na 
zarządzanie UCITS w swoim macierzystym państwie 
członkowskim. 
Bez uszczerbku dla art. 29 ust. 2, spółka zarządzająca lub - w 
stosownych przypadkach - spółka inwestycyjna jest 
informowana w terminie dwóch miesięcy od złożenia 
kompletnego wniosku o wydaniu lub odmowie wydania 
zezwolenia UCITS. 
Właściwe organy macierzystego państwa członkowskiego 
UCITS nie zezwalają na działalność UCITS, jeżeli dyrektorzy 
depozytariuszy nie mają odpowiednio nieposzlakowanej opinii 
lub brakuje im doświadczenia, również w odniesieniu do 
zarządzania danym typem UCITS. W tym celu nazwiska 
dyrektorów depozytariuszy i każdej osoby przejmującej ich 
obowiązki zostaną bezzwłocznie podane do wiadomości 
właściwych organów. 
Dyrektorzy depozytariuszy to osoby, które z mocy prawa lub 
na podstawie dokumentów założycielskich reprezentują 
depozytariuszy lub które faktycznie ustalają politykę 
depozytariuszy. 

 

T Projektow
any art. 23 
ust. 2 i 2a, 
W 
zakresie 
depozytari
usza – 
projektow
any art. 23 
ust. 2 i art. 
22 pkt 5 i 
7 oraz art. 
73 ust. 1a 
obowiązuj
ącej 
ustawy 

Art. 23 ust. 2: 
2. Komisja odmawia wydania zezwolenia, jeżeli: 
1) osoby, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 5–7, mogą 
wykonywać swoje obowiązki z naruszeniem zasad 
uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie 
zabezpieczający interesy uczestników funduszu; 
2) statut funduszu inwestycyjnego lub umowa z 
depozytariuszem nie uwzględniają należycie interesów 
uczestników funduszu lub statut funduszu zawiera 
postanowienia uniemożliwiające zbywanie jednostek 
uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
3) towarzystwo nie zapewnia zarządzania w sposób 
należyty funduszem inwestycyjnym o takiej polityce 
inwestycyjnej i celach inwestycyjnych, jak fundusz 
inwestycyjny, którego dotyczy wniosek. 
Art. 23 ust. 2a: 
2a W przypadku wniosku towarzystwa o wydanie 
zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego 
otwartego, co do którego towarzystwo zawarło umowę, o 
której mowa w art. 4 ust. 1a, Komisja odmawia wydania 
zezwolenia także, jeżeli: 
1) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są 
zgodne pod względem treści z przepisami prawa lub ze 
stanem faktycznym; 
2) spółka zarządzająca nie zapewnia przestrzegania 

Termin wydania zezwolenia wynika z 
przepisów Kodeksu postępowania 
administracyjnego. 



obowiązków, o których mowa w art. 10, art. 37 ust. 2, art. 
48 ust. 2b pkt 2 i 5-9 oraz ust. 2c, art. 272 ust. 3, art. 272a 
ust. 1–3 i 5, oraz przepisów wydanych na podstawie art. 
48a; 
3) właściwe organy państwa macierzystego spółki 
zarządzającej nie zezwoliły jej na zarządzanie funduszem 
inwestycyjnym o takiej polityce inwestycyjnej i celach 
inwestycyjnych, jak fundusz inwestycyjny otwarty, którego 
dotyczy wniosek; 
4) spółka zarządzająca nie posiada zezwolenia właściwego 
organu państwa macierzystego spółki na wykonywanie 
działalności w zakresie zarządzania funduszami 
prowadzącymi działalność zgodnie z prawem 
wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego 
inwestowania w papiery wartościowe. 
Art. 22: 
Do wniosku towarzystwa o wydanie zezwolenia na 
utworzenie funduszu inwestycyjnego załącza się: 
pkt 5) dane osobowe członków zarządu depozytariusza 
odpowiedzialnych za wykonywanie funkcji depozytariusza 
przez jednostkę organizacyjną banku wraz z opisem ich 
kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informacje z 
Krajowego Rejestru Karnego; 
pkt 7) dane osobowe osób wyznaczonych przez 
depozytariusza do wykonywania obowiązków określonych 
w umowie; 
73 ust. 1a: 
1a Osoby wyznaczone przez depozytariusza do 
wykonywania obowiązków określonych w umowie o 
prowadzenie rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego 
powinny posiadać kwalifikacje i doświadczenie zawodowe 
w tym zakresie oraz nie mogą być karane za umyślne 
przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. 

Art. 5 
ust. 6 
dyrekty
wy 

Bez zgody właściwych organów macierzystego państwa 
członkowskiego UCITS nie można dokonać zmiany spółki 
zarządzającej ani depozytariusza, ani wnieść zmian do 
regulaminu funduszu lub dokumentów założycielskich spółki 
inwestycyjnej. 

 

T Art. 24 
ust. 1 oraz 
art. 80 ust. 
1 
obowiązuj
ącej 
ustawy; 
projektow
ane art. 
238a ust. 
2 i art. 
272b ust. 
2  

Art. 24 ust. 1 
1. Zezwolenia Komisji wymaga zmiana statutu funduszu 
inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu 
inwestycyjnego otwartego, który przy dokonywaniu lokat 
funduszu nie stosuje zasad i ograniczeń inwestycyjnych 
określonych dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego, w 
zakresie: 
Art. 80 ust. 1  
1. Zmiana depozytariusza wymaga zgody Komisji.  
Art. 238a ust. 2: 
2. Przejęcie zarządzania wymaga zgody zgromadzenia 
uczestników funduszu na przejęcie zarządzania przez inne 
towarzystwo, zezwolenia Komisji oraz zmiany statutu 
funduszu w zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2. 
Art. 272b ust. 2: 
2. Przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym 
otwartym i prowadzenia jego spraw wymaga zgody 

 



zgromadzenia uczestników funduszu na przejęcie 
zarządzania funduszem inwestycyjnym otwartym i 
prowadzenia jego spraw przez spółkę zarządzającą, 
zezwolenia Komisji oraz zmiany statutu funduszu w 
zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 3b. 
 

Art. 5 
ust. 7 
dyrekty
wy 

Państwa członkowskie zapewniają łatwy dostęp na odległość i 
za pośrednictwem środków elektronicznych do pełnych 
informacji na temat przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych wdrażających niniejszą dyrektywę, które 
dotyczą założenia i funkcjonowania UCITS. Państwa 
członkowskie zapewniają, że takie informacje są dostępne 
przynajmniej w języku zwyczajowo używanym w dziedzinie 
finansów międzynarodowych, a także że są one jasne, 
niebudzące wątpliwości i aktualizowane. 

T Projektow
any art. 
286a  

Art. 286a  
Komisja udostępnia na swojej stronie internetowej w języku 
polskim oraz w języku angielskim przepisy określające 
zasady tworzenia i funkcjonowania funduszy 
inwestycyjnych otwartych oraz informacje na temat 
przepisów prawa polskiego dotyczących zasad zbywania na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa 
funduszy zagranicznych. 

 

Art. 6 
ust. 1 
dyrekty
wy 

Dostęp do prowadzenia działalności gospodarczej przez spółkę 
zarządzającą podlega wymogowi uzyskania wcześniejszego 
zezwolenia wydawanego przez właściwe organy macierzystego 
państwa członkowskiego spółki zarządzającej. Zezwolenie 
przyznane spółce zarządzającej na mocy niniejszej dyrektywy 
jest ważne we wszystkich państwach członkowskich. 

 

T Art. 38 
ust. 1 
obowiązuj
ącej 
ustawy 
oraz 
projektow
ane art. 
264 ust. 1, 
art. 265 
ust. 1, art. 
270 ust. 1 
i art. 271 
ust. 1  

Art. 38 ust. 1 
1. Towarzystwem funduszy inwestycyjnych może być 
wyłącznie spółka akcyjna z siedzibą na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, która uzyskała zezwolenie 
Komisji na wykonywanie działalności określonej w art. 45 
ust. 1. 
Art. 264 ust. 1 
1. Towarzystwo, które zarządza co najmniej jednym 
funduszem inwestycyjnym otwartym może prowadzić na 
terytorium państwa członkowskiego działalność w formie 
oddziału. 
Art. 265 ust. 1 
1. Towarzystwo zarządzające co najmniej jednym 
funduszem inwestycyjnym otwartym, które zamierza 
prowadzić działalność na terytorium państwa 
członkowskiego w formie innej niż oddział, jest 
obowiązane do pisemnego zawiadomienia Komisji o tym 
zamiarze. 
Art. 270 ust. 1  
1. Spółka zarządzająca może utworzyć na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oddział pod warunkiem 
otrzymania przez Komisję od właściwego organu państwa 
macierzystego tej spółki informacji, o których mowa w art. 
264 ust. 3, 4 i 5b odnoszących się do tej spółki, oraz 
informacji o obowiązującym na terytorium tego państwa 
systemie rekompensat. 
Art. 271 ust. 1  
1. Spółka zarządzająca może prowadzić na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej działalność w formie innej niż 
oddział, pod warunkiem otrzymania przez Komisję od 
właściwego organu państwa macierzystego tej spółki 
wszystkich dokumentów i informacji, o których mowa w 
art. 265 ust. 2 i ust. 3 pkt 2, odnoszących się do tej spółki, 
oraz informacji o obowiązującym na terytorium tego 
państwa systemie rekompensat. 

 

http://legalis/akt.do?link=AKT%5b%5d50130235#mip11026412#mip11026412
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Art. 12 
ust. 1 
dyrekty
wy 

Każde państwo członkowskie spółki zarządzającej opracowuje 
zasady ostrożnościowe, do których spółki zarządzające 
posiadające zezwolenie w tym państwie członkowskim, w 
zakresie zarządzania UCITS, które posiadają zezwolenie na 
działalność wydane na mocy niniejszej dyrektywy, są 
obowiązane zawsze się stosować. 
W szczególności właściwe organy macierzystego państwa 
członkowskiego spółki zarządzającej, uwzględniając również 
charakter UCITS zarządzanych przez spółkę zarządzającą, 
wymagają, aby spółka taka: 
a) stosowała racjonalne procedury administracyjne i procedury 
księgowe, ustalenia dotyczące zabezpieczenia elektronicznego 
przetwarzania danych oraz odpowiednie wewnętrzne 
mechanizmy kontroli, w tym w szczególności zasady 
dotyczące osobistych transakcji dokonywanych przez swoich 
pracowników, lub utrzymywania lub zarządzania inwestycjami 
w instrumenty finansowe w celu inwestowania na rachunek 
własny, zapewniając przynajmniej, aby każda transakcja, w 
którą zaangażowane są te UCITS, mogła być odtworzona, 
dostarczając informacji o jej pochodzeniu, stronach biorących 
w niej udział, jej charakterze oraz czasie i miejscu jej zawarcia, 
i aby aktywa UCITS zarządzanych przez spółkę zarządzającą 
były inwestowane zgodnie z regulaminami funduszy lub 
dokumentami założycielskimi oraz obowiązującymi 
przepisami prawnymi; 
b) posiadała taką strukturę i była zorganizowana w taki sposób, 
aby ograniczyć do minimum ryzyko naruszania interesów 
UCITS lub interesów klientów w związku z konfliktem 
interesów między spółką i jej klientami, między dwoma jej 
klientami, między jednym z jej klientów a UCITS lub między 
dwoma UCITS. 

 

T Projektow
any art. 48 
ust. 1, 2a-
2f, art. 48 
ust. 2 
obowiązuj
ącej 
ustawy 

Art. 48: 
1. W towarzystwie, z wyjątkiem towarzystwa 
zarządzającego wyłącznie funduszami, o których mowa w 
art. 196, które nie są publicznymi funduszami 
inwestycyjnymi zamkniętymi, działa system kontroli 
wewnętrznej. System kontroli wewnętrznej sprawdza 
legalność i prawidłowość wykonywanej przez towarzystwo 
działalności, o której mowa w ust. 2a, oraz prawidłowość 
sprawozdań i informacji sporządzanych przez towarzystwo 
i zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne. 
2a. Towarzystwo jest obowiązane prowadzić działalność w 
zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi, 
zarządzania zbiorczym portfelem papierów wartościowych, 
zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub 
większa liczba instrumentów finansowych, doradztwa 
inwestycyjnego, pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu 
jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub 
tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, funduszy 
inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach 
należących do EEA oraz funduszy inwestycyjnych 
otwartych z siedzibą w państwach należących do OECD 
innych niż państwo członkowskie lub państwo należące do 
EEA, lub pełnienia funkcji przedstawiciela funduszy 
zagranicznych, w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z 
zasadami uczciwego obrotu oraz w najlepiej pojętym 
interesie uczestników tych funduszy oraz klientów 
towarzystwa. 
  2b. Towarzystwo, prowadząc działalność, o której 
mowa w ust. 2a, jest obowiązane w szczególności: 
1) stosować rozwiązania techniczne i organizacyjne 
zapewniające bezpieczeństwo, ciągłość prowadzonej 
działalności oraz właściwe jej wykonywanie przez 
towarzystwo; 
2) zapobiegać powstawaniu konfliktów interesów, a 
w przypadku powstania takiego konfliktu zapewnić ochronę 
interesów klientów towarzystwa i uczestników funduszu 
inwestycyjnego oraz ochronę informacji poufnych lub 
stanowiących tajemnicę zawodową; 
3) posiadać odpowiednią strukturę organizacyjną z 
wyraźnym podziałem funkcji, zadań i odpowiedzialności 
oraz obowiązków informacyjnych, w tym w ramach 
systemu kontroli wewnętrznej posiadać system nadzoru 
zgodności działalności z prawem, system zarządzania 
ryzykiem oraz system audytu wewnętrznego; 
4) zatrudniać do wykonywania czynności z zakresu 
swojej działalności osoby posiadające niezbędną wiedzę i 
kwalifikacje; 
5) opracować i wdrożyć procedury postępowania z 
reklamacjami uczestników funduszu inwestycyjnego i 
klientów towarzystwa; 

 



6) ewidencjonować transakcje zawierane w ramach 
zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy oraz 
ewidencjonować zlecenia nabycia lub zbycia jednostek 
uczestnictwa, jak również ewidencjonować transakcje 
zawarte na rachunek własny towarzystwa lub rachunek 
własny towarzystwa prowadzony dla zbiorczego portfela 
papierów wartościowych; 
7) posiadać strategię wykonywania prawa głosu z 
instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela 
inwestycyjnego funduszy; 
8) opracować i wdrożyć odrębne procedury działania 
w najlepiej pojętym interesie klienta towarzystwa oraz w 
najlepiej pojętym interesie uczestników funduszu, w tym w 
zakresie wykonywania decyzji inwestycyjnych w 
zarządzaniu portfelami inwestycyjnymi funduszy 
inwestycyjnych oraz w zakresie składania zleceń nabycia 
lub zbycia instrumentów finansowych łącznie dla różnych 
funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo 
oraz łącznie z innymi zleceniami składanymi przez 
towarzystwo; 
9) przeprowadzać należytą analizę przy doborze 
przedmiotu lokat funduszu inwestycyjnego; 
10) dokumentować źródła będące podstawą decyzji 
inwestycyjnych podejmowanych w toku zarządzania 
portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych. 
  2f. Przyjęty w towarzystwie system zarządzania 
ryzykiem powinien uwzględniać zakres i rozmiar 
prowadzonej przez towarzystwo działalności, o której 
mowa w ust. 2a, a także profil inwestycyjny, cel 
inwestycyjny i politykę inwestycyjną funduszy 
inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo. W celu 
ograniczenia koncentracji ryzyka towarzystwo powinno w 
przyjętym systemie zarządzania ryzykiem ustanowić system 
limitów wewnętrznych dla każdego zarządzanego funduszu 
inwestycyjnego. W przyjętym systemie zarządzania 
ryzykiem towarzystwo określa także zasady wyznaczania 
całkowitej ekspozycji, w tym wskazuje metody jej 
obliczania. 
Art. 48: 
2. Członkowie zarządu, rady nadzorczej towarzystwa, 
pracownicy towarzystwa oraz inne osoby fizyczne 
pozostające z towarzystwem w stosunku zlecenia albo 
innym stosunku o podobnym charakterze, które mają dostęp 
do informacji dotyczących obecnych i planowanych lokat 
funduszy inwestycyjnych oraz aktywów nabywanych do 
portfeli klientów, dla których towarzystwo wykonuje usługi 
doradztwa inwestycyjnego albo zarządzania portfelami, w 
skład których wchodzi jeden lub większa liczba 
instrumentów finansowych, są obowiązani, przy 
prowadzeniu działalności inwestycyjnej na własny 



rachunek lub na rachunek innych osób, do powstrzymania 
się od zawierania transakcji, które mogłyby powodować 
wystąpienie konfliktu interesów z funduszem 
inwestycyjnym lub interesami klientów, dla których 
towarzystwo wykonuje usługi doradztwa inwestycyjnego 
albo zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden 
lub większa liczba instrumentów finansowych. 

Art. 13 
ust. 1 
formuła 
wprowa
dzająca 
dyrekty
wy 

Jeżeli prawo macierzystego państwa członkowskiego spółki 
zarządzającej zezwala spółkom zarządzającym na 
upoważnianie stron trzecich, w celu efektywniejszego 
prowadzenia działalności spółki, do wypełniania w imieniu 
tych spółek jednego lub kilku ich obowiązków, muszą zostać 
spełnione wszystkie spośród następujących warunków 
wstępnych 

T Projektow
any art. 
45a ust. 1  

Art. 45a ust. 1: 
1. Z zastrzeżeniem art. 47 ust. 6, towarzystwo może, w 
drodze umowy zawartej w formie pisemnej, powierzyć 
przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu 
wykonywanie czynności związanych z działalnością 
prowadzoną przez to towarzystwo. 

 

Art. 13 
ust. 1 lit. 
a) 
dyrekty
wy 

spółka zarządzająca musi poinformować właściwe organy 
swojego macierzystego państwa członkowskiego w 
odpowiedni sposób; właściwe organy macierzystego państwa 
członkowskiego spółki zarządzającej muszą bezzwłocznie 
przekazać informacje właściwym organom macierzystego 
państwa członkowskiego UCITS; 

 

T Projektow
any art. 
45a ust. 3  

Art. 45a ust. 3 
3. Towarzystwo niezwłocznie informuje Komisję o 
zawarciu umowy, o której mowa w ust. 1, zmianach jej 
zakresu oraz o jej rozwiązaniu. W przypadku gdy 
towarzystwo zarządza funduszem zagranicznym, Komisja 
informuje właściwe organy państwa macierzystego 
funduszu o zawarciu umowy, o której mowa w ust. 1, 
niezwłocznie po uzyskaniu informacji od towarzystwa. 
 

 

Art. 13 
ust. 1 lit. 
i) 
dyrekty
wy 

w prospektach emisyjnych UCITS muszą być wymienione 
obowiązki, które spółka zarządzająca może powierzać zgodnie 
z niniejszym artykułem. 

T Implemen
tacja 
nastąpi w 
rozporząd
zeniu 
wydanym 
na 
podstawie 
art. 221 
obowiązuj
ącej 
ustawy 

Art. 221: 
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, 
w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, jakim 
powinien odpowiadać prospekt informacyjny funduszu 
inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu 
inwestycyjnego otwartego, a także skrót tego prospektu, 
mając na uwadze umożliwienie nabywcom jednostek 
uczestnictwa dokonania oceny ryzyka związanego z 
lokatami funduszu oraz ryzyka związanego z 
inwestowaniem w te jednostki. 

 

Art. 15 
dyrekty
wy 

Spółki zarządzające lub, w odpowiednich przypadkach, spółki 
inwestycyjne, podejmują środki zgodnie z art. 92 i ustanawiają 
odpowiednie procedury i ustalenia, aby zapewnić właściwe 
rozpatrywanie skarg inwestorów i niepodlegające żadnym 
ograniczeniom egzekwowania przez inwestorów swoich praw 
w przypadku, gdy spółka zarządzająca uzyskała zezwolenie w 
państwie członkowskim różnym od macierzystego państwa 
członkowskiego UCITS. Środki te zezwalają inwestorom na 
wnoszenie skarg w języku urzędowym lub w jednym z 
języków urzędowych ich państwa członkowskiego. 

T Projektow
ane art. 48 
ust. 2b pkt 
5, art. 
266a ust. 
2 i art. 
272 ust. 3  

Art. 48 ust. 2b pkt 5 
2b. Towarzystwo, prowadząc działalność, o której mowa w 
ust. 2a, jest obowiązane w szczególności: 
5) opracować i wdrożyć procedury postępowania z 
reklamacjami uczestników funduszu inwestycyjnego i 
klientów towarzystwa; 
Art. 266a ust. 2: 
2. Towarzystwo prowadzące na terytorium państwa 
goszczącego działalność w formie oddziału lub w formie 
innej niż oddział obowiązane jest do zapewnienia na 

 



Spółki zarządzające ustanawiają również odpowiednie 
procedury i czynią ustalenia w celu udostępniania informacji 
na żądanie obywateli lub właściwych organów macierzystego 
państwa członkowskiego UCITS. 

 

terytorium tego państwa możliwości składania reklamacji w 
języku oficjalnym lub w jednym z języków oficjalnych 
państwa goszczącego, jak również udzielania informacji na 
żądanie uczestników lub właściwych organów państwa 
goszczącego. 
Art. 272 ust. 3: 
3. Spółka zarządzająca prowadząca na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej działalność w formie oddziału 
lub w formie innej niż oddział obowiązana jest do 
zapewnienia możliwości składania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej reklamacji w języku polskim 
oraz udzielania informacji na żądanie uczestników lub 
Komisji. Spółka jest obowiązana zapewnić możliwość 
otrzymania przez Komisję wszelkich niezbędnych 
informacji bezpośrednio od spółki zarządzającej. 

Art. 16 
ust. 1 
akapit 
drugi 
dyrekty
wy 

Jeżeli spółka zarządzająca, która uzyskała zezwolenie w 
powyższy sposób, zaproponuje, bez ustanowienia oddziału, 
wyłącznie na wprowadzanie do obrotu jednostek uczestnictwa 
UCITS, którymi zarządza zgodnie z załącznikiem II, w 
państwie członkowskim innym niż macierzyste państwo 
członkowskie UCITS, bez podejmowania innej działalności 
lub świadczenia usług, takie wprowadzanie do obrotu podlega 
jedynie wymogom rozdziału XI. 

 

T Projektow
any art. 
253  

Art. 253: 
1. Fundusz zagraniczny może zbywać na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez siebie tytuły 
uczestnictwa, jeżeli Komisja otrzyma od właściwego 
organu państwa macierzystego funduszu zagranicznego 
zawiadomienie o zamiarze zbywania tytułów uczestnictwa 
funduszu zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, które spełnia warunki określone w ust. 3 i 4. 
  2. Zbywanie tytułów uczestnictwa funduszu 
zagranicznego może rozpocząć się na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej po uzyskaniu przez fundusz 
zagraniczny od właściwego organu jego państwa 
macierzystego informacji o przekazaniu Komisji 
zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1.  
  3. Wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, 
określa rozporządzenie 584/2010. W części B 
zawiadomienie powinno zawierać: 
1) szczegółowy opis sposobów zbywania na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa 
emitowanych przez fundusz zagraniczny, w tym zasad i 
warunków wpłacania i wypłacania kwot związanych z ich 
nabywaniem i odkupywaniem, oraz sposobu udostępniania 
informacji o funduszu; 
2) wskazanie imienia i nazwiska lub firmy (nazwy) 
oraz miejsca zamieszkania lub siedziby oraz adresu w 
Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiciela funduszu 
zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
3) wskazanie firmy oraz siedziby i adresu agenta 
płatności funduszu zagranicznego na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej; 
4) treść dodatkowej informacji dla inwestorów 
nabywających tytuły uczestnictwa na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
  4. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, 
załącza się: 

 



1) regulamin funduszu zagranicznego; 
2) prospekt informacyjny funduszu zagranicznego; 
3) kluczowe informacje dla inwestorów funduszu 
zagranicznego; 
4) ostatnie roczne i półroczne sprawozdanie 
finansowe funduszu zagranicznego, jeżeli zostały 
sporządzone; 
5) zaświadczenie sporządzone przez właściwe 
organy państwa macierzystego funduszu zagranicznego 
stwierdzające że fundusz zagraniczny działa zgodnie z 
prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego 
inwestowania w papiery wartościowe. 
  5. Przez regulamin funduszu zagranicznego, o 
którym mowa w ust. 4 pkt 1, rozumie się również statut 
tego funduszu lub statut albo regulamin spółki, jeżeli 
fundusz utworzony jest w formie spółki. 
  6. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, oraz 
dołączane do niego dokumenty powinny być sporządzone w 
języku polskim lub angielskim albo przetłumaczone na 
język polski lub angielski, z tym że treść dodatkowej 
informacji dla inwestorów oraz kluczowe informacje dla 
inwestorów powinny zostać sporządzone w języku polskim 
lub przetłumaczone na język polski.  
  7. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, oraz 
dołączone do niego dokumenty są przesyłane do Komisji w 
formie elektronicznej przez właściwe organy państwa 
macierzystego funduszu zagranicznego na adres poczty 
elektronicznej ustanowiony przez Komisję dla celów 
otrzymywania zawiadomień dotyczących funduszy 
zagranicznych od właściwych organów państwa 
macierzystego funduszu zagranicznego oraz prowadzenia 
korespondencji z właściwymi organami państw 
członkowskich w zakresie zawiadomień funduszy 
zagranicznych oraz prowadzonej przez fundusze 
zagraniczne działalności na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 
  8. Przepisy ust. 1–7 stosuje się odpowiednio w 
przypadku gdy fundusz zagraniczny prowadzący 
działalność jako fundusz z wydzielonymi  subfunduszami 
zamierza zbywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
tytuły uczestnictwa związane z subfunduszem, który nie był 
wskazany w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, oraz 
dołączonych od niego dokumentach. 

Art. 16 
ust. 3 
dyrekty
wy 

Na warunkach określonych w niniejszym artykule, UCITS 
może swobodnie wyznaczyć spółkę zarządzającą, która 
uzyskała zezwolenie w innym państwie członkowskim niż to 
macierzyste państwo członkowskie UCITS, lub być przez nią 
zarządzane, zgodnie z odpowiednimi przepisami niniejszej 
dyrektywy i pod warunkiem spełnienia przez spółkę 
zarządzającą przepisów: 

T Projektow
any art. 
272b  

Art.272b: 
1.  Spółka zarządzająca prowadząca działalność na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może, na postawie 
zawartej z towarzystwem będącym organem funduszu 
inwestycyjnego otwartego umowy, o której mowa w art. 4 
ust. 1a, przejąć zarządzanie funduszem inwestycyjnym 
otwartym i prowadzenie jego spraw. 

 



a) art. 17 lub 18; oraz 
b) art. 19 i 20. 

 

2. Przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym 
otwartym i prowadzenia jego spraw wymaga zgody 
zgromadzenia uczestników funduszu na przejęcie 
zarządzania funduszem inwestycyjnym otwartym i 
prowadzenia jego spraw przez spółkę zarządzającą, 
zezwolenia Komisji oraz zmiany statutu funduszu w 
zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 3b. 
3. Do wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mowa w 
ust. 2, spółka zarządzająca załącza: 
1) umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a, zawartą 
pomiędzy towarzystwem a spółką zarządzającą; 
2) umowę dotyczącą współpracy i wymiany informacji 
zawartą pomiędzy depozytariuszem a spółką zarządzającą; 
3) informację o zleconych przez spółkę zarządzającą 
innym podmiotom na podstawie umowy czynnościach z 
zakresu zarządzania funduszem i prowadzenia jego spraw, 
należącego do kompetencji spółki zarządzającej zgodnie z 
art. 272c ust. 1; 
4) uchwałę zgromadzenia uczestników o wyrażeniu zgody 
na przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym 
otwartym i prowadzenia jego spraw przez spółkę 
zarządzającą. 
4. Przed wydaniem zezwolenia, o którym mowa w ust. 2, 
Komisja może zwrócić się do właściwych organów państwa 
macierzystego spółki zarządzającej o przedstawienie 
wyjaśnień i informacji, czy spółka zarządzająca jest 
uprawniona do zarządzania funduszem inwestycyjnym o 
takiej polityce inwestycyjnej i celach inwestycyjnych, jak 
fundusz inwestycyjny otwarty, którego dotyczy wniosek. 
5. Komisja odmawia wydania zezwolenia, jeżeli: 
1) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są 
zgodne pod względem treści z przepisami prawa lub ze 
stanem faktycznym; 
2) spółka zarządzająca nie zapewnia przestrzegania 
obowiązków, o których mowa w art. 10, art. 37 ust. 2, art. 
48 ust. 2b pkt 2 i 5-9 oraz 2c, art. 272 ust. 3, art. 272a ust. 
1–3 i 5, oraz przepisów wydanych na podstawie art. 48a; 
3) właściwe organy państwa macierzystego spółki 
zarządzającej nie zezwoliły jej na zarządzanie funduszem 
inwestycyjnym o takiej polityce inwestycyjnej i celach 
inwestycyjnych, jak fundusz inwestycyjny otwarty, którego 
dotyczy wniosek; 
4) spółka zarządzająca nie posiada zezwolenia właściwego 
organu państwa macierzystego spółki na wykonywanie 
działalności w zakresie zarządzania funduszami 
prowadzącymi działalność zgodnie z prawem 
wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego 
inwestowania w papiery wartościowe. 
6. Spółka zarządzająca przejmująca zarządzanie 
funduszem inwestycyjnym otwartym i prowadzenie jego 



spraw wstępuje w prawa i obowiązki wynikające z umowy, 
o której mowa w art. 4 ust. 1a, z dniem wejścia w życie 
zmiany statutu, o której mowa w ust. 2. Postanowienia 
umowy wyłączające przejęcie określonych obowiązków są 
bezskuteczne wobec osób trzecich. 
7. W związku z przejęciem zarządzania funduszem 
inwestycyjnym otwartym i prowadzenia jego spraw 
uczestnicy funduszu inwestycyjnego otwartego mają prawo 
w okresie od dnia ogłoszenia zmiany statutu funduszu, o 
której mowa w ust. 2, do dnia jej wejścia w życie, zażądać 
odkupienia jednostek uczestnictwa funduszu bez 
ponoszenia opłat manipulacyjnych. 
8. Spółka zarządzająca przejmująca zarządzanie 
funduszem inwestycyjnym otwartym i prowadzenie jego 
spraw obowiązana jest przekazać uczestnikom tego 
funduszu na papierze lub innym trwałym nośniku 
informacji, przynajmniej na 45 dni przed planowaną datą 
przejęcia zarządzania funduszem inwestycyjnym otwartym 
i prowadzenia jego spraw, następujące informacje: 
1) oświadczenie, iż spółka zarządzająca uzyskała 
zezwolenie Komisji, o którym mowa w ust. 2; 
2) datę ogłoszenia zmiany statutu funduszu 
inwestycyjnego, o której mowa w ust. 2; 
3) informację, że uczestnicy funduszu mają prawo 
zażądać, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia zmiany 
statutu funduszu inwestycyjnego, odkupienia posiadanych 
przez nich jednostek funduszu bez ponoszenia opłat 
manipulacyjnych. 
9. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 2, wygasa, gdy 
spółka zarządzająca w terminie 12 miesięcy od dnia 
wydania zezwolenia nie wstąpi w prawa i obowiązki 
wynikające z umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a, w 
odniesieniu do funduszu, którego dotyczy to zezwolenie. 

Art. 17 
ust. 1 
dyrekty
wy 

Oprócz spełnienia warunków wprowadzonych w art. 6 i 7, 
spółka zarządzająca zamierzająca utworzyć oddział na 
terytorium innego państwa członkowskiego celem 
prowadzenia działalności, na którą uzyskała zezwolenie, 
powiadamia odpowiednio właściwe organy macierzystego 
państwa członkowskiego.  

T Art. 264 
ust. 2 
obowiązuj
ącej 
ustawy 

Art. 264 ust. 2: 
2. Jeżeli towarzystwo zamierza ustanowić oddział na 
terytorium państwa członkowskiego, jest obowiązane do 
pisemnego zawiadomienia Komisji o tym zamiarze. 

 

Art. 17 
ust. 2 lit. 
b) 
dyrekty
wy 

programu działań wymieniającego przewidywane działania i 
usługi zgodnie z art. 6 ust. 2 i 3 i strukturę organizacyjną 
oddziału, który zawiera opis procesu zarządzania ryzykiem 
wprowadzonego przez spółkę zarządzającą. Zawiera on 
również opis procedur i ustaleń poczynionych zgodnie z art. 
15; 
 

T Projektow
any art. 
264 ust. 4 
pkt 2  

Art. 264 ust. 4 pkt 2: 
plan prowadzenia działalności określający zakres usług 
świadczonych przez oddział, opis systemu zarządzania 
ryzykiem oraz opis procedur i środków stosowanych w 
zakresie rozpatrywania reklamacji uczestników, a także w 
zakresie udostępniania informacji na żądanie uczestników 
w państwie goszczącym lub właściwych organów państwa 
goszczącego; 

 

Art. 17 
ust. 3 

Jeżeli właściwe organy macierzystego państwa 
członkowskiego spółki zarządzającej nie będą miały powodu, T Projektow

any art. 

Art. 264 ust. 5: 
5. W terminie 2 miesięcy od otrzymania zawiadomienia  



akapit 
pierwszy 
dyrekty
wy 

aby podać w wątpliwość poprawność struktury 
administracyjnej lub sytuacji finansowej spółki zarządzającej, 
przy uwzględnieniu przewidzianych działań, organy te, w 
terminie dwóch miesięcy od otrzymania wszystkich informacji 
określonych w ust. 2, przekazują te informacje właściwym 
organom państwa członkowskiego goszczącego spółkę 
zarządzającą i powiadamiają odpowiednio spółkę zarządzającą. 
Organy te przekazują również szczegóły dotyczące systemu 
rekompensat, przewidzianych w celu ochrony inwestorów. 

264 ust. 5  spełniającego wymagania, o których mowa w ust. 3 i 4, 
Komisja: 
1) przekazuje zawiadomienie właściwemu organowi 
państwa goszczącego albo 
2) w drodze decyzji odmawia przekazania zawiadomienia 
właściwemu organowi państwa goszczącego. 
 

Art. 17 
ust. 3 
akapit 
trzeci 
dyrekty
wy 

Jeżeli spółka zarządzająca pragnie prowadzić działalność 
zarządzania zbiorowym portfelem, o którym mowa w 
załączniku II, właściwe organy macierzystego państwa 
członkowskiego spółki zarządzającej załączają do 
dokumentacji wysłanej właściwym organom spółki 
zarządzającej goszczącego państwa członkowskiego 
zaświadczenie, że spółka zarządzająca uzyskała zezwolenie 
zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy, opis zakresu 
zezwolenia spółki zarządzającej oraz szczegóły dotyczące 
ewentualnych ograniczeń co do typu UCITS, na zarządzanie 
którymi spółka zarządzająca ma zezwolenie. 
 

T Projektow
any art. 
264 ust. 
5a  

Art. 264 ust. 5a: 
5a. W przypadku określonym w ust. 5 pkt 1 Komisja 
przekazuje właściwemu organowi państwa goszczącego 
zawiadomienie spełniające wymagania, o których mowa w 
ust. 3 i 4, wraz z informacją o obowiązującym na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemie rekompensat 
oraz informuje o tym towarzystwo 

 

Art. 17 
ust. 4 
dyrekty
wy 

Spółka zarządzająca prowadząca działalność za pośrednictwem 
oddziału na terytorium goszczącego państwa członkowskiego 
stosuje się do przepisów ustanowionych przez państwo 
członkowskie goszczące spółkę zarządzającą na podstawie art. 
14. 
 

T Projektow
any art. 
266a ust. 
1  

Art. 266a ust. 1: 
Do towarzystwa, które prowadzi działalność na terytorium 
państwa goszczącego w formie oddziału lub w formie innej 
niż oddział stosuje się przepisy prawa polskiego, z tym że 
oddział towarzystwa obowiązany jest do przestrzegania 
przepisów państwa goszczącego w zakresie działania w 
najlepiej pojętym interesie uczestników funduszu 
inwestycyjnego oraz działania w sposób rzetelny i 
profesjonalny; w tym zakresie oddział podlega nadzorowi 
właściwych organów państwa goszczącego. 

 

 

Art. 17 
ust. 5 
dyrekty
wy 

Właściwe organy państwa członkowskiego goszczącego spółkę 
zarządzającą są odpowiedzialne za nadzorowanie zgodności z 
ust. 4. 

T Projektow
any art. 
266a ust. 
1  

Art. 266a ust. 1: 
Do towarzystwa, które prowadzi działalność na terytorium 
państwa goszczącego w formie oddziału lub w formie innej 
niż oddział stosuje się przepisy prawa polskiego, z tym że 
oddział towarzystwa obowiązany jest do przestrzegania 
przepisów państwa goszczącego w zakresie działania w 
najlepiej pojętym interesie uczestników funduszu 
inwestycyjnego oraz działania w sposób rzetelny i 
profesjonalny; w tym zakresie oddział podlega nadzorowi 
właściwych organów państwa goszczącego. 
 

 

Art. 17 
ust. 6 
dyrekty
wy 

Zanim oddział spółki zarządzającej rozpocznie działalność, 
właściwe organy państwa członkowskiego goszczącego spółkę 
zarządzającą, w terminie dwóch miesięcy od otrzymania 
informacji, o których mowa w ust. 2, przygotowują się do 
nadzorowania zgodności spółki zarządzającej z zasadami 
należącymi do ich obszaru odpowiedzialności. 
 

T Art. 270 
ust. 3 
obowiązuj
ącej 
ustawy 

Art. 270 ust. 3: 
3. Komisja może, w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania 
informacji, o których mowa w ust. 1, wskazać warunki 
prowadzenia przez oddział działalności na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, w tym zasady:  
1) zbywania tytułów uczestnictwa;  
2) prowadzenia działalności reklamowej; 

 



3) postępowania, których należy przestrzegać w przypadku 
świadczenia usług zarządzania portfelami, w skład, których 
wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów 
finansowych albo usług doradztwa inwestycyjnego, lub 
przechowywania i administrowania tytułami uczestnictwa.  

Art. 17 
ust. 7 
dyrekty
wy 

Z chwilą otrzymania powiadomienia ze strony właściwych 
organów państwa członkowskiego goszczącego spółkę 
zarządzającą lub z chwilą upływu terminu przewidzianego w 
ust. 6 przy braku powiadomienia ze strony tych organów, 
oddział może zostać utworzony i rozpocząć działalność. 

T Art. 264 
ust. 7 
obowiązuj
ącej 
ustawy 

Art. 264 ust. 7 
7. Oddział może być utworzony, po otrzymaniu przez 
towarzystwo od właściwych organów państwa goszczącego 
informacji o warunkach i zasadach prowadzenia 
działalności obowiązujących w tym państwie albo bez 
otrzymania takich informacji, po upływie 2 miesięcy od 
otrzymania informacji, o których mowa w ust. 3, 4, 5a i 5b, 
przez właściwe organy państwa goszczącego, przy czym 
zbywanie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 
otwartych na terytorium tego państwa wymaga uprzedniego 
spełnienia warunków, o których mowa w art. 261 i art. 
261a. 

 

Art. 17 
ust. 9 
akapit 
drugi 
dyrekty
wy 

Właściwe organy macierzystego państwa członkowskiego 
spółki zarządzającej aktualizują informacje zawarte w 
zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 3 akapit trzeci, i 
informują właściwe organy państwa członkowskiego 
goszczącego spółkę zarządzającą, jeżeli zmianie ulegnie zakres 
zezwolenia spółki zarządzającej lub szczegóły dotyczące 
ograniczeń co do typów UCITS, na zarządzanie którymi spółka 
zarządzająca ma zezwolenie. 

T Projektow
any art. 
264 ust. 
5c  

Art. 264 ust. 5c 
5c. Komisja informuje właściwe organy państwa 
goszczącego o wszelkich zmianach w zaświadczeniu i 
informacjach przekazanych zgodnie z ust. 5b. 

 

Art. 18 
ust. 1 
formuła 
wprowa
dzająca 
dyrekty
wy 

Jakakolwiek spółka zarządzająca, zamierzająca prowadzić 
działalność, na którą uzyskała zezwolenie, na terytorium 
innego państwa członkowskiego po raz pierwszy w ramach 
swobody świadczenia usług, przekazuje właściwym organom 
macierzystego państwa członkowskiego spółki zarządzającej 
następujące informacje: 
 

T Projektow
any art. 
265 ust. 1  
oraz ust. 2 
obowiązuj
ącej 
ustawy 

Art. 265 ust. 1 i 2 
1. Towarzystwo zarządzające co najmniej jednym 
funduszem inwestycyjnym otwartym, które zamierza 
prowadzić działalność na terytorium państwa 
członkowskiego w formie innej niż oddział, jest 
obowiązane do pisemnego zawiadomienia Komisji o tym 
zamiarze. 
2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, powinno 
zawierać: 

 

Art. 18 
ust. 1 lit. 
b) 
dyrekty
wy 

program działań zawierający przewidywane działania i usługi, 
określone w art. 6 ust. 2 i 3, który zawiera opis procesu 
zarządzania ryzykiem wprowadzonego przez spółkę 
zarządzającą. Zawiera on również opis procedur i ustaleń 
poczynionych zgodnie z art. 15. 
 

T Projektow
any art. 
265 ust. 2 
pkt 2  

Art. 265 ust. 2 pkt 2 
2) plan prowadzenia działalności określający zakres 
świadczonych usług, opis systemu zarządzania ryzykiem 
oraz opis procedur i środków stosowanych w zakresie 
rozpatrywania reklamacji uczestników, a także w zakresie 
udostępniania informacji na żądanie uczestników w 
państwie goszczącym lub właściwych organów państwa 
goszczącego. 

 

Art. 18 
ust. 2 
akapit 
trzeci 
dyrekty
wy 

Jeżeli spółka zarządzająca pragnie kontynuować działalność 
zarządzania zbiorowym portfelem, o których mowa w 
załączniku II, właściwe organy macierzystego państwa 
członkowskiego spółki zarządzającej załączają do 
dokumentacji wysłanej właściwym organom państwa 
goszczącego spółki zarządzające zaświadczenie, że spółka 
zarządzająca uzyskała zezwolenie zgodnie z przepisami 

T Projektow
any art. 
265 ust. 3  

Art. 265 ust. 3 
3. W terminie miesiąca od otrzymania zawiadomienia 
spełniającego wymagania, o których mowa w ust. 2, 
Komisja przesyła zawiadomienie właściwym organom 
państwa goszczącego wraz z: 
1) informacją o obowiązującym na terytorium 
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niniejszej dyrektywy, opis zakresu zezwolenia spółki 
zarządzającej oraz szczegóły dotyczące ewentualnych 
ograniczeń co do typu UCITS, na zarządzanie którymi spółka 
zarządzająca ma zezwolenie. 
 

Rzeczypospolitej Polskiej systemie rekompensat; 
2) zaświadczeniem, że towarzystwo jest uprawnione do 
wykonywania działalności w zakresie zarządzania 
funduszami prowadzącymi działalność zgodnie z prawem 
wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego 
inwestowania w papiery wartościowe, a także wskazaniem 
zakresu działalności, do jakiej uprawnione jest 
towarzystwo, oraz charakterystyki celów inwestycyjnych i 
polityki inwestycyjnej funduszy inwestycyjnych otwartych, 
do których zarządzania uprawnione jest towarzystwo - w 
przypadku gdy zgodnie z planem, o którym mowa w ust. 2 
pkt 2, towarzystwo będzie na terytorium państwa 
goszczącego prowadziło w formie innej niż oddział 
działalność w zakresie zarządzania funduszami 
zagranicznymi. 

Art. 18 
ust. 2 
akapit 
czwarty 
dyrekty
wy 

Nie naruszając art. 20 i 93, spółka zarządzająca może następnie 
rozpocząć działalność w państwie członkowskim goszczącym 
spółkę zarządzającą. 
 

T Projektow
any art. 
265 ust. 4 
i 5 oraz 
art. 271 
ust. 4. 

Art. 265: 
4. Komisja informuje towarzystwo o dacie wysłania 
informacji, o których mowa w ust. 3. 
5. Towarzystwo może rozpocząć działalność na terytorium 
państwa goszczącego po otrzymaniu informacji, o której 
mowa w ust. 4, przy czym zbywanie jednostek uczestnictwa 
funduszy inwestycyjnych otwartych na terytorium tego 
państwa wymaga uprzedniego spełnienia warunków, o 
których mowa w art. 261 i art. 261a. 
Art. 271 ust. 4: 
Spółka zarządzająca może rozpocząć działalność na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po otrzymaniu przez 
Komisję informacji, o których mowa w ust. 1, przy czym 
zbywanie tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga uprzedniego 
spełnienia warunków, o których mowa w art. 253. 

 

Art. 18 
ust. 3 
dyrekty
wy 

Spółka zarządzająca prowadząca działalność w ramach 
swobody świadczenia usług stosuje się do przepisów 
ustanowionych przez macierzyste państwo członkowskie 
spółki zarządzającej na podstawie art. 14. 
 

T Projektow
ane art. 
265 ust. 9 
i art. 272a 
ust. 1  

Art. 266a ust. 1: 
1. Do towarzystwa, które prowadzi działalność na 
terytorium państwa goszczącego w formie oddziału lub w 
formie innej niż oddział stosuje się przepisy prawa 
polskiego, z tym że oddział towarzystwa obowiązany jest 
do przestrzegania przepisów państwa goszczącego w 
zakresie działania w najlepiej pojętym interesie 
uczestników funduszu inwestycyjnego oraz działania w 
sposób rzetelny i profesjonalny; w tym zakresie oddział 
podlega nadzorowi właściwych organów państwa 
goszczącego. 
Art. 272a ust. 1: 
1. Do spółki zarządzającej, która prowadzi działalność na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału lub 
w formie innej niż oddział stosuje się przepisy państwa 
macierzystego spółki zarządzającej, z tym że oddział spółki 
zarządzającej obowiązany jest do przestrzegania przepisów 

 

about:blank#mip11027285#mip11027285
http://legalis/akt.do?link=AKT%5b%5d50130235#mip11027254


prawa polskiego w zakresie działania w najlepiej pojętym 
interesie uczestników funduszu inwestycyjnego, działania 
w sposób rzetelny i profesjonalny oraz w zakresie 
zarządzania konfliktami interesów; w tym zakresie oddział 
podlega nadzorowi Komisji. 

Art. 18 
ust. 4 
dyrekty
wy 

W przypadku zmiany treści informacji przekazywanych na 
podstawie ust. 1 lit. b) spółka zarządzająca przekazuje pisemne 
powiadomienie o zmianie właściwym organom macierzystego 
państwa członkowskiego spółki zarządzającej i państwa 
członkowskiego goszczącego spółkę zarządzającą przed 
wprowadzeniem zmiany. Właściwe organy państwa 
macierzystego spółki zarządzającej aktualizują informacje 
zawarte w zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, i informują 
właściwe organy państwa członkowskiego goszczącego spółkę 
zarządzającą, jeżeli zmianie ulegnie zakres zezwolenia spółki 
zarządzającej lub szczegóły dotyczące ograniczeń co do typów 
UCITS, na zarządzanie którymi spółka zarządzająca ma 
zezwolenie. 

T Projektow
any art. 
265 ust. 
3a i 6  

Art. 265 ust. 3a i 6 
3a. Komisja informuje właściwe organy państwa 
goszczącego o wszelkich zmianach w zaświadczeniu i 
informacjach przekazanych zgodnie z ust. 3 pkt 2. 
6. O planowanej zmianie w zakresie, o którym mowa w ust. 
2 pkt 2, towarzystwo zawiadamia, w formie pisemnej, 
Komisję oraz właściwe organy państwa goszczącego przed 
jej wprowadzeniem. 

 

Art. 19 
dyrekty
wy 

1. Spółka zarządzająca prowadząca działalność w zakresie 
transgranicznego zbiorowego zarządzania portfelem poprzez 
ustanowienie oddziału lub w ramach swobody świadczenia 
usług stosuje się do przepisów macierzystego państwa 
członkowskiego spółki zarządzającej dotyczących organizacji 
spółki zarządzającej, w tym ustaleń dotyczących upoważnień, 
procedur zarządzania ryzykiem, zasad ostrożnościowych i 
nadzoru, procedur, o których mowa w art. 12, oraz wymogów 
sprawozdawczości spółki zarządzającej. Zasady te nie są 
bardziej restrykcyjne niż te odnoszące się do spółek 
zarządzających prowadzących działalność wyłącznie w swoim 
macierzystym państwie członkowskim. 

2. Właściwe organy macierzystego państwa 
członkowskiego spółki zarządzającej odpowiadają za 
nadzorowanie zgodności z ust. 1. 

3. Spółka zarządzająca prowadząca działalność w 
zakresie transgranicznego zbiorowego zarządzania portfelem 
poprzez ustanowienie oddziału lub zgodnie ze swobodą 
świadczenia usług stosuje się do przepisów macierzystego 
państwa członkowskiego UCITS dotyczących założenia i 
funkcjonowania UCITS, w szczególności przepisów mających 
zastosowanie do: 
a) zakładania UCITS i wydawania im zezwoleń; 
b) emisji i umarzania jednostek uczestnictwa i udziałów; 
c) polityki i ograniczeń inwestycyjnych, w tym obliczenia 

całkowitej wartości ekspozycji i efektu dźwigni; 
d) ograniczeń w zakresie udzielania i zaciągania pożyczek 

i niepokrytej sprzedaży; 
e) wyceny aktywów i księgowości UCITS; 
f) obliczania ceny emisyjnej lub ceny umorzenia oraz 

błędów w obliczaniu wartości aktywów netto i 
związanych z nimi rekompensat dla inwestorów; 

T Projektow
any i 
obecny 
art. 272  

Obecnie obowiązujący art. 272 ust. 1 – 2: 
1. Spółki zarządzające, które utworzyły oddziały na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, są obowiązane 
dostarczać Komisji, w celach statystycznych, okresowe 
sprawozdania ze swojej działalności na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz przedstawiać inne 
informacje dotyczące ich działalności w takim samym 
zakresie jak towarzystwa. 
2. Spółki zarządzające, prowadzące na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej działalność w formie innej niż 
oddział, są obowiązane dostarczać Komisji informacje 
dotyczące ich działalności w takim samym zakresie jak 
towarzystwa, w celu umożliwienia jej sprawowania nadzoru 
nad przestrzeganiem przepisów obowiązujących na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Projektowany art. 272 ust. 3 
3. Spółka zarządzająca prowadząca na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej działalność w formie oddziału 
lub w formie innej niż oddział obowiązana jest do 
zapewnienia możliwości składania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej reklamacji w języku polskim 
oraz udzielania informacji na żądanie uczestników lub 
Komisji. Spółka jest obowiązana zapewnić możliwość 
otrzymania przez Komisję wszelkich niezbędnych 
informacji bezpośrednio od spółki zarządzającej. 
Art. 272a ust. 2-6 
2. Spółka zarządzająca prowadząca na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej działalność w formie oddziału 
lub w formie innej niż oddział w zakresie zarządzania i 
prowadzenia spraw funduszy inwestycyjnych otwartych jest 
obowiązana do przestrzegania przepisów prawa polskiego 

 



g) dystrybucji lub reinwestycji zysków; 
h) wymogów ujawniania informacji i sprawozdawczości 

przez UCITS, w tym prospektu emisyjnego, 
kluczowych informacji dla inwestorów i sprawozdań 
okresowych; 

i) zasad wprowadzania do obrotu; 
j) relacji z posiadaczami jednostek uczestnictwa; 
k) łączenia i restrukturyzacji UCITS; 
l) likwidacji UCITS; 
m) w stosownych przypadkach, treści rejestru posiadaczy 

jednostek uczestnictwa; 
n) opłaty związane z wydawaniem zezwoleń i z nadzorem 

dotyczące UCITS; oraz 
o) wykonywania przez posiadaczy jednostek prawa do 

głosowania i innych praw związanych z lit. a)-m). 
4. Spółka zarządzająca spełnia obowiązki określone w 

regulaminie funduszu lub w dokumentach założycielskich, a 
także obowiązki określone w prospekcie emisyjnym, zgodne z 
obowiązującym prawem, jak określono w ust. 1 i 3. 

5. Właściwe organy macierzystego państwa 
członkowskiego UCITS są odpowiedzialne za nadzorowanie 
zgodności z ust. 3 i 4. 

6. Spółka zarządzająca podejmuje decyzje i ponosi 
odpowiedzialność za przyjmowanie i wdrażanie wszystkich 
ustaleń i decyzji organizacyjnych, które są niezbędne do 
zapewnienia przestrzegania przepisów dotyczących założenia i 
funkcjonowania UCITS oraz wypełniania obowiązków 
określonych w regulaminie funduszu lub w dokumentach 
założycielskich i spełniania wymogów określonych w 
prospekcie emisyjnym. 

7. Właściwe organy macierzystego państwa 
członkowskiego spółki zarządzającej są odpowiedzialne za 
nadzorowanie prawidłowości ustaleń i organizacji spółki 
zarządzającej, tak aby spółka zarządzająca była w stanie 
stosować się do obowiązków i przepisów związanych z 
założeniem i funkcjonowaniem wszystkich UCITS, którymi 
zarządza. 

8. Państwa członkowskie zapewniają, aby żadna spółka 
zarządzająca, która uzyskała zezwolenie w państwie 
członkowskim, nie podlegała dodatkowym wymogom 
ustanowionym w macierzystym państwie członkowskim 
UCITS dotyczącym kwestii objętych niniejszą dyrektywą, z 
wyjątkiem przypadków, o których wyraźnie wspomniano w 
niniejszej dyrektywie. 
 

dotyczących funduszu inwestycyjnego otwartego, w 
szczególności dotyczących: 
1) tworzenia funduszu i wydawania zezwolenia na 
jego utworzenie; 
2) zasad zbywania i odkupywania jednostek 
uczestnictwa funduszu, w tym pośrednictwa w zbywaniu i 
odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszu; 
3) celów inwestycyjnych, polityki inwestycyjnej 
oraz ograniczeń i zakazów inwestycyjnych, w tym 
wyznaczania całkowitej ekspozycji; 
4) ograniczeń i zakazów w zakresie zaciągania 
pożyczek i kredytów oraz udzielania pożyczek przez 
fundusz oraz ograniczeń w dokonywaniu krótkiej 
sprzedaży; 
5) wyceny aktywów i zasad rachunkowości 
funduszu; 
6) ustalenia wartości aktywów netto przypadających 
na jednostkę uczestnictwa funduszu oraz postępowania w 
przypadku błędnej wyceny; 
7) dystrybucji lub reinwestycji zysku funduszu; 
8) obowiązków informacyjnych, sprawozdawczych i 
publikacyjnych funduszu, w tym dotyczących prospektu 
informacyjnego oraz kluczowych informacji dla 
inwestorów; 
9) relacji z uczestnikami funduszu; 
10) łączenia i przekształcania funduszu; 
11) rozwiązania i likwidacji funduszu; 
12) prowadzenia rejestru uczestników funduszu; 
13) opłat związanych z wydawaniem zezwoleń 
dotyczących funduszu oraz z nadzorem nad funduszem; 
14) wykonywania przez uczestników funduszu 
przysługujących im uprawnień. 
  3. Spółka zarządzająca prowadząca na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej działalność w formie oddziału 
lub w formie innej niż oddział w zakresie zarządzania 
funduszami inwestycyjnymi otwartymi i prowadzenia ich 
spraw jest obowiązana do przestrzegania statutu funduszu 
inwestycyjnego otwartego, którym zarządza i prowadzi jego 
sprawy oraz działania zgodnego z jego prospektem 
informacyjnym oraz kluczowymi informacjami dla 
inwestorów. 
  4. W zakresie, o którym mowa w ust. 2 i 3, spółka 
zarządzająca podlega nadzorowi Komisji. 
  5. Spółka zarządzająca jest obowiązana wdrożyć i 
stosować wszelkie środki i procedury, które są niezbędne 
do zapewnienia spełniania wymogów, o których mowa w 
ust. 2 i 3. 
  6. Do spółki zarządzającej prowadzącej na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej działalność w formie oddziału 
lub w formie innej niż oddział w zakresie zarządzania 



funduszami inwestycyjnymi otwartymi i prowadzenia ich 
spraw stosuje się odpowiednio odnoszące się do 
towarzystwa przepisy art. 10, art. 33 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2, 
art. 48 ust. 2b pkt 2 i 5-9 oraz ust. 2c,  oraz przepisy 
wydane na podstawie art. 48a. 

Art. 20 
dyrekty
wy 

1. Bez uszczerbku dla art. 5, spółka zarządzająca, która 
wnioskuje o zarządzanie UCITS mającym siedzibę w innym 
państwie członkowskim, dostarcza właściwym organom 
macierzystego państwa członkowskiego UCITS następujące 
dokumenty: 
a) pisemną umowę z depozytariuszem, o której mowa w 

art. 23 i 33; oraz 
b) informacje dotyczące upoważnień do zadań zarządzania 

inwestycjami i administracją, o których mowa w 
załączniku II. 

Jeżeli spółka zarządzająca zarządza już innym UCITS 
tego samego typu w macierzystym państwie członkowskim 
UCITS, wystarczające będzie odniesienie do już dostarczonej 
dokumentacji. 

2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia zgodności z 
zasadami, za które odpowiedzialne są właściwe organy 
macierzystego państwa członkowskiego UCITS, mogą one 
zażądać od właściwych organów macierzystego państwa 
członkowskiego spółki zarządzającej wyjaśnień i informacji 
dotyczących dokumentacji, o której mowa w ust. 1, oraz w 
oparciu o zaświadczenie, o którym mowa w art. 17 i 18, 
informacji dotyczących tego, czy rodzaj funduszu, dla którego 
wnosi się o zezwolenie, objęty jest zakresem zezwolenia spółki 
zarządzającej. W stosownych przypadkach właściwe organy 
macierzystego państwa członkowskiego spółki zarządzającej 
dostarczają swoją opinię w terminie 10 dni roboczych od 
pierwotnego wniosku. 

3. Właściwe organy macierzystego państwa 
członkowskiego UCITS mogą odrzucić wniosek spółki 
zarządzającej, tylko jeżeli: 
a) spółka zarządzająca nie stosuje się do zasad należących 

do zakresu jej odpowiedzialności zgodnie z art. 19; 
b) właściwe organy macierzystego państwa 

członkowskiego spółki zarządzającej nie zezwoliły jej 
na zarządzanie typem UCITS, dla którego wnosi się o 
zezwolenie; lub 

c) spółka zarządzająca nie dostarczyła dokumentacji, o 
której mowa w ust. 1. 

Przed odrzuceniem wniosku właściwe organy 
macierzystego państwa członkowskiego UCITS konsultują się 
z właściwymi organami macierzystego państwa 
członkowskiego spółki zarządzającej. 

4. Spółka zarządzająca powiadamia właściwe organy 
macierzystego państwa członkowskiego UCITS o wszelkich 
dalszych istotnych zmianach w dokumentacji, o której mowa w 

T Projektow
any art. 
272a ust. 
1-4  

Art. 272ba ust. 2-4: 
2. Przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym 
otwartym i prowadzenia jego spraw wymaga zgody 
zgromadzenia uczestników funduszu na przejęcie 
zarządzania funduszem inwestycyjnym otwartym i 
prowadzenia jego spraw przez spółkę zarządzającą, 
zezwolenia Komisji oraz zmiany statutu funduszu w 
zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 3b. 
3. Do wniosku o wydanie zezwolenia, o którym 
mowa w ust. 2, spółka zarządzająca załącza: 
1) umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a, zawartą 
pomiędzy towarzystwem a spółką zarządzającą; 
2) umowę dotyczącą współpracy i wymiany informacji 
zawartą pomiędzy depozytariuszem a spółką zarządzającą; 
3) informację o zleconych przez spółkę zarządzającą 
innym podmiotom na podstawie umowy czynnościach z 
zakresu zarządzania funduszem i prowadzenia jego spraw, 
należącego do kompetencji spółki zarządzającej zgodnie z 
art. 272c ust. 1; 
4) uchwałę zgromadzenia uczestników o wyrażeniu  zgody 
na przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym 
otwartym i prowadzenia jego spraw przez spółkę 
zarządzającą. 
4. Przed wydaniem zezwolenia, o którym mowa w 
ust. 2, Komisja może zwrócić się do właściwych organów 
państwa macierzystego spółki zarządzającej o 
przedstawienie wyjaśnień i informacji, czy spółka 
zarządzająca jest uprawniona do zarządzania funduszem 
inwestycyjnym o takiej polityce inwestycyjnej i celach 
inwestycyjnych, jak fundusz inwestycyjny otwarty, którego 
dotyczy wniosek. 
5. Komisja odmawia wydania zezwolenia, jeżeli: 
5) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są 
zgodne pod względem treści z przepisami prawa lub ze 
stanem faktycznym; 
6) spółka zarządzająca nie zapewnia przestrzegania 
obowiązków, o których mowa w art. 10, art. 37 ust. 2, art. 
48 ust. 2b pkt 2 i 5-9 oraz 2c, art. 272 ust. 3, art. 272a ust. 
1–3 i 5, oraz przepisów wydanych na podstawie art. 48a; 
7) właściwe organy państwa macierzystego spółki 
zarządzającej nie zezwoliły jej na zarządzanie funduszem 
inwestycyjnym o takiej polityce inwestycyjnej i celach 
inwestycyjnych, jak fundusz inwestycyjny otwarty, którego 
dotyczy wniosek; 
8) spółka zarządzająca nie posiada zezwolenia właściwego 

 



ust. 1. 
 

organu państwa macierzystego spółki na wykonywanie 
działalności w zakresie zarządzania funduszami 
prowadzącymi działalność zgodnie z prawem 
wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego 
inwestowania w papiery wartościowe. 

 

Art. 21 
ust. 2 
dyrekty
wy 

Państwo członkowskie goszczące spółkę zarządzającą może 
wymagać od spółek zarządzających, prowadzących działalność 
na jego terytorium poprzez ustanowienie oddziału lub w 
ramach swobody świadczenia usług, przedstawienia im 
informacji niezbędnych dla monitorowania przestrzegania 
przez te spółki obowiązujących je przepisów, za które 
odpowiedzialne jest państwo członkowskie goszczące spółkę 
zarządzającą. 

Wymogi te nie mogą być bardziej restrykcyjne niż 
normy wprowadzane przez to samo państwo członkowskie 
wobec spółek zarządzających posiadających zezwolenie w tym 
państwie członkowskim w celu monitorowania przestrzegania 
przez nie tych samych norm. 
Spółki zarządzające zapewniają za pośrednictwem procedur i 
ustaleń, o których mowa w art. 15, umożliwienie właściwym 
organom macierzystego państwa członkowskiego UCITS 
otrzymania bezpośrednio od spółki zarządzającej informacji, o 
których mowa w niniejszym ustępie. 

T Art. 272 
ust. 1 
obowiązuj
ącej 
ustawy i 
projektow
any art. 
272 ust. 3 
in fine 

Art. 272 ust. 1: 
1. Spółki zarządzające, które utworzyły oddziały na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, są obowiązane 
dostarczać Komisji, w celach statystycznych, okresowe 
sprawozdania ze swojej działalności na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz przedstawiać inne 
informacje dotyczące ich działalności w takim samym 
zakresie jak towarzystwa. 
Art. 272 ust. 3: 
3. Spółka zarządzająca prowadząca na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej działalność w formie oddziału 
lub w formie innej niż oddział obowiązana jest do 
zapewnienia możliwości składania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej reklamacji w języku polskim 
oraz udzielania informacji na żądanie uczestników lub 
Komisji. Spółka jest obowiązana zapewnić możliwość 
otrzymania przez Komisję wszelkich niezbędnych 
informacji bezpośrednio od spółki zarządzającej. 

 

Art. 21 
ust. 3 
dyrekty
wy 

W przypadku gdy właściwe organy państwa członkowskiego 
goszczącego spółkę zarządzającą uznają, że spółka 
zarządzająca posiadająca oddział lub świadcząca usługi na 
terytorium tego państwa narusza jedną z zasad, za które są one 
odpowiedzialne, organy te żądają od danej spółki zarządzającej 
zaprzestania tych naruszeń i informują właściwe organy 
macierzystego państwa członkowskiego spółki zarządzającej. 
 

T Art. 273 
ust. 1 
zdanie 
pierwsze 
obowiązuj
ącej 
ustawy 

Art. 273 ust. 1: 
1. Jeżeli Komisja stwierdzi, że spółka zarządzająca narusza 
przepisy prawa w zakresie prowadzenia działalności na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału lub 
w formie innej niż oddział, Komisja informuje tę spółkę o 
stwierdzonych nieprawidłowościach i wyznacza termin do 
ich usunięcia. W razie nieusunięcia nieprawidłowości w 
wyznaczonym terminie, Komisja informuje o tym właściwe 
organy państwa macierzystego spółki zarządzającej. 

 

Art. 21 
ust. 4 
dyrekty
wy 

Jeżeli dana spółka zarządzająca odmówi przedstawienia 
państwu członkowskiemu goszczącemu spółkę zarządzającą 
informacji należących do zakresu jej odpowiedzialności lub nie 
podejmie niezbędnych czynności w celu zaprzestania naruszeń, 
o których mowa w ust. 3, właściwe organy państwa 
członkowskiego goszczącego spółkę zarządzającą przekazują 
stosowne powiadomienie właściwym organom macierzystego 
państwa członkowskiego spółki zarządzającej. Właściwe 
organy macierzystego państwa członkowskiego spółki 
zarządzającej, możliwie jak najwcześniej, zastosują wszelkie 
właściwe środki w celu zapewnienia, aby dana spółka 
zarządzająca przedstawiła informacje wymagane zgodnie z ust. 
2 przez państwo członkowskie goszczące spółkę zarządzającą 
lub zaprzestała naruszeń. Właściwe organy państwa 
członkowskiego goszczącego spółkę zarządzającą są 
powiadamiane o charakterze tych środków. 

T Art. 267, 
269 ust. 2 
i 273 ust. 
1 zdanie 
drugie 
obowiązuj
ącej 
ustawy 

Art. 267: 
2. W przypadku powiadomienia Komisji przez właściwe 
organy państwa goszczącego, że towarzystwo, które 
prowadzi na terytorium tego państwa działalność w formie 
oddziału lub w formie innej niż oddział, narusza przepisy 
prawa obowiązujące w tym państwie i nie usunęło 
nieprawidłowości w terminie wyznaczonym przez te 
organy, Komisja może:  
1) wezwać towarzystwo do zaprzestania naruszania 
przepisów prawa na terytorium państwa członkowskiego;  
2) nałożyć na towarzystwo karę pieniężną w wysokości do 
500 000 zł;  
3) zakazać wykonywania przez towarzystwo działalności na 
terytorium państwa członkowskiego;  
4) zastosować łącznie sankcje, o których mowa w pkt 2 i 3;  

 



 5) zakazać zbywania na terytorium państwa goszczącego 
jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych 
zarządzanych przez towarzystwo.  
Art. 269 ust. 2: 
2. W przypadku cofnięcia zezwolenia na wykonywanie 
działalności przez towarzystwo, Komisja informuje o tym 
właściwe organy państwa goszczącego. 
Art. 273 ust. 1: 
1. Jeżeli Komisja stwierdzi, że spółka zarządzająca narusza 
przepisy prawa w zakresie prowadzenia działalności na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału lub 
w formie innej niż oddział, Komisja informuje tę spółkę o 
stwierdzonych nieprawidłowościach i wyznacza termin do 
ich usunięcia. W razie nieusunięcia nieprawidłowości w 
wyznaczonym terminie, Komisja informuje o tym właściwe 
organy państwa macierzystego spółki zarządzającej. 

Art. 21 
ust. 5 
dyrekty
wy 

Jeżeli, pomimo zastosowania przez właściwe organy 
macierzystego państwa członkowskiego spółki zarządzającej 
środków lub w przypadku gdy środki te okażą się niewłaściwe 
lub nie będą dostępne w danym państwie członkowskim, 
spółka zarządzająca nadal odmawia przedstawienia informacji 
wymaganych zgodnie z ust. 2 przez państwo członkowskie 
goszczące spółkę zarządzającą lub nadal narusza przepisy 
prawne i regulacje, o których mowa w tym samym ustępie i 
które obowiązują w państwie członkowskim goszczącym 
spółkę zarządzającą, właściwe organy państwa 
członkowskiego goszczącego spółkę zarządzającą mogą, po 
powiadomieniu właściwych organów macierzystego państwa 
członkowskiego spółki zarządzającej, zastosować właściwe 
środki, włącznie ze środkami z art. 98 i 99, w celu 
zapobiegania dalszym naruszeniom lub w celu karania 
dalszych naruszeń i, stosownie do przypadku, uniemożliwienia 
tej spółce zarządzającej zawierania dalszych transakcji na 
terytorium tego państwa. Państwa członkowskie zapewniają 
możliwość doręczania na ich terytorium dokumentów 
prawnych, potrzebnych do zastosowania tych środków wobec 
spółek zarządzających. Jeżeli usługą świadczoną w państwie 
członkowskim goszczącym spółkę zarządzającą jest 
zarządzanie UCITS, goszczące państwo członkowskie może 
zażądać od tej spółki, aby zaprzestała ona zarządzania UCITS. 

T Projektow
any art  
273 ust. 2 
pkt 1  

Art. 273 ust. 2 pkt 1 
1) zakazać wykonywania przez spółkę zarządzającą lub jej 
oddział działalności na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej w całości lub w części, w szczególności zakazać 
wykonywania działalności w zakresie zarządzania 
funduszami inwestycyjnymi otwartymi i prowadzenia ich 
spraw;  

 

Art. 21 
ust. 6 
dyrekty
wy 

Przyjęcie każdego środka na mocy ust. 4 lub 5, który wiąże się 
ze środkami lub karami, jest odpowiednio uzasadnione i 
podane do wiadomości danej spółki zarządzającej. 
Zastosowanie każdego tego rodzaju środka wiąże się z prawem 
skierowania sprawy do sądów w państwie członkowskim, które 
środek ten wprowadziło. 

T 
Przepisu 
obowiązuj
ącego 
kodeksu 
postępowa
nia 
administra
cyjnego 

  

Art. 21 
Właściwe organy macierzystego państwa członkowskiego 

T Projektow
Art. 228 ust. 8 

 



ust. 8 
dyrekty
wy 

spółki zarządzającej konsultują się z właściwymi organami 
macierzystego państwa członkowskiego UCITS przed 
wycofaniem zezwolenia udzielonego spółce zarządzającej. W 
takich przypadkach właściwe organy macierzystego państwa 
członkowskiego UCITS stosują właściwe środki w celu 
zabezpieczenia interesów inwestorów. Środki te mogą 
obejmować decyzje mające na celu uniemożliwienie danej 
spółce zarządzającej dokonywanie jakichkolwiek dalszych 
transakcji na jego terytorium. 
Co dwa lata Komisja przedstawia sprawozdanie dotyczące 
takich przypadków. 

any art. 
228 ust. 8  

8. Przed podjęciem decyzji o cofnięciu zezwolenia 
towarzystwu, które zarządza funduszem zagranicznym, 
Komisja zasięga opinii właściwego organu państwa 
macierzystego funduszu zagranicznego.  

Art. 21 
ust. 9 
dyrekty
wy 

Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o liczbie i 
rodzaju przypadków odmowy wydania zezwolenia na 
podstawie art. 17 lub odrzucenia wniosku na podstawie art. 20 
oraz o zastosowaniu wszelkich środków na podstawie ust. 5 
niniejszego artykułu. 
Co dwa lata Komisja przedstawia sprawozdanie dotyczące 
takich przypadków 

T Projektow
any art. 
285 ust. 3  

Art. 285 ust. 3: 
3. Komisja powiadamia Komisję Europejską oraz 
Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych o odmowie wydania zezwolenia, o której 
mowa w art. 23 ust. 2a, art. 61a ust. 7 i art. 272b ust. 5.  

 

Art. 22 
ust. 1 
dyrekty
wy 

Aktywa funduszu wspólnego powierza się do przechowania 
depozytariuszowi. T Art. 9 

obowiązuj
ącej 
ustawy 

Art. 9: 
Depozytariusz wykonuje obowiązki określone w ustawie, w 
szczególności polegające na prowadzeniu rejestru aktywów 
funduszu inwestycyjnego. 

 

Art. 22 
ust. 3 lit. 
a) 
dyrekty
wy 

zapewnia, aby sprzedaż, emisja, odkup, umorzenie i 
unieważnienie jednostek uczestnictwa, realizowane w imieniu 
funduszu wspólnego lub przez spółkę zarządzającą, 
wykonywane były zgodnie z mającymi zastosowanie 
przepisami prawa krajowego oraz regulaminem funduszu; 

T Art. 72 
ust. 1 pkt 
2 
obowiązuj
ącej 
ustawy 

Art. 72 ust. 1 pkt 2: 
1. Obowiązki depozytariusza wynikające z umowy o 
prowadzenie rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego 
obejmują: 
2) zapewnienie, aby zbywanie i odkupywanie jednostek 
uczestnictwa lub emitowanie, wydawanie i wykupywanie 
certyfikatów inwestycyjnych odbywało się zgodnie z 
przepisami prawa i statutem funduszu inwestycyjnego; 

 

Art. 22 
ust. 3 lit. 
d) 
dyrekty
wy 

zapewnia, aby w transakcjach związanych z aktywami 
funduszu wspólnego wszystkie płatności przekazywane mu 
były w zwyczajowo ustalonych terminach 

T Art. 72 
ust. 1 pkt 
3 
obowiązuj
ącej 
ustawy 

Art. 72 ust. 1 pkt 3: 
1. Obowiązki depozytariusza wynikające z umowy o 
prowadzenie rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego 
obejmują: 
3) zapewnienie, aby rozliczanie umów dotyczących 
aktywów funduszu inwestycyjnego następowało bez 
nieuzasadnionego opóźnienia, oraz kontrolowanie 
terminowości rozliczania umów z uczestnikami funduszu; 

 

Art. 22 
ust. 3 lit. 
e) 
dyrekty
wy 

zapewnia, aby zyski funduszu wspólnego były przeznaczane na 
cele zgodne z mającymi zastosowanie przepisami prawa 
krajowego oraz regulaminem funduszu. 
 

T Art. 72 
ust. 1 pkt 
5 
obowiązuj
ącej 
ustawy 

Art. 72 ust. 1 pkt 5: 
1. Obowiązki depozytariusza wynikające z umowy o 
prowadzenie rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego 
obejmują: 
5) zapewnienie, aby dochody funduszu inwestycyjnego 
były wykorzystywane w sposób zgodny z przepisami prawa 
i ze statutem funduszu; 

 

Art. 23 
ust. 1 
dyrekty
wy 

Depozytariusz ma swoją statutową siedzibę albo prowadzi 
przedsiębiorstwo w macierzystym państwie członkowskim 
UCITS. 

T Art. 71 
obowiązuj
ącej 
ustawy 

Art. 71: 
Umowę o prowadzenie rejestru aktywów funduszu można 
zawrzeć wyłącznie z:  
1) bankiem krajowym, którego fundusze własne wynoszą 

 



co najmniej 100 000 000 zł;  
2) oddziałem instytucji kredytowej, posiadającym siedzibę 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli fundusze 
przydzielone do dyspozycji tego oddziału wynoszą co 
najmniej 100 000 000 zł, albo  

3) Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych Spółką 
Akcyjną 

Art. 23 
ust. 2 
dyrekty
wy 

Depozytariusz jest instytucją podlegającą ostrożnościowym 
przepisom i stałemu nadzorowi. Przedstawia on również 
wystarczające finansowe i zawodowe gwarancje na to, że jest 
w stanie prowadzić przedsiębiorstwo jako depozytariusz i 
wypełnić związane z tą funkcją zobowiązania. 

T Art. 71 
obowiązuj
ącej 
ustawy 

Art. 71: 
Umowę o prowadzenie rejestru aktywów funduszu można 
zawrzeć wyłącznie z:  
1) bankiem krajowym, którego fundusze własne wynoszą 
co najmniej 100 000 000 zł;  
2) oddziałem instytucji kredytowej, posiadającym siedzibę 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli fundusze 
przydzielone do dyspozycji tego oddziału wynoszą co 
najmniej 100 000 000 zł, albo  
3) Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych Spółką 
Akcyjną 

 

Art. 23 
ust. 4 
dyrekty
wy 

Depozytariusz umożliwia właściwym organom macierzystego 
państwa członkowskiego UCITS otrzymanie na wniosek 
wszelkich informacji, jakie depozytariusz ten otrzymał w 
ramach wykonywania swoich obowiązków i które są 
niezbędne dla właściwych organów do kontroli przestrzegania 
przez UCITS niniejszej dyrektywy. 
 

T Art. 225a 
pkt 1 
obowiązuj
ącej 
ustawy 

Art. 225a pkt 1: 
Na żądanie Komisji lub jej upoważnionego przedstawiciela:  
1) depozytariusz w celu sprawdzenia, czy jego działalność 
w zakresie wykonywania obowiązków depozytariusza jest 
zgodna z prawem lub umową o prowadzenie rejestru 
aktywów funduszu inwestycyjnego, 
- mają obowiązek dostarczania informacji, dokumentów lub 
wyjaśnień niezbędnych do wykonywania efektywnego 
nadzoru. Depozytariusz jest obowiązany niezwłocznie 
zawiadomić Komisję, że fundusz działa z naruszeniem 
prawa lub nienależycie uwzględnia interes uczestników 
funduszu. 

 

Art. 23 
ust. 5 
dyrekty
wy 

Jeżeli macierzyste państwo członkowskie spółki zarządzającej 
nie jest macierzystym państwem członkowskim UCITS, 
depozytariusz podpisuje ze spółką zarządzającą umowę na 
piśmie, regulującą przepływ informacji uznawanych za 
niezbędne do umożliwienia mu przestrzegania obowiązków 
określonych w art. 22 i innych przepisach prawnych, 
wykonawczych lub administracyjnych, i które są przydatne dla 
depozytariuszy w macierzystym państwie członkowskim 
UCITS. 
 

T Projektow
any art. 
81a  

Art. 81a: 
W przypadku gdy towarzystwo będące organem funduszu 
inwestycyjnego otwartego zawarło umowę, o której mowa 
w art. 4 ust. 1a, depozytariusz tego funduszu 
inwestycyjnego i spółka zarządzająca zawierają w formie 
pisemnej umowę dotyczącą współpracy i wymiany 
informacji, która powinna określać w szczególności: 
1) opis zasad przechowywania aktywów funduszu w 
odniesieniu do poszczególnych klas aktywów funduszu 
inwestycyjnego; 
2) opis postępowania w przypadku zmiany statutu funduszu 
inwestycyjnego lub jego prospektu informacyjnego, w 
szczególności w zakresie odnoszącym się do obowiązków 
depozytariusza; 
3) opis zasad wymiany informacji niezbędnych do 
prawidłowego wykonywania działalności spółki 
zarządzającej oraz depozytariusza, z uwzględnieniem 
uprawnień depozytariusza do weryfikowania informacji 
przekazywanych przez spółkę zarządzającą, w tym 

 



przeprowadzania przez depozytariusza wizyt w spółce 
zarządzającej; 
4) opis zasad weryfikacji przez spółkę zarządzającą 
wypełniania obowiązków przez depozytariusza; 
5) obowiązki stron w zakresie przeciwdziałania praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; 
6) zasady zmiany umowy oraz jej rozwiązania.  

Art. 27 
akapit 
trzeci 
dyrekty
wy 

Statutowa siedziba spółki inwestycyjnej znajduje się w 
macierzystym państwie członkowskim spółki inwestycyjnej. 
 

N   Nie dotyczy z uwagi na przyjętą w 
Polsce formę prawną funduszy 
inwestycyjnych. 

Art. 29 
ust. 2 
dyrekty
wy 

Jeżeli spółka inwestycyjna nie wyznaczyła spółki 
zarządzającej, spółka inwestycyjna jest powiadamiana w 
terminie sześciu miesięcy od złożenia kompletnego wniosku o 
tym, czy zezwolenie zostało wydane. W każdym przypadku 
odmowy wydania zezwolenia, podaje się uzasadnienie. 
 

N   Nie dotyczy z uwagi na przyjętą w 
Polsce formę prawną funduszy 
inwestycyjnych. 

Art. 33 
ust. 2 
dyrekty
wy 

Depozytariusz jest instytucją podlegającą ostrożnościowym 
przepisom i stałemu nadzorowi. N   Nie dotyczy z uwagi na przyjętą w 

Polsce formę prawną funduszy 
inwestycyjnych. 

Art. 33 
ust. 4 
dyrekty
wy 

Depozytariusz umożliwia właściwym organom macierzystego 
państwa członkowskiego UCITS otrzymanie na wniosek 
wszelkich informacji, jakie otrzymał depozytariusz w ramach 
wykonywania swoich obowiązków i które są niezbędne dla 
właściwych organów do kontroli przestrzegania przez UCITS 
niniejszej dyrektywy. 
 

N   Nie dotyczy z uwagi na przyjętą w 
Polsce formę prawną funduszy 
inwestycyjnych. 

Art. 33 
ust. 5 
dyrekty
wy 

Jeżeli macierzyste państwo członkowskie spółki zarządzającej 
nie jest macierzystym państwem członkowskim UCITS, 
depozytariusz podpisuje ze spółką zarządzającą umowę na 
piśmie, regulującą przepływ informacji uznawanych za 
niezbędne do umożliwienia mu przestrzegania obowiązków 
określonych w art. 32 i innych przepisach prawnych, 
wykonawczych lub administracyjnych, i które są przydatne dla 
depozytariuszy w macierzystym państwie członkowskim 
UCITS. 
 

N   Nie dotyczy z uwagi na przyjętą w 
Polsce formę prawną funduszy 
inwestycyjnych. 

Art. 37 
dyrekty
wy 

Do celów niniejszego rozdziału pojęcie UCITS obejmuje jego 
subfundusze. 
 

T Projektow
any Dział 
VIII  

Przepisy Działu VIII.  
Przepisy dotyczące połączeń krajowych jak i 
transgranicznych obejmują również subfundusze. 

 

Art. 38 
dyrekty
wy 

1. Na warunkach określonych w niniejszym rozdziale oraz bez 
względu na sposób ustanowienia UCITS określony w art. 1 ust. 
3, państwa członkowskie zezwalają na łączenie transgraniczne 
i krajowe, określone w art. 2 ust. 1 lit. q) i r), zgodnie z jedną 
lub wieloma metodami łączenia, o których mowa w art. 2 ust. 1 
lit. p). 

T Projektow
ane art. 
202 ust. 2 
i art. 203 
ust. 2 

Art. 202 ust. 2: 
2. Połączenie krajowe następuje przez: 
1) przeniesienie majątku jednego lub więcej funduszy 
krajowych lub jednego lub więcej subfunduszy 
wydzielonych w funduszu lub funduszach krajowych z 
wydzielonymi subfunduszami do innego funduszu 

 



2. Metody łączenia stosowane przy łączeniu 
transgranicznym, zdefiniowane w art. 2 ust. 1 lit. q), muszą być 
przewidziane przepisami prawa macierzystego państwa 
członkowskiego łączonych UCITS. 

Metody łączenia stosowane przy łączeniu krajowym, jak 
zdefiniowane w art. 2 ust. 1 lit. r), należy przewidzieć 
przepisami prawa tego państwa członkowskiego, w którym 
UCITS posiada swoją siedzibę. 
 

krajowego albo do istniejącego lub nowo tworzonego 
subfunduszu wydzielonego w innym funduszu krajowym 
oraz przydzielenie uczestnikom funduszy przejmowanych 
lub subfunduszy przejmowanych jednostek uczestnictwa 
funduszu przejmującego lub subfunduszu przejmującego w 
zamian za jednostki uczestnictwa funduszy przejmowanych 
lub subfunduszy przejmowanych (połączenie krajowe przez 
przejęcie) albo 
2) utworzenie funduszu krajowego, do którego zostaje 
wniesiony majątek dwóch lub więcej funduszy krajowych 
lub subfunduszy wydzielonych w funduszu lub funduszach 
krajowych z wydzielonymi subfunduszami, w zamian za 
przydzielenie uczestnikom funduszy przejmowanych lub 
subfunduszy przejmowanych jednostek uczestnictwa nowo 
tworzonego funduszu krajowego (połączenie krajowe przez 
utworzenie funduszu).  
Art. 203 ust. 2: 
2. Połączenie transgraniczne następuje przez: 
1) przeniesienie majątku jednego lub więcej funduszu 
inwestycyjnego otwartego lub jednego lub więcej 
subfunduszu wydzielonego w funduszu lub funduszach 
inwestycyjnych otwartych z wydzielonymi subfunduszami: 
a) do funduszu zagranicznego lub subfunduszu 
wydzielonego w funduszu zagranicznym albo 
b) do funduszu zagranicznego lub subfunduszu 
wydzielonego w funduszu zagranicznym łącznie z 
majątkiem jednego lub więcej funduszy zagranicznych lub 
jednego lub więcej subfunduszy wydzielonych w funduszu 
lub funduszach zagranicach 
oraz przydzielenie uczestnikom funduszu przejmowanego 
lub subfunduszu przejmowanego tytułów uczestnictwa 
funduszu przejmującego lub subfunduszu przejmującego w 
zamian za jednostki lub tytuły uczestnictwa funduszu 
przejmowanego lub subfunduszu przejmowanego 
(połączenie transgraniczne przez przejęcie funduszu 
krajowego) albo 
2) utworzenie funduszu zagranicznego lub subfunduszu 
wydzielonego w funduszu zagranicznym, do którego 
zostaje wniesiony: 
a) majątek dwóch lub więcej funduszy inwestycyjnych 
otwartych lub dwóch lub więcej subfunduszy wydzielonych 
w funduszu lub funduszach inwestycyjnych otwartych z 
wydzielonymi subfunduszami albo  
b) majątek jednego lub więcej funduszy inwestycyjnych 
otwartych lub jednego lub więcej subfunduszy 
wydzielonych w funduszu lub funduszach inwestycyjnych 
otwartych z wydzielonymi subfunduszami łącznie z 
majątkiem jednego lub więcej funduszy zagranicznych lub 
jednego lub więcej subfunduszy wydzielonych w funduszu 
lub funduszach zagranicznych 



w zamian za przydzielenie uczestnikom funduszu 
przejmowanego lub subfunduszu przejmowanego tytułów 
uczestnictwa nowo tworzonego funduszu przejmującego 
lub subfunduszu przejmującego (połączenie transgraniczne 
przez utworzenie funduszu zagranicznego), albo 
3) przeniesienie majątku jednego lub więcej funduszy 
zagranicznych lub jednego lub więcej subfunduszy 
wydzielonych w funduszu lub funduszach zagranicznych: 
a) do funduszu inwestycyjnego otwartego lub do 
istniejącego lub nowo tworzonego subfunduszu 
wydzielonego w funduszu inwestycyjnym otwartym albo 
b) do funduszu inwestycyjnego otwartego lub do 
istniejącego lub nowo tworzonego subfunduszu 
wydzielonego w funduszu inwestycyjnym otwartym łącznie 
z majątkiem jednego lub więcej funduszy inwestycyjnych 
otwartych lub jednego lub więcej subfunduszy 
wydzielonych w funduszu lub funduszach inwestycyjnych 
otwartych z wydzielonymi subfunduszami 
oraz przydzielenie uczestnikom funduszu przejmowanego 
lub subfunduszu przejmowanego jednostek uczestnictwa 
funduszu przejmującego lub subfunduszu przejmującego w 
zamian za jednostki lub tytuły uczestnictwa funduszu 
przejmowanego (połączenie transgraniczne przez przejęcie 
funduszu zagranicznego), albo 
4) utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego, do 
którego zostaje wniesiony: 
a) majątek dwóch lub więcej funduszy zagranicznych lub 
dwóch lub więcej subfunduszy wydzielonych w funduszu 
lub funduszach zagranicznych albo 
b) majątek jednego lub więcej funduszy zagranicznych lub 
jednego lub więcej subfunduszy wydzielonych w funduszu 
lub funduszach zagranicznych łącznie z majątkiem jednego 
lub więcej funduszy inwestycyjnych otwartych lub jednego 
lub więcej subfunduszy wydzielonych w funduszu lub 
funduszach inwestycyjnych otwartych z wydzielonymi 
subfunduszami 
w zamian za przydzielenie uczestnikom funduszu 
przejmowanego lub subfunduszu przejmowanego jednostek 
uczestnictwa nowo tworzonego funduszu przejmującego 
(połączenie transgraniczne przez utworzenie funduszu 
krajowego).  

Art. 39 
dyrekty
wy 

1. Łączenie jest uwarunkowane uzyskaniem uprzedniego 
zezwolenia od właściwych organów macierzystego państwa 
członkowskiego UCITS przejmowanego. 

2. UCITS przejmowany udostępnia właściwym organom 
macierzystego państwa członkowskiego następujące 
informacje: 
a) wspólny projekt warunków proponowanego łączenia, 

należycie zatwierdzony przez UCITS przejmowane i 
UCITS przejmujące; 

T Projektow
ane art. 
208i ust. 1 
pkt 2, art. 
208m, art. 
208n ust. 
1-3, art. 
208zb 
oraz art. 

Art. 208i ust. 1 pkt 2:  
1. Połączenie krajowe wymaga: 
(…)  
2) uzyskania przez fundusz przejmowany zgody Komisji na 
połączenie funduszy; 
Art. 208m:  
1. Z wnioskiem o udzielenie zgody na połączenie funduszy 
występuje towarzystwo będące organem funduszu 
przejmowanego. 

 



b) zaktualizowaną wersję prospektu emisyjnego oraz 
kluczowych informacji dla inwestorów UCITS 
przejmującego, o których mowa w art. 78, jeśli ma ono 
swoją siedzibę w innym państwie członkowskim; 

c) oświadczenie złożone przez każdego z depozytariuszy 
UCITS przejmowanego i przejmującego 
potwierdzające, że, zgodnie z art. 41, sprawdzili oni 
zgodność danych wymienionych w art. 40 ust. 1 lit. a), 
f) i g) z wymogami niniejszej dyrektywy i regulaminem 
funduszu lub dokumentami założycielskimi swoich 
UCITS; oraz 

d) informacje dotyczące proponowanego łączenia, jakie 
UCITS przejmowane i UCITS przejmujące zamierzają 
przekazać posiadaczom swoich jednostek uczestnictwa. 

Informacje te są przekazywane w taki sposób, aby 
zarówno właściwe organy macierzystego państwa 
członkowskiego UCITS przejmowanego, jak i przejmującego 
mogły czytać je w języku urzędowym lub jednym z języków 
urzędowych tego lub tych państw członkowskich, lub też w 
języku zatwierdzonym przez te zainteresowane właściwe 
organy. 

3. Kiedy dokumenty zostaną skompletowane, właściwe 
organy macierzystego państwa członkowskiego UCITS 
przejmowanego bezzwłocznie przekazują kopie informacji, o 
których mowa w ust. 2, właściwym organom macierzystego 
państwa członkowskiego UCITS przejmującego. Odpowiednio 
właściwe organy macierzystego państwa członkowskiego 
UCITS przejmowanego i przejmującego rozważają potencjalne 
skutki proponowanego łączenia dla posiadaczy zarówno 
jednostek uczestnictwa przejmowanego, jak i przejmującego 
UCITS, aby ocenić, czy posiadaczom jednostek uczestnictwa 
dostarczane są odpowiednie informacje. 

Jeśli uznają to za konieczne, właściwe organy 
macierzystego państwa członkowskiego UCITS 
przejmowanego mogą zażądać na piśmie, by informacje 
przekazywane posiadaczom jednostek uczestnictwa UCITS 
przejmowanego zostały doprecyzowane. 

Jeśli uznają to za konieczne, właściwe organy 
macierzystego państwa członkowskiego UCITS przejmującego 
mogą zażądać na piśmie, najpóźniej w terminie 15 dni 
roboczych od otrzymania kopii informacji, o których mowa w 
ust. 2, by przejmujący UCITS zmienił informacje, mające być 
przekazane posiadaczom jego jednostek. 

W takim przypadku właściwe organy macierzystego 
państwa członkowskiego UCITS przejmującego kierują wyraz 
braku akceptacji do właściwych władz macierzystego państwa 
członkowskiego UCITS przejmowanego. Informują one 
właściwe organy macierzystego państwa członkowskiego 
UCITS przejmowanego, w terminie 20 dni roboczych od 
momentu powiadomienia, czy zaakceptowały po zmianach 

208zz  2. Do wniosku o udzielenie zgody towarzystwo załącza: 
1) plan połączenia; 
2) oświadczenia złożone przez depozytariuszy funduszy 
biorących udział w połączeniu, że po zweryfikowaniu przez 
każdego z nich warunków połączenia, o których mowa w 
art. 208l ust. 2 pkt 1, 2 i 7, depozytariusz stwierdza, że 
planowane połączenie funduszy jest zgodne z przepisami 
prawa i statutem funduszu, dla którego pełni on funkcję 
depozytariusza; 
3) dokument informacyjny funduszu przejmowanego, a w 
przypadku połączenia krajowego przez przejęcie także 
dokument informacyjny funduszu przejmującego.  
Art. 208n ust. 1-3: 
1. Komisja może, w terminie 10 dni roboczych od 
otrzymania wniosku o udzielenie zgody na połączenie 
funduszy, zażądać: 
1) uzupełnienia dokumentów, o których mowa w art. 208m 
ust. 2; 
2) przekazania dodatkowych informacji lub dokumentów 
pozwalających na dokonanie oceny zgodności połączenia 
funduszy z przepisami prawa lub interesem uczestników 
łączących się funduszy; 
3) zmiany lub rozszerzenia informacji zawartych w 
dokumentach informacyjnych, o których mowa w art. 208m 
ust. 2 pkt 3, mając na celu zapewnienie należytej ochotny 
interesów uczestników łączonych funduszy, w tym w 
szczególności zapewnienie im dostępu do informacji 
pozwalających należycie ocenić skutki planowanego 
połączenia. 
2. Komisja rozpoznaje wniosek, o którym mowa w art. 
208m ust. 1, i informuje o swojej decyzji towarzystwo 
będące organem funduszu przejmowanego w terminie 20 
dni roboczych od dnia jego złożenia. W przypadku, o 
którym mowa w ust. 1, bieg tego terminu rozpoczyna się w 
dniu następującym po dniu otrzymania przez Komisję 
informacji lub dokumentów, zgodnie z żądaniem Komisji. 
3. Komisja odmawia udzielenia zgody na połączenie 
funduszy w przypadku gdy: 
1) wnioskodawca nie przekazał informacji lub dokumentów 
zgodnie z ust. 1; 
2) załączone do wniosku dokumenty, w tym w 
szczególności dokumenty informacyjne, o których mowa w 
art. 208m ust. 2 pkt 3, nie są zgodne pod względem treści 
lub formy z obowiązującymi przepisami prawa; 
3) planowane połączenie jest sprzeczne z przepisami prawa 
lub statutami funduszy biorących udział w połączeniu. 
Art. 208zb: 
W przypadku połączenia krajowego przez przejęcie fundusz 
przejmujący, w terminie 6 miesięcy od dnia połączenia, 
dostosowuje stan swoich aktywów do wymagań 



informację, jaką proponuje się przekazać posiadaczom 
jednostek uczestnictwa UCITS przejmującego. 

4. Właściwe organy macierzystego państwa 
członkowskiego UCITS przejmowanego udzielają zezwolenia 
na proponowane łączenie, jeśli spełnione zostały następujące 
warunki: 
a) proponowane łączenie spełnia wszystkie wymogi art. 

39-42; 
b) UCITS przejmujący otrzymał powiadomienie, zgodnie 

z art. 93, o możliwości wprowadzenia do obrotu swoich 
jednostek uczestnictwa we wszystkich państwach 
członkowskich, w których UCITS przejmowany 
otrzymał zezwolenie na działalność, albo otrzymał 
powiadomienie o możliwości wprowadzenia do obrotu 
swoich jednostek uczestnictwa zgodnie z art. 93; oraz 

c) właściwe organy macierzystego państwa 
członkowskiego UCITS przejmowanego i 
przejmującego zaakceptują informacje, jakie proponuje 
się udostępnić posiadaczom jednostek uczestnictwa, lub 
nie wpłynął żaden wyraz braku akceptacji ze strony 
właściwych organów macierzystego państwa 
członkowskiego UCITS przejmującego zgodnie z ust. 3 
akapit czwarty. 

5. Jeżeli właściwe organy macierzystego państwa 
członkowskiego UCITS przejmowanego uznają, że dokumenty 
nie są kompletne, żądają dodatkowych informacji najpóźniej w 
terminie 10 dni roboczych po otrzymaniu informacji, o których 
mowa w ust. 2. 

Właściwe organy macierzystego państwa 
członkowskiego UCITS przejmowanego informują UCITS 
przejmowane o tym, czy wydały czy nie zezwolenie na 
łączenie, w terminie 20 dni roboczych od przedłożenia 
kompletnego wniosku, zgodnie z ust. 2. 

Właściwe organy macierzystego państwa 
członkowskiego UCITS przejmowanego informują również o 
swojej decyzji właściwe organy macierzystego państwa 
członkowskiego UCITS przejmującego. 

6. Państwa członkowskie zezwalają UCITS 
przejmującemu, zgodnie z art. 57 ust. 1 akapit drugi, na 
odstępstwo od art. 52-55. 
 

określonych w ustawie i statucie. 
Art. 208zz:  
1. O ile nic innego nie wynika z przepisów niniejszego 
oddziału do połączenia transgranicznego przez utworzenie 
funduszu krajowego stosuje się odpowiednio przepisy o 
połączeniu krajowym przez utworzenie funduszu krajowego 
oraz przepisy o utworzeniu funduszu inwestycyjnego 
otwartego. 
2. W odniesieniu do krajowego funduszu przejmowanego 
biorącego udział w połączeniu, zgoda Komisji na 
połączenie funduszy, o której mowa w art. 208i ust. 1 pkt 2, 
oraz zgoda zgromadzenia uczestników, o której mowa wart. 
208i ust. 1 pkt 4, są udzielane na połączenie transgraniczne 
przez utworzenie funduszu krajowego. 
3. Połączenie transgraniczne przez utworzenie funduszu 
krajowego wymaga uzyskania zezwolenia Komisji na 
utworzenie funduszu inwestycyjnego, który ma być 
funduszem przejmującym, zgodnie z przepisami art. 22 i 
art. 23. Jeżeli w połączeniu transgranicznym przez 
utworzenie funduszu krajowego bierze udział krajowy 
fundusz przejmowany, zezwolenie to powinno być 
uzyskane przed uzyskaniem przez ten fundusz zgody 
Komisji zgodnie z ust. 2. Plan połączenia sporządza się 
niezwłocznie po uzyskaniu zezwolenia. 

Art. 40 
dyrekty
wy 

1. Państwa członkowskie wymagają, by UCITS 
przejmowane i przejmujące przygotowały wspólny projekt 
warunków łączenia. 

Wspólny projekt warunków łączenia określa następujące 
dane: 
a) ustalenie rodzaju łączenia oraz UCITS biorących w nim 

udział; 
b) kontekst i cel proponowanego łączenia; 
c) spodziewane skutki proponowanego łączenia dla 

T Projektow
ane art. 
208l ust. 2 
i art. 
208m  

Art. 208l ust. 2: 
2. Plan połączenia zawiera co najmniej: 
1) wskazanie funduszu przejmowanego i funduszu 
przejmującego; 
2) wskazanie rodzaju i metody połączenia; 
3) wskazanie przyczyn i celu połączenia funduszy; 
4) analizę skutków połączenia dla uczestników funduszu 
przejmowanego, a w przypadku połączenia krajowego 
przez przejęcie także funduszu przejmującego, w tym 

 



posiadaczy jednostek uczestnictwa zarówno 
przejmowanego, jak i przejmującego UCITS; 

d) przyjęte kryteria wyceny aktywów oraz, tam gdzie ma 
to zastosowanie, pasywów na dzień wyliczenia 
stosunku wymiany, o którym mowa w art. 47 ust. 1; 

e) metoda wyliczania stosunku wymiany jednostek 
uczestnictwa; 

f) przewidywany dzień dokonania łączenia; 
g) przepisy mające zastosowanie odpowiednio do 

przenoszenia aktywów oraz wymiany jednostek 
uczestnictwa; oraz 

h) w przypadku łączenia dokonanego na mocy art. 2 ust. 1 
lit. p) ppkt (ii) oraz, w stosownym przypadku, na mocy 
art. 2 ust. 1 lit. p) ppkt (iii), regulamin funduszu lub 
dokumenty założycielskie nowo założonego UCITS 
przejmującego. 

Właściwe organy nie żądają zawarcia dodatkowych 
informacji we wspólnym projekcie warunków łączenia. 
2. UCITS przejmowane oraz UCITS przejmujące mogą 
zadecydować o włączeniu do wspólnego projektu warunków 
łączenia innych elementów. 

skutków prawnych oraz finansowych; 
5) wskazanie metod i zasad dokonywania wyceny aktywów 
oraz ustalania wartości aktywów netto funduszy w funduszu 
przejmowanym i funduszu przejmującym; 
6) wskazanie: 
a) w przypadku połączenia krajowego przez przejęcie - 
metody obliczenia stosunku wymiany jednostek 
uczestnictwa funduszu przejmowanego i funduszu 
przejmującego albo wartości początkowej jednostki 
uczestnictwa nowo tworzonego subfunduszu 
przejmującego, 
b) w przypadku połączenia krajowego przez utworzenie 
funduszu - wartości początkowej jednostki uczestnictwa 
funduszu przejmującego; 
7) wskazanie planowanego terminu połączenia 
Art. 208m:  
1. Z wnioskiem o udzielenie zgody na połączenie funduszy 
występuje towarzystwo będące organem funduszu 
przejmowanego. 
2. Do wniosku o udzielenie zgody towarzystwo załącza: 
1) plan połączenia; 
2) oświadczenia złożone przez depozytariuszy funduszy 
biorących udział w połączeniu, że po zweryfikowaniu przez 
każdego z nich warunków połączenia, o których mowa w 
art. 208l ust. 2 pkt 1, 2 i 7, depozytariusz stwierdza, że 
planowane połączenie funduszy jest zgodne z przepisami 
prawa i statutem funduszu, dla którego pełni on funkcję 
depozytariusza; 
3) dokument informacyjny funduszu przejmowanego, a w 
przypadku połączenia krajowego przez przejęcie także 
dokument informacyjny funduszu przejmującego  

Art. 41 
dyrekty
wy 

Państwa członkowskie wymagają, by depozytariusze UCITS 
przejmowanego i przejmującego sprawdzali zgodność danych, 
o których mowa w art. 40 ust. 1 lit) a), f) i g), z wymogami 
niniejszej dyrektywy oraz regulaminem funduszu lub 
dokumentami założycielskimi poszczególnych UCITS. 
 

T Projektow
any art. 
208m ust. 
2 pkt 2  

Art. 208m ust. 2 pkt 2:  
2) oświadczenia złożone przez depozytariuszy funduszy 
biorących udział w połączeniu, że po zweryfikowaniu przez 
każdego z nich warunków połączenia, o których mowa w 
art. 208l ust. 2 pkt 1, 2 i 7, depozytariusz stwierdza, że 
planowane połączenie funduszy jest zgodne z przepisami 
prawa i statutem funduszu, dla którego pełni on funkcję 
depozytariusza;  

 

Art. 42 
dyrekty
wy 

1. Prawo macierzystych państw członkowskich UCITS 
przejmowanych powierza depozytariuszowi albo niezależnemu 
biegłemu rewidentowi, uznanemu zgodnie z dyrektywą 
2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 
2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań 
finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych(13), 
zatwierdzanie następujących kategorii: 
a) przyjęte kryteria wyceny aktywów oraz, tam gdzie ma 

to zastosowanie, pasywów na dzień wyliczenia 
stosunku wymiany, o którym mowa w art. 47 ust. 1; 

b) jeżeli ma to zastosowanie, wypłaty gotówki za 

T Projektow
any art. 
208u  

Art. 208u:  
1. Niezwłocznie po dokonaniu przydziału, o którym mowa 
w art. 208t ust. 1, podmiot uprawniony do badania 
sprawozdań finansowych funduszu przejmowanego wydaje 
opinię w przedmiocie prawidłowości: 
1) ostatecznej wyceny aktywów oraz ustalenia wartości 
aktywów netto łączących się funduszy oraz 
2) obliczenia stosunku wymiany.  
2. Opinię, o której mowa w ust. 1, publikuje się 
niezwłocznie na stronach internetowych wskazanych w 
statucie funduszu przejmującego oraz udostępnia się 

 



jednostkę; oraz 
c) metody wyliczania stosunku wymiany jednostek 

uczestnictwa oraz rzeczywistego stosunku wymiany 
określonego w dniu wyliczenia tego stosunku, o którym 
mowa w art. 47 ust. 1. 

2. Do celów ust. 1 za niezależnych biegłych rewidentów 
uznaje się biegłych rewidentów przeprowadzających ustawowe 
badania sprawozdań finansowych UCITS przejmowanego i 
biegłych rewidentów przeprowadzających ustawowe badania 
sprawozdań finansowych UCITS przejmującego. 

3. Kopia sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta, 
lub w stosownym przypadku sprawozdania depozytariusza, jest 
bezpłatnie udostępniana na żądanie zarówno posiadaczom 
jednostek uczestnictwa UCITS przejmowanego, jak i UCITS 
przejmującego oraz ich odpowiednim właściwym organom. 

bezpłatnie uczestnikom funduszy biorących udział w 
połączeniu. Fundusz przejmujący niezwłocznie przekazuje 
opinię Komisji.   

Art. 43 
ust. 1 
dyrekty
wy 

Państwa członkowskie wymagają, by UCITS przejmowane i 
przejmujące udostępniały odpowiednie i dokładne informacje 
na temat proponowanego łączenia odpowiednio posiadaczom 
swoich jednostek uczestnictwa, tak by umożliwić im świadomą 
ocenę skutków proponowanego łączenia dla ich inwestycji. 
 

T Projektow
any art. 
208o  

Art. 208o:  
1. Niezwłocznie po uzyskaniu zgody Komisji na 
połączenie: 
1) fundusz przejmowany zawiadamia, na papierze lub na 
innym trwałym nośniku informacji, każdego ze swoich 
uczestników o planowanym połączeniu;  
2) zwołuje się zgromadzenie uczestników funduszu 
przejmowanego, w celu uzyskania zgody zgromadzenia 
uczestników na połączenie. 
2. Fundusz przejmujący niezwłocznie po powzięciu 
informacji o uzyskaniu pierwszej ze zgód Komisji na 
połączenie i jedynie w przypadku połączenia krajowego 
przez przejęcie zawiadamia, na papierze lub na innym 
trwałym nośniku informacji, każdego ze swoich 
uczestników o planowanym połączeniu. 
3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest 
wysyłane wraz z zawiadomieniem o zwołaniu 
zgromadzenia uczestników, w sposób określony dla 
zawiadomienia o zwołaniu zgromadzenia uczestników. 
4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera: 
1) wskazanie dnia, od którego fundusz przejmowany 
zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek 
uczestnictwa oraz zleceń nabycia i odkupienia jednostek 
uczestnictwa; 
2) wskazanie dnia obliczenia stosunku wymiany jednostek 
uczestnictwa; 
3) wskazanie dnia, do którego uczestnicy funduszu 
przejmowanego i przejmującego mają prawo do odkupienia 
jednostek uczestnictwa bez ponoszenia opłat 
manipulacyjnych zgodnie z art. 208p ust. 2. 
5. W przypadku gdy zawiadomienie, o którym mowa w ust. 
1 pkt 1: 
1) jest wysyłane przez fundusz przejmowany, zawiera ono 
dodatkowo: 
a) zatwierdzony przez Komisję dokument informacyjny 

 



funduszu przejmowanego, 
b) informację, że także ci uczestnicy, którzy będą głosowali 
przeciwko uchwale w przedmiocie wyrażenia zgody na 
połączenie, wstrzymają się od głosu albo którzy nie 
skorzystają z prawa do udziału w zgromadzeniu 
uczestników podejmującego taką uchwałę, po połączeniu 
staną się z mocy prawa uczestnikami funduszu 
przejmującego, jeżeli nie skorzystają z możliwości 
odkupienia jednostek uczestnictwa funduszu 
przejmowanego, zgodnie z art. 208p ust. 2; 
2) jest wysyłane przez fundusz przejmujący – zawiera ono 
dodatkowo zatwierdzony przez Komisję dokument 
informacyjny funduszu przejmującego. 
6. W przypadku funduszu krajowego, który jest uprawniony 
do zbywania jednostek uczestnictwa na terytorium państwa 
członkowskiego, zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 
pkt 1, wysyłane uczestnikom na terytorium tego państwa 
powinno zostać sporządzone w języku urzędowym lub 
jednym z języków urzędowych tego państwa albo w innym 
języku dopuszczonym przez właściwy organ tego państwa 
albo przetłumaczone na ten język. Fundusz krajowy jest 
obowiązany zapewnić, aby tłumaczenie informacji i 
dokumentów zawartych w zawiadomieniu dokładnie 
odpowiadało treści oryginalnych informacji. 
7. W przypadku gdy zawiadomienie, o którym mowa w ust. 
1 pkt 1, ma być przekazane wszystkim lub niektórym 
uczestnikom przy użycia trwałego nośnika informacji 
innego niż papier, korzystanie z tej formy przekazania 
zawiadomienia jest dopuszczalne, o ile taki sposób 
przekazania zawiadomienia jest uzasadniony, a uczestnik, 
mając możliwość wyboru pomiędzy przekazaniem 
zawiadomienia na papierze albo za pomocą innego trwałego 
nośnika informacji, wskazuje wyraźnie na tę drugą formę. 
Przekazywanie zawiadomienia drogą elektroniczną uznaje 
się za uzasadnione w przypadku posiadania przez 
uczestnika regularnego dostępu do Internetu; podanie przez 
uczestnika adresu poczty elektronicznej w związku z 
uczestnictwem w funduszu traktuje się jako posiadanie 
przez niego takiego dostępu. 
8. Od dnia wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 
pkt 1, do funduszu przejmowanego nie stosuje się art. 246.  

Art. 43 
ust. 2 
dyrekty
wy 

Informacje te są udostępniane posiadaczom jednostek 
uczestnictwa UCITS przejmowanego i przejmującego 
wyłącznie po uprzednim zezwoleniu na proponowane łączenie, 
wydanym przez właściwe organy macierzystego państwa 
członkowskiego UCITS przejmowanego zgodnie z art. 39. 

Są one przekazywane w terminie co najmniej 30 dni 
przed ostatecznym terminem wnioskowania o odkup lub 
umorzenie lub, w stosownych przypadkach, zamiany bez 
dodatkowych kosztów na mocy art. 45 ust. 1. 

T Projektow
ane art. 
208o i art. 
208p ust. 
1  

Art. 208o: 
1. Niezwłocznie po uzyskaniu zgody Komisji na 
połączenie: 
1) fundusz przejmowany zawiadamia, na papierze lub na 
innym trwałym nośniku informacji, każdego ze swoich 
uczestników o planowanym połączeniu;  
2) zwołuje się zgromadzenie uczestników funduszu 
przejmowanego, w celu uzyskania zgody zgromadzenia 
uczestników na połączenie. 

 



 2. Fundusz przejmujący niezwłocznie po powzięciu 
informacji o uzyskaniu pierwszej ze zgód Komisji na 
połączenie i jedynie w przypadku połączenia krajowego 
przez przejęcie zawiadamia, na papierze lub na innym 
trwałym nośniku informacji, każdego ze swoich 
uczestników o planowanym połączeniu. 
Art. 208p, ust. 1:  
1. Termin pomiędzy dniem, w którym fundusz 
przejmowany zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie 
jednostek uczestnictwa oraz zleceń ich nabycia i 
odkupienia, a dniem obliczenia stosunku wymiany 
jednostek uczestnictwa, o którym mowa w art. 208o ust. 4 
pkt 2, nie może być dłuższy od dłuższego z terminów 
wskazanych w statucie funduszu przejmowanego zgodnie z 
art. 90 ust. 1.  

Art. 43 
ust. 3 
dyrekty
wy 

3. Informacje, które powinny zostać udostępnione 
posiadaczom jednostek uczestnictwa UCITS przejmowanego i 
przejmującego, zawierają odpowiednie i dokładne informacje 
na temat proponowanego łączenia, umożliwiające im podjęcie 
świadomej decyzji w sprawie możliwych skutków łączenia dla 
ich inwestycji oraz skorzystanie z praw przysługujących im na 
mocy art. 44 i 45. 

Przekazywane są informacje na temat: 
a) kontekstu i celu proponowanego łączenia; 
b) możliwych skutków proponowanego łączenia dla 

posiadaczy jednostek uczestnictwa, w tym również, lecz 
nie wyłącznie, istotne różnice w zakresie polityki i 
strategii inwestycyjnej, kosztów, spodziewanego 
wyniku, sprawozdawczości okresowej, możliwości 
pogorszenia wyników i, w stosownym przypadku, 
wyraźnego ostrzeżenia inwestorów o możliwości 
zmiany stosowanego do nich opodatkowania w 
następstwie połączenia; 

c) wszelkich szczególnych praw, którymi dysponują 
posiadacze jednostek uczestnictwa w związku z 
proponowanym łączeniem, w tym również, lecz nie 
wyłącznie, prawa do otrzymania dodatkowych 
informacji, prawa do otrzymania na żądanie kopii 
sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta lub 
depozytariusza, oraz prawa do żądania odkupu lub 
umorzenia lub, w stosownych przypadkach, zamiany 
ich jednostek uczestnictwa bez opłat, zgodnie z art. 45 
ust. 1 i ostatecznego terminu skorzystania z tego prawa; 

d) istotnych aspektów proceduralnych i planowanej daty 
dokonania łączenia; oraz 

e) kopii kluczowych informacji, o których mowa w art. 78, 
dla inwestorów przejmującego UCITS.  

T Projektow
any art. 
204 ust. 3-
4 

Art. 204 ust. 3-4:  
3. Dokument informacyjny powinien zawierać w 
szczególności: 
1) wskazanie funduszu przejmowanego i funduszu 
przejmującego; 
2) wskazanie rodzaju i metody połączenia; 
3) wskazanie przyczyn i celu połączenia funduszy; 
4) opis skutków łączenia funduszy: 
a) dla uczestników funduszu przejmującego - w przypadku 
dokumentu informacyjnego funduszu przejmującego, 
b) dla uczestników funduszu przejmowanego - w przypadku 
dokumentu informacyjnego funduszu przejmowanego; 
5) wskazanie procedury połączenia i planowanej daty 
połączenia; 
6) kopie kluczowych informacji dla inwestorów funduszu 
przejmującego, z tym że w przypadku dokumentu 
informacyjnego funduszu przejmującego wyłącznie w 
przypadku ich zmiany wynikającej z połączenia; 
7) treść statutu funduszu przejmującego - w przypadku 
dokumentu informacyjnego funduszu przejmowanego. 
4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych 
określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres 
informacji, które powinny być zawarte w dokumencie 
informacyjnym funduszu przejmującego oraz dokumencie 
informacyjnym funduszu przejmowanego, mając na 
względzie konieczność przedstawienia tych informacji w 
sposób zrozumiały dla uczestników funduszy, umożliwienie 
uczestnikom dokonania należytej oceny wpływu połączenia 
na inwestycję w dany fundusz inwestycyjny oraz 
skorzystanie przez nich z praw określonych w art. 208p ust. 
2.  

 

Art. 43 
ust. 4 
dyrekty

Jeżeli UCITS przejmowane lub przejmujące zostało 
powiadomione zgodnie z art. 93, informacje, o których mowa 
w ust. 3, udostępniane są w języku urzędowym lub w jednym z 

T Projektow
any art. 
208o ust. 

Art. 208o ust. 6:  
6. W przypadku funduszu krajowego, który jest uprawniony 
do zbywania jednostek uczestnictwa na terytorium państwa 

 



wy języków urzędowych państwa członkowskiego goszczącego 
dane UCITS, lub też w języku zatwierdzonym przez jego 
właściwe organy. Odpowiedzialność za to tłumaczenie ponosi 
UCITS, od którego wymaga się udostępnienia informacji. 
Tłumaczenie to odzwierciedla wiernie zawartość oryginału. 

6  członkowskiego, zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 
pkt 1, wysyłane uczestnikom na terytorium tego państwa 
powinno zostać sporządzone w języku urzędowym lub 
jednym z języków urzędowych tego państwa albo w innym 
języku dopuszczonym przez właściwy organ tego państwa 
albo przetłumaczone na ten język. Fundusz krajowy jest 
obowiązany zapewnić, aby tłumaczenie informacji i 
dokumentów zawartych w zawiadomieniu dokładnie 
odpowiadało treści oryginalnych informacji.  

Art. 43 
ust. 5 
dyrekty
wy 

Komisja może przyjąć środki wykonawcze określające 
szczegółową zawartość, format i sposób udostępnienia 
informacji, o których mowa w ust. 1 i 3. 

Środki te, mające na celu zmianę elementów niniejszej 
dyrektywy innych niż istotne poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, przewidzianą w art. 112 ust. 2. 
 

N   Przepisy wydane przez Komisję 
Europejską, są przedmiotem 
odrębnych zestawień. 

Art. 44 
dyrekty
wy 

Jeśli krajowe przepisy prawne państw członkowskich 
wymagają zatwierdzenia łączenia UCITS przez posiadaczy 
jednostek uczestnictwa, państwa członkowskie zapewniają, by 
zatwierdzenie to nie wymagało uzyskania więcej niż 75 % 
głosów oddanych przez obecnych lub reprezentowanych na 
walnym zgromadzeniu posiadaczy jednostek uczestnictwa. 
Przepisy akapitu pierwszego nie stanowią uszczerbku dla 
jakichkolwiek przepisów dotyczących wymaganego kworum 
przewidzianych w krajowych przepisach prawnych. Państwa 
członkowskie nie stosują bardziej rygorystycznych wymogów 
dotyczących kworum w odniesieniu do łączeń 
transgranicznych niż w odniesieniu do łączeń krajowych, ani 
też nie nakładają bardziej rygorystycznych wymogów 
dotyczących kworum w stosunku do łączeń UCITS niż w 
przypadku łączeń przedsiębiorstw. 

T Projektow
any art. 
87d ust. 6  

Art. 87d ust. 6:  
6. Uchwała o wyrażeniu zgody, o której mowa w art. 87a 
ust. 1, zapada większością 2/3 głosów uczestników 
obecnych lub reprezentowanych na zgromadzeniu 
uczestników.  

 

Art. 45 
dyrekty
wy 

1. Przepisy prawa państw członkowskich zapewniają 
posiadaczom zarówno jednostek uczestnictwa UCITS 
przejmowanego, jak i przejmującego prawo do żądania, bez 
żadnych dodatkowych opłat, poza tymi, które fundusz 
zazwyczaj pobiera na pokrycie kosztów dezinwestycji, odkupu 
lub umorzenia ich jednostek uczestnictwa, lub, gdy jest to 
możliwe, ich zamiany na jednostki uczestnictwa w innym 
UCITS o podobnej polityce inwestycyjnej i zarządzanym przez 
tę samą spółkę zarządzającą lub jakąkolwiek inną spółkę 
powiązaną ze spółką zarządzającą poprzez wspólne 
zarządzanie lub kontrolę, lub poprzez znaczny bezpośredni lub 
pośredni pakiet akcji. Prawo to staje się skuteczne z chwilą 
poinformowania posiadaczy jednostek uczestnictwa UCITS 
przejmowanego i UCITS przejmującego o proponowanym 
łączeniu zgodnie z art. 43. Wygasa ono pięć dni roboczych 
przed datą wyliczenia stosunku wymiany, o której mowa w art. 
47 ust. 1. 
2. Bez uszczerbku dla przepisów ust. 1, w przypadku łączenia 

T Projektow
any art. 
208p ust. 
2  

Art. 208p ust. 2:  
2. W odniesieniu do zleceń złożonych w okresie 30 dni 
poprzedzających dzień, w którym fundusz przejmowany 
zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek 
uczestnictwa oraz zleceń ich nabycia i odkupienia, przy 
odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszu 
przejmującego i funduszu przejmowanego nie pobiera się 
opłat manipulacyjnych.  

 



UCITS, w drodze odstępstwa od art. 84 ust. 1, państwa 
członkowskie mogą zezwolić właściwym organom na żądanie 
lub dopuszczenie czasowego zawieszenia subskrypcji, odkupu 
lub umorzenia jednostek uczestnictwa, pod warunkiem że 
zawieszenie to jest uzasadnione ochroną posiadaczy jednostek 
uczestnictwa. 

Art. 46 
dyrekty
wy 

Z wyjątkiem przypadku, gdy UCITS nie wyznaczyło spółki 
zarządzającej, państwa członkowskie zapewniają, aby ani 
UCITS przejmowane, ani UCITS przejmujące, ani żaden z 
posiadaczy ich jednostek uczestnictwa nie zostali obciążeni 
żadnymi kosztami prawnymi, doradczymi lub 
administracyjnymi związanymi z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem łączenia. 

T Projektow
any art. 
207 ust. 1  

Art. 207 ust. 1:  
1. Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
połączenia funduszy ponoszą wyłącznie towarzystwa lub 
spółki zarządzające, które zarządzają tymi funduszami.  

 

Art. 47 
dyrekty
wy 

1. W przypadku łączeń krajowych prawo państw 
członkowskich określa datę, z którą połączenie staje się 
skuteczne, datę wyliczenia stosunku wymiany jednostek 
UCITS przejmowanego na jednostki UCITS przejmującego i, 
w danym przypadku, określenia odpowiedniej wartości netto 
aktywów do wypłaty gotówki. 

W przypadku łączeń transgranicznych przepisy prawa 
macierzystych państw członkowskich UCITS przejmujących 
określają te daty. Państwa członkowskie czuwają nad tym, by, 
w stosownych przypadkach, daty te były wyznaczane po 
zatwierdzeniu łączenia UCITS przez posiadaczy jednostek 
uczestnictwa UCITS przejmującego lub UCITS 
przejmowanego. 

2. Dokonanie łączenia zostaje podane do wiadomości 
publicznej za pomocą wszelkich właściwych środków 
przewidzianych prawem macierzystego państwa 
członkowskiego UCITS przejmującego oraz do wiadomości 
właściwych organów macierzystego państwa członkowskiego 
UCITS przejmującego i przejmowanego. 

3. Łączenie, które dokonało się zgodnie z ust. 1, nie 
zostaje uznane za nieważne. 
 

T Projektow
ane art. 
208z, art. 
208za ust. 
1 pkt 2 i 
art. 208w  

Art. 208z:  
1. Dniem połączenia jest: 
1) w przypadku połączenia krajowego przez przejęcie - 
dzień wykreślenia funduszu przejmowanego z rejestru 
funduszy inwestycyjnych, a w przypadku gdy przejęciu 
ulega subfundusz - dzień przydziału jednostek uczestnictwa 
funduszu przejmującego; 
2) w przypadku połączenia krajowego przez utworzenie 
funduszu - dzień wpisania funduszu przejmującego do 
rejestru funduszy inwestycyjnych. 
2. Z dniem połączenia: 
1) fundusz przejmujący wstępuje w prawa i obowiązki 
funduszu przejmowanego, z zastrzeżeniem art. 205 ust. 2; 
2) wpis do rejestru, o którym mowa w art. 208t ust. 4, 
wywołuje skutek prawny. 
Art. 208za ust. 1 pkt 2:  
1. Niezwłocznie po dniu połączenia: 
(…)  
2) fundusz przejmujący zamieszcza na stronach 
internetowych wskazanych w statucie informację o 
dokonanym połączeniu, ze wskazaniem dnia połączenia 
oraz informuje o połączeniu Komisję; 
Art. 208w:  
1. Niezwłocznie po dokonaniu przydziału, o którym mowa 
w art. 208t ust. 1 pkt 1, towarzystwo będące organem 
funduszu przejmowanego składa do sądu wniosek o 
wykreślenie funduszu przejmowanego z rejestru funduszy 
inwestycyjnych. Do wniosku towarzystwo dołącza: 
1) zgodę Komisji, o której mowa w art. 208i ust. 1 pkt 2; 
2) opinię, o której mowa w art. 208u ust. 1. 
2. Niezwłocznie po dokonaniu przydziału, o którym mowa 
w art. 208t ust. 1 pkt 2, towarzystwo, które uzyskało 
zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego, który 
ma być funduszem przejmującym, składa do sądu wniosek 
o wpisanie tego funduszu do rejestru funduszy 
inwestycyjnych. Do wniosku towarzystwo dołącza: 
1) zezwolenie Komisji na utworzenie funduszu 

 



inwestycyjnego; 
2) zgody Komisji, o których mowa w art. 208i ust. 1 pkt 2, 
dotyczące funduszy przejmowanych, których uczestnikom 
przydzielono jednostki uczestnictwa zgodnie z art. 208t ust. 
1 pkt 2; 
3) statut tworzonego funduszu; 
4) statut towarzystwa oraz zaświadczenie albo 
oświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców; 
5) listę członków zarządu towarzystwa zawierającą ich 
imiona i nazwiska oraz pełnioną funkcję; 
6) opinię, o której mowa w art. 208u ust. 1. 
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, składa się 
pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań. 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. 
4. Sąd rejestrowy rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od 
dnia złożenia wniosku lub jego uzupełnienia. 
5. Sąd rejestrowy odmawia wpisu funduszu inwestycyjnego 
do rejestru funduszy inwestycyjnych, jeżeli nie zostały 
spełnione warunki określone w ustawie, statucie funduszu 
inwestycyjnego lub w zezwoleniu wydanym przez Komisję. 
6. W przypadku połączenia krajowego przez utworzenie 
funduszu, fundusze przejmowane podlegają wykreśleniu z 
rejestru z mocy prawa z dniem, w którym postanowienie o 
wpisie funduszu przejmującego do rejestru funduszy 
inwestycyjnych staje się skuteczne.  
7. Postanowienie, o którym mowa w ust. 6, staje się 
skuteczne z dniem jego uprawomocnienia się.  

Art. 48 
dyrekty
wy 

1. Połączenie dokonane zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. p) ppkt (ii) 
ma następujące skutki: 
a) wszystkie aktywa i pasywa UCITS przejmowanego są 

przeniesione do UCITS przejmującego lub, w 
odpowiednim przypadku, do depozytariusza UCITS 
przejmującego; 

b) posiadacze jednostek UCITS przejmowanego stają się 
posiadaczami jednostek UCITS przejmującego oraz, w 
stosownym przypadku, są uprawnieni do wypłaty 
gotówki w kwocie nieprzekraczającej 10 % wartości 
netto aktywów posiadanych przez nich jednostek 
uczestnictwa w UCITS przejmującym; oraz 

c) UCITS przejmowane przestaje istnieć wraz z 
dokonaniem połączenia. 

2. Połączenie dokonane zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. p) ppkt 
(ii) ma następujące skutki: 
a) wszystkie aktywa i pasywa UCITS przejmowanego są 

przeniesione do nowo założonego UCITS 

T Projektow
ane art. 
208z ust. 
2 pkt 1, 
art. 208za 
ust. 1 pkt 
1, art. 
208t, art. 
208zk ust. 
2 i 3 oraz 
art. 208zp 
ust. 6 i 7  

Art. 208z ust. 2 pkt 1:  
2. Z dniem połączenia: 
1) fundusz przejmujący wstępuje w prawa i obowiązki 
funduszu przejmowanego, z zastrzeżeniem art. 205 ust. 2; 
Art. 208za ust. 1 pkt 1:  
1. Niezwłocznie po dniu połączenia: 
1) depozytariusz funduszu przejmowanego oraz inne 
podmioty przechowujące aktywa funduszu przejmowanego 
wydają depozytariuszowi funduszu przejmującego rejestr 
aktywów i przechowywane aktywa funduszu 
przejmowanego oraz dokumenty związane z 
wykonywaniem obowiązków określonych w art. 72;  
Art. 208t:  
1. W dniu obliczenia stosunku wymiany jednostek 
uczestnictwa: 
1) w przypadku połączenia krajowego przez przejęcie - 
towarzystwo będące organem funduszu przejmującego 
przydziela uczestnikowi funduszu przejmowanego 

 



przejmującego lub, w odpowiednim przypadku, do 
depozytariusza UCITS przejmującego; 

b) posiadacze jednostek UCITS przejmowanego stają się 
posiadaczami jednostek nowo założonego UCITS 
przejmującego, a w stosownym przypadku są oni 
uprawnieni do wypłaty gotówki w kwocie 
nieprzekraczającej 10 % wartości netto aktywów 
posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa w 
UCITS przejmującym; oraz 

c) UCITS przejmowane przestaje istnieć wraz z 
dokonaniem połączenia. 

3. Połączenie dokonane zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. p) ppkt 
(iii) ma następujące skutki: 
a) wszystkie aktywa i pasywa netto UCITS 

przejmowanego są przeniesione do UCITS 
przejmującego lub, w stosownym przypadku, do 
depozytariusza UCITS przejmującego; 

b) posiadacze jednostek UCITS przejmowanego stają się 
posiadaczami jednostek nowo założonego UCITS 
przejmującego, a w stosownym przypadku są oni 
uprawnieni do wypłaty gotówki w kwocie 
nieprzekraczającej 10 % netto aktywów posiadanych 
przez nich jednostek uczestnictwa w UCITS 
przejmującym; oraz 

c) UCITS przejmowane przestaje istnieć wraz z 
dokonaniem połączenia. 

4. Państwa członkowskie przewidują ustanowienie 
procedury, za pomocą której spółka zarządzająca UCITS 
przejmującego potwierdza depozytariuszowi UCITS 
przejmującego, że przeniesienie aktywów i, w odpowiednim 
przypadku, pasywów zostało zakończone. Jeżeli UCITS 
przejmujące nie wyznaczyło spółki zarządzającej, kieruje ono 
to potwierdzenie do depozytariusza UCITS przejmującego. 
 

jednostki uczestnictwa funduszu przejmującego w liczbie 
wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek 
uczestnictwa funduszu przejmowanego posiadanych przez 
tego uczestnika i wartości aktywów netto funduszu 
przejmowanego przypadających na jednostkę uczestnictwa 
w dniu poprzedzającym dzień obliczenia stosunku wymiany 
przez wartość aktywów netto funduszu przejmującego 
przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym funduszu 
w dniu poprzedzającym dzień obliczenia stosunku 
wymiany; w przypadku gdy przejmujący subfundusz jest 
nowo tworzony, jednostki uczestnictwa tego subfunduszu 
przydziela się uczestnikowi funduszu przejmowanego w 
liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek 
uczestnictwa funduszu przejmowanego posiadanych przez 
tego uczestnika i wartości aktywów netto funduszu 
przejmowanego przypadających na jednostkę uczestnictwa 
w dniu poprzedzającym dzień obliczenia stosunku wymiany 
przez wartość początkową jednostki uczestnictwa 
subfunduszu przejmującego podaną w planie połączenia; 
2) w przypadku połączenia krajowego przez utworzenie 
funduszu - towarzystwo tworzące fundusz przejmujący 
przydziela uczestnikowi funduszu przejmowanego 
jednostki uczestnictwa funduszu przejmującego w liczbie 
wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek 
uczestnictwa funduszu przejmowanego posiadanych przez 
tego uczestnika i wartości aktywów netto funduszu 
przejmowanego przypadających na jednostkę uczestnictwa 
w dniu poprzedzającym dzień, obliczenia stosunku 
wymiany przez wartość początkową jednostki uczestnictwa 
funduszu przejmującego. 
Art. 208zk ust. 2 i 3:  
2. Po przeniesieniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w 
funduszu przejmowanym mogą pozostać wyłącznie środki 
pieniężne na rachunkach bankowych lub instrumenty rynku 
pieniężnego, o których mowa w art. 93.  
 3. W dniu przeniesienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 
uczestnikom funduszu przejmowanego w zamian za 
jednostki uczestnictwa funduszu przejmowanego fundusz 
przejmujący przydziela tytuły uczestnictwa funduszu 
przejmującego, zgodnie ze stosunkiem wymiany ustalonym 
na podstawie wyceny aktywów funduszu przejmowanego i 
funduszu przejmującego z dnia poprzedzającego dzień 
przydziału. 
Art. 208zp ust. 6 i 7:  
6. Komisja może odmówić zatwierdzenia dokumentu 
informacyjnego krajowego funduszu przejmującego w 
przypadku nieudzielenia przez ten fundusz odpowiedzi 
zgodnie z żądaniem, o którym mowa w ust. 3, lub gdy 
poprawiony dokument informacyjny nie spełnia wymogów 
określonych w ustawie.  



7. Komisja informuje niezwłocznie właściwe organy 
państwa macierzystego zagranicznego funduszu 
przejmowanego o przesłaniu do funduszu krajowego 
żądania, o którym mowa w ust. 3.  

Art. 49 
dyrekty
wy 

W przypadku gdy UCITS składa się z więcej niż jednego 
subfunduszu, do celów przepisów zawartych w niniejszym 
rozdziale każdy subfundusz uznaje się za oddzielne UCITS. 
 

T Art. 159 
ust. 1,  
160 ust. 1 
i 2 
obowiązuj
ącej 
ustawy  

Art. 159 ust. 1: 
1. Fundusz inwestycyjny może prowadzić działalność jako 
fundusz składający się z subfunduszy różniących się w 
szczególności tym, że każdy może stosować inną politykę 
inwestycyjną. 
Art. 160 ust. 1 i 2: 
1. Statut funduszu z wydzielonymi subfunduszami 
powinien zawierać informacje, o których mowa w art. 18 
ust. 2 pkt 10-12, pkt 14 oraz pkt 16 i 17, w odniesieniu do 
każdego subfunduszu oddzielnie, a ponadto wskazywać 
oznaczenia poszczególnych subfunduszy. 
2. Ograniczenia inwestycyjne, zasady dotyczące polityki w 
zakresie zaciągania kredytów i pożyczek, udzielania 
pożyczek papierów wartościowych określone w ustawie dla 
danego rodzaju funduszu stosuje się osobno w odniesieniu 
do wartości aktywów każdego subfunduszu.  

 

Art. 50 
ust. 1 
zdanie 
wprowa
dzające 
dyrekty
wy 

Przedmiotem inwestycji UCITS jest wyłącznie jedna lub 
więcej spośród następujących kategorii: 
 

T Art. 93 
ust. 1 
zdanie 
wprowadz
ające 
obowiązuj
ącej 
ustawy 

Art. 93 ust. 1: 

1. Fundusz inwestycyjny otwarty, z zastrzeżeniem ust. 2, 4-
7, art. 94 i 94a oraz art. 101, może lokować aktywa 
funduszu wyłącznie w: 

 

Art. 50 
ust. 3 
dyrekty
wy 

Spółka inwestycyjna może nabywać majątek ruchomy lub 
nieruchomy, mający istotne znaczenie dla bezpośredniego 
prowadzenia jej działalności. 
 

N   Nie dotyczy z uwagi na inna formę 
prawną krajowych funduszy. 

Art. 51 
ust. 1 
akapit 
trzeci 
dyrekty
wy 

Spółka regularnie powiadamia właściwe organy macierzystego 
państwa członkowskiego w odniesieniu do typów 
instrumentów pochodnych, ryzyk związanych z bazą 
instrumentu pochodnego, limitach ilościowych i metodach, 
które zostały wybrane w celu szacowania ryzyka związanego z 
transakcjami instrumentami pochodnymi w odniesieniu do 
każdego zarządzanego UCITS. 

T Rozporzą
dzenie 
Ministra 
Finansów 
wydane na 
podstawie 
art. 225 
ust. 3 

  

Art. 54 
ust. 3 
dyrekty
wy 

UCITS zapewnia, aby jego ogólne narażenie na ryzyko 
odnoszące się do instrumentów pochodnych nie przekraczało 
całkowitej wartości netto jego portfela. 

Narażenie na ryzyko oblicza się uwzględniając bieżącą 
wartość aktywów stanowiących bazę instrumentów 
pochodnych, ryzyko kontrahenta, przyszłe wahania rynku oraz 
dostępny czas na likwidację pozycji. Te przepisy stosuje się 
także do akapitu trzeciego i czwartego. 

T Art. 65a 
oraz art. 
94 
obowiązuj
ącej 
ustawy  

Art. 65a: 
1. Towarzystwo jest obowiązane opracować i wdrożyć:  
1) szczegółowe procedury podejmowania decyzji 
inwestycyjnych w procesie zarządzania portfelem 
inwestycyjnym funduszu - z wyjątkiem funduszu, o którym 
mowa w art. 183 lub art. 196, który nie jest publicznym 
funduszem inwestycyjnym zamkniętym, oraz  
2) procedury umożliwiające monitorowanie i mierzenie w 
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UCITS może inwestować, jako część swojej polityki 
inwestycyjnej oraz w ramach limitów ustanowionych w art. 52 
ust. 5, w finansowe instrumenty pochodne, pod warunkiem że 
narażenie na ryzyko dotyczące aktywów stanowiących bazę 
instrumentów pochodnych łącznie nie przekracza limitów 
inwestycyjnych ustanowionych w art. 52. Państwa 
członkowskie mogą przewidzieć, w przypadku gdy UCITS 
inwestuje w oparte na indeksie finansowe instrumenty 
pochodne, aby te inwestycje nie musiały być połączone dla 
celów limitów określonych w art. 52. 
W przypadku gdy zbywalne papiery wartościowe lub 
instrumenty rynku pieniężnego obejmują instrument pochodny, 
ten instrument pochodny jest uwzględniony przy spełnianiu 
wymogów niniejszego artykułu. 

każdym czasie ryzyka związanego z poszczególnymi 
przedmiotami lokat oraz ryzyka portfela inwestycyjnego 
funduszu, ze szczególnym uwzględnieniem umów 
mających za przedmiot instrumenty pochodne, w tym 
niewystandaryzowane instrumenty pochodne, a także prawa 
majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6 - z 
wyjątkiem funduszu, o którym mowa w art. 183 lub art. 
196, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym 
zamkniętym. 
Art. 94: 
1 Fundusz inwestycyjny otwarty może zawierać umowy 
mające za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do 
obrotu na rynku regulowanym na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, a 
także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem 
regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym 
państwie członkowskim oraz na rynku zorganizowanym w 
państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita 
Polska i państwo członkowskie, pod warunkiem że statut 
funduszu wskazuje ten rynek, oraz umowy mające za 
przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne. 
1a. Fundusz inwestycyjny otwarty może zawierać umowy, 
o których mowa w ust. 1, pod warunkiem, że:  
1) zawarcie umowy jest zgodne z celem inwestycyjnym 
funduszu, określonym w statucie funduszu;  
2) umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania 
portfelem inwestycyjnym funduszu lub ograniczenie ryzyka 
inwestycyjnego związanego ze zmianą:  
a) kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i 
instrumentów rynku pieniężnego posiadanych przez 
fundusz albo papierów wartościowych i instrumentów 
rynku pieniężnego, które fundusz zamierza nabyć w 
przyszłości, w tym umowa pozwala na przeniesienie ryzyka 
kredytowego związanego z tymi instrumentami 
finansowymi,  
b) kursów walut w związku z lokatami funduszu,  
c) wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w 
depozyty, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku 
pieniężnego oraz aktywami utrzymywanymi na 
zaspokojenie bieżących zobowiązań funduszu;  
3) bazę instrumentów pochodnych, w tym 
niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych, 
stanowią instrumenty finansowe, o których mowa w art. 93 
ust. 1 pkt 1, 2 i 4, stopy procentowe, kursy walut lub 
indeksy, oraz  
4) wykonanie nastąpi przez dostawę instrumentów 
finansowych, o których mowa w art. 93 ust. 1, lub przez 
rozliczenie pieniężne. 
2. (uchylony) 
3. Fundusz inwestycyjny otwarty, który zamierza zawierać 
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umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym 
niewystandaryzowane instrumenty pochodne, w celu 
zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem 
inwestycyjnym funduszu, jest obowiązany określić w 
statucie rodzaje instrumentów pochodnych, kryteria wyboru 
tych instrumentów oraz warunków ich zastosowania. 
4. Przy stosowaniu limitów inwestycyjnych, o których 
mowa w art. 96-100, fundusz inwestycyjny otwarty jest 
obowiązany uwzględniać wartość papierów wartościowych 
lub instrumentów rynku pieniężnego stanowiących bazę 
instrumentów pochodnych. 
5.Przepisu ust. 4 nie stosuje się w przypadku instrumentów 
pochodnych, których bazę stanowią indeksy. 
6. (uchylony) 
7. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych 
określi, w drodze rozporządzenia:  
1) warunki zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty 
umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,  
2) sposób zarządzania ryzykiem inwestycyjnym związanym 
z instrumentami pochodnymi,  
3) warunki, jakie powinny spełniać niewystandaryzowane 
instrumenty pochodne oraz podmioty będące stroną umowy 
z funduszem,  
4) warunki i zasady zajmowania przez fundusz pozycji w 
instrumentach pochodnych,  
5) sposób ustalenia oraz maksymalną wartość ryzyka 
kontrahenta wynikającą z transakcji 
niewystandaryzowanymi instrumentami pochodnymi,  
6) sposób wyznaczenia maksymalnego zaangażowania 
funduszu w instrumenty pochodne,  
7) rodzaje ryzyk związanych z instrumentami pochodnymi, 
w tym niewystandaryzowanymi instrumentami 
pochodnymi, podlegające pomiarowi,  
8) warunki, jakie muszą spełniać uznane indeksy,  
9) warunki, jakie muszą spełniać indeksy stanowiące bazę 
instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych 
instrumentów pochodnych  
- w celu zapewnienia ochrony interesów uczestników 
funduszu inwestycyjnego otwartego. 
 

Art. 56 
ust. 1 
dyrekty
wy 

1. Spółka inwestycyjna lub spółka zarządzająca działająca w 
związku ze wszystkimi funduszami wspólnymi, którymi 
zarządza i które podlegają zakresowi niniejszej dyrektywy, nie 
nabywa żadnych akcji uprawniających do głosowania, które 
umożliwiłyby jej wywieranie istotnego wpływu na emitenta. 

Do czasu wprowadzenia dalszych przepisów 
koordynujących państwa członkowskie biorą pod uwagę 
istniejące przepisy w prawie innych państw członkowskich 
określające zasadę, o której mowa w akapicie pierwszym. 
 

T Art. 104 
ust. 7 i 8 
obowiązuj
ącej 
ustawy 

Art. 104 ust. 7: 
7. W przypadku gdy papiery wartościowe nabyte przez 
fundusze inwestycyjne otwarte zarządzane przez to samo 
towarzystwo dawałyby więcej niż 10% ogólnej liczby 
głosów w organach emitenta, fundusze te mogą wykonywać 
prawo głosu z papierów wartościowych dających łącznie 
10% ogólnej liczby głosów. 
Art. 104 ust. 8: 
8. Wykonywanie przez fundusze inwestycyjne otwarte 
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zarządzane przez to samo towarzystwo prawa głosu z 
papierów wartościowych powyżej progu, o którym mowa w 
ust. 7, jest bezskuteczne. 

Art. 56 
ust. 2 
akapit 
pierwszy
, zdanie 
wprowa
dzające 
dyrekty
wy 

UCITS może nabyć nie więcej niż: 
a) 10 % akcji bez prawa głosu danego emitenta; 
b) 10 % papierów dłużnych danego emitenta; 
c) 25 % jednostek danego UCITS lub innego 

przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w 
rozumieniu art. 1 ust. 2 lit. a) i b); lub 

d) 10 % instrumentów rynku pieniężnego danego emitenta. 
 

T Art. 104 
ust. 1-4 
obowiązuj
ącej 
ustawy 

Art. 104 ust. 1-4: 
1. Fundusz inwestycyjny otwarty nie może nabyć 
papierów wartościowych dających więcej niż 10% ogólnej 
liczby głosów w którymkolwiek organie emitenta tych 
papierów. 
2. Fundusz inwestycyjny otwarty nie może nabyć więcej 
niż 10% wyemitowanych przez jeden podmiot akcji, z 
którymi nie jest związane prawo głosu. 
3. Fundusz inwestycyjny otwarty nie może nabyć więcej 
niż 25% ogólnej liczby jednostek uczestnictwa jednego 
funduszu inwestycyjnego otwartego, funduszu 
zagranicznego lub tytułów uczestnictwa jednej instytucji 
wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą oferującej 
publicznie tytuły uczestnictwa i umarzającej je na żądanie 
uczestnika. 
4. Fundusz inwestycyjny otwarty nie może nabyć więcej 
niż 10% wartości nominalnej instrumentów rynku 
pieniężnego wyemitowanych przez jeden podmiot. 

 

Art. 58 
dyrekty
wy 

1. UCITS powiązane jest to UCITS lub jego subfundusz, 
któremu udzielono zgody na zainwestowanie, w drodze 
odstępstwa od art. 1 ust. 2 lit. a), art. 50, 52 i 55 oraz art. 56 
ust. 2 lit. c), co najmniej 85 % swoich aktywów w jednostki 
uczestnictwa innego UCITS lub w jego subfundusz ("UCITS 
podstawowego"). 

2. UCITS powiązane może lokować do 15 % swoich 
aktywów w jednej lub kilku z następujących pozycji: 
a) pomocnicze aktywa płynne zgodnie z art. 50 ust. 2 

akapit drugi; 
b) finansowe instrumenty pochodne, które mogą być 

zastosowane jedynie w celach zabezpieczających, 
zgodnie z art. 50 ust. 1 lit. g) i art. 51 ust. 2 i 3; 

c) majątek ruchomy i nieruchomy, mający istotne 
znaczenie dla bezpośredniego prowadzenia jego 
działalności gospodarczej, jeżeli UCITS jest spółką 
inwestycyjną. 

Dla celów zgodności z art. 51 ust. 3 UCITS powiązane 
wylicza ogólne ryzyko związane z finansowymi instrumentami 
pochodnymi poprzez połączenie własnego ryzyka 
bezpośredniego zgodnie z lit. b) akapit pierwszy albo: 
a) z rzeczywistym ryzykiem UCITS podstawowego w 

stosunku do pochodnych instrumentów finansowych, 
proporcjonalnie do inwestycji UCITS powiązanego w 
UCITS podstawowe; albo 

b) z potencjalnym maksymalnym ryzykiem UCITS 
podstawowego w stosunku do pochodnych 
instrumentów finansowych przewidzianym przez 

T Projektow
ane art. 
169a, art. 
169g i art. 
169h  

Art. 169a: 
1. Fundusz inwestycyjny otwarty może prowadzić 
działalność jako fundusz powiązany, polegającą na 
lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu w jednostki 
uczestnictwa innego funduszu inwestycyjnego otwartego 
lub tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego (fundusz 
podstawowy). 
2. W rozumieniu przepisów niniejszego rozdziałuza 
fundusz zagraniczny uważa się także subfundusz funduszu 
zagranicznego. 
3. Przepisy niniejszego rozdziału dotyczące funduszu 
inwestycyjnego otwartego stosuje się odpowiednio do 
subfunduszu funduszu inwestycyjnego otwartego z 
wydzielonymi subfunduszami. 
4. Fundusz powiązany ma prawo i obowiązek używania w 
nazwie oznaczenia „fundusz powiązany”.  
Art. 169g: 
Fundusz powiązany nie więcej niż 15% swoich aktywów 
może: 
1) utrzymywać na rachunkach bankowych na zasadach 
określonych w art. 109; 
2) lokować w instrumenty pochodne na zasadach 
określonych w art. 94, jeżeli służy to ograniczeniu ryzyka 
inwestycyjnego związanego ze zmianą okoliczności, o 
których mowa w art. 94 ust. 1a pkt 2.  
Art. 169h:  
Fundusz podstawowy nie może być funduszem 
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regulamin funduszu lub dokumenty założycielskie, 
proporcjonalnie do inwestycji UCITS powiązanego w 
UCITS podstawowe. 

3. UCITS podstawowe jest to UCITS lub jego 
subfundusz, które: 
a) mają wśród posiadaczy swoich jednostek przynajmniej 

jeden UCITS powiązany; 
b) samo nie jest UCITS powiązanym; oraz 
c) nie posiada jednostek UCITS powiązanego. 

4. W odniesieniu do UCITS podstawowego stosuje się 
poniższe odstępstwa: 
a) jeżeli UCITS podstawowe, które wśród posiadaczy 

swoich jednostek ma co najmniej dwa UCITS 
powiązane, nie stosuje się art. 1 ust. 2 lit. a) i art. 3 lit. 
b), co pozostawia UCITS podstawowemu wybór 
pozyskiwania kapitału od innych inwestorów; 

b) jeżeli UCITS podstawowe nie pozyskuje kapitału od 
obywateli w państwie członkowskim, w którym nie ma 
swojej siedziby, lecz ma tylko jedno lub więcej UCITS 
powiązanych w tym państwie członkowskim, nie 
stosuje się przepisów rozdziału XI i art. 108 ust. 1 
akapit drugi. 

 

powiązanym ani posiadać jednostek uczestnictwa funduszu 
powiązanego lub tytułów uczestnictwa funduszu 
zagranicznego prowadzącego działalność polegającą na 
lokowaniu co najmniej 85% swoich aktywów w tytuły 
uczestnictwa innego funduszu.  

Art. 59 
dyrekty
wy 

1. Państwa członkowskie zapewniają, by inwestycje 
UCITS powiązanego w dane UCITS podstawowe, które 
przekracza limit inwestycji w jednostki innego UCITS 
określony w art. 55 ust. 1, podlegały uprzedniemu 
zatwierdzeniu przez właściwe organy macierzystego państwa 
członkowskiego UCITS powiązanego. 

2. UCITS powiązane jest informowane w terminie 15 dni 
roboczych po przedłożeniu kompletu dokumentów, czy 
właściwe organy zatwierdziły inwestycje tego UCITS 
powiązanego w UCITS podstawowe. 

3. Właściwe organy macierzystego państwa 
członkowskiego UCITS powiązanego zatwierdzają inwestycje, 
jeżeli UCITS powiązane, jego depozytariusz i jego biegły 
rewident, a także UCITS podstawowe spełniają wszystkie 
wymogi określone w niniejszym rozdziale. W takich celach 
UCITS powiązane przedkłada właściwym organom swojego 
macierzystego państwa członkowskiego następujące 
dokumenty: 
a) regulamin funduszu lub dokumenty założycielskie 

UCITS powiązanego i UCITS podstawowego; 
b) prospekt emisyjny oraz kluczowe informacje dla 

inwestorów, o których mowa w art. 78, dotyczące 
UCITS powiązanego i podstawowego; 

c) umowę zawartą między UCITS powiązanym i 
podstawowym lub wewnętrzne zasady prowadzenia 
działalności, o których mowa w art. 60 ust. 1; 

d) w stosownych przypadkach, przekazywane 

T Projektow
any art. 
169b  

Art. 169b: 
1. Zezwolenia Komisji wymaga: 
1) utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego jako 
funduszu powiązanego; 
2) zmiana statutu funduszu inwestycyjnego otwartego w 
zakresie utworzenia subfunduszu jako subfunduszu 
powiązanego; 
3) rozpoczęcie prowadzenia przez funduszu inwestycyjny 
otwarty działalności jako fundusz powiązany; 
4) rozpoczęcie prowadzenia działalności przez subfundusz 
wydzielony w funduszu inwestycyjnym otwartym jako 
subfundusz powiązany. 
2. Do wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mowa w 
ust. 1 pkt 2, załącza się, a do wniosku o wydanie 
zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, załącza się 
dodatkowo: 
1) statut funduszu podstawowego, a w przypadku gdy 
funduszem podstawowym ma być fundusz zagraniczny - 
regulamin tego funduszu, w rozumieniu art. 253 ust. 5; 
2) prospekt informacyjny oraz kluczowe informacje dla 
inwestorów funduszu podstawowego; 
3) umowę, o której mowa w art. 169c ust. 1, albo 
wewnętrzne zasady prowadzenia działalności, o których 
mowa w art. 169c ust. 7; 
4) w przypadku gdy fundusz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 
albo 2 oraz fundusz podstawowy będą miały różnych 
depozytariuszy - umowę, o której mowa w art. 169e ust. 1; 

 



posiadaczom jednostek informacje, o których mowa w 
art. 64 ust. 1; 

e) jeżeli UCITS podstawowe i UCITS powiązane mają 
różnych depozytariuszy, umowę dotyczącą wymiany 
informacji przewidzianą w art. 61 ust. 1, zawartą 
między depozytariuszami poszczególnych UCITS; 

f) jeżeli UCITS podstawowe i UCITS powiązane mają 
różnych biegłych rewidentów, umowę dotyczącą 
wymiany informacji przewidzianą w art. 62 ust. 1, 
zawartą między biegłymi rewidentami poszczególnych 
UCITS; 

Jeżeli UCITS powiązane posiada siedzibę w innym 
państwie członkowskim niż państwo członkowskie 
macierzyste UCITS podstawowego, UCITS powiązane 
dostarcza również zaświadczenie wydane przez właściwe 
organy macierzystego państwa członkowskiego UCITS 
podstawowego, że UCITS podstawowe jest UCITS, lub jego 
subfunduszem, które spełnia warunki określone w art. 58 ust. 3 
lit. b) i c). UCITS powiązane przedkłada dokumenty w języku 
urzędowym lub jednym z języków urzędowych macierzystego 
państwa członkowskiego UCITS powiązanego lub w języku 
zatwierdzonym przez jego właściwe organy. 
 

5) w przypadku gdy fundusz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 
albo 2 oraz fundusz podstawowy będą miały różne 
podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych 
- umowę, o której mowa w art. 169f ust. 1; 
6) w przypadku gdy funduszem podstawowym ma być 
fundusz zagraniczny - przetłumaczone na język polski 
zaświadczenie wydane przez właściwe organy państwa 
macierzystego tego funduszu stwierdzające, że fundusz 
działa zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym 
zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe 
oraz nie prowadzi działalności polegającej na lokowaniu co 
najmniej 85% aktywów funduszu w tytuły uczestnictwa 
innego funduszu, a także nie posiada tytułów uczestnictwa 
funduszu, który prowadzi taką działalność, w tym jednostek 
uczestnictwa funduszu powiązanego. 
3. Do wniosku funduszu inwestycyjnego otwartego o 
wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 albo 4, 
załącza się: 
1) statut tego funduszu oraz statut funduszu podstawowego, 
a w przypadku gdy funduszem podstawowym ma być 
fundusz zagraniczny - regulamin tego funduszu, w 
rozumieniu art. 253 ust. 5; 
2) prospekt informacyjny oraz kluczowe informacje dla 
inwestorów tego funduszu oraz funduszu podstawowego; 
3) umowę, o której mowa w art. 169c ust. 1, albo 
wewnętrzne zasady prowadzenia działalności, o których 
mowa w art. 169c ust. 7; 
4) uchwałę zgromadzenia uczestników, o której mowa w 
ust. 4; 
5) informację o planowanym terminie, od którego fundusz 
ten zacznie nabywać tytuły lub jednostki uczestnictwa 
funduszu podstawowego, a jeżeli fundusz posiada już takie 
jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa – informację 
o dacie przekroczenia limitu, o którym mowa w art. 101 ust. 
2 lub 3 ; 
6) w przypadku gdy ten fundusz i fundusz podstawowy 
mają różnych depozytariuszy - umowę, o której mowa w 
art. 169e ust. 1; 
7) w przypadku gdy ten fundusz i fundusz podstawowy 
mają różne podmioty uprawnione do badania sprawozdań 
finansowych - umowę, o której mowa w art. 169f ust. 1; 
8) w przypadku gdy funduszem podstawowym ma być 
fundusz zagraniczny - przetłumaczone na język polski 
zaświadczenie wydane przez właściwe organy państwa 
macierzystego tego funduszu, stwierdzające, że fundusz 
działa zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym 
zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe 
oraz nie prowadzi działalności polegającej na lokowaniu co 
najmniej 85% aktywów funduszu w tytuły uczestnictwa 
innego funduszu, a także nie posiada tytułów uczestnictwa 



funduszu, który prowadzi taką działalność, w tym jednostek 
uczestnictwa funduszu powiązanego. 
4. Warunkiem wydania przez Komisję zezwolenia na 
rozpoczęcie prowadzenia przez fundusz inwestycyjny 
otwarty działalności jako fundusz powiązany albo na 
rozpoczęcie prowadzenia przez subfundusz wydzielony w 
funduszu inwestycyjnym otwartym działalności jako 
subfundusz powiązany jest podjęcie przez zgromadzenie 
uczestników tego funduszu uchwały wyrażającej zgodę 
odpowiednio na rozpoczęcie prowadzenia przez ten fundusz 
lub ten subfundusz takiej działalności. 
5. Komisja rozpoznaje wniosek, o którym mowa w ust. 3, w 
terminie 15 dni roboczych od dnia złożenia wniosku 
zawierającego wszystkie dokumenty wymagane zgodnie z 
ust. 3. 
6. Komisja odmawia wydania zezwolenia, o którym mowa 
w ust. 1 pkt 3 albo 4, w przypadku gdy: 
1) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są 
zgodne pod względem treści z przepisami prawa lub stanem 
faktycznym; 
2) fundusz, który złożył wniosek o wydanie zezwolenia lub 
fundusz wskazany jako fundusz podstawowy nie spełnia 
wymogów określonych w przepisach niniejszego rozdziału. 
7. Komisja odmawia wydania zezwolenia na utworzenie 
funduszu inwestycyjnego otwartego mającego prowadzić 
działalność jako fundusz powiązany w przypadkach, o 
których mowa w ust. 6 oraz w art. 23 ust. 2 i 2a, art. 61 ust. 
6 i art. 61a ust. 9.  

Art. 60 
ust. 1 
dyrekty
wy 

1. Państwa członkowskie wymagają, by UCITS podstawowe 
dostarczyło UCITS powiązanemu wszelkie dokumenty i 
informacje, które to drugie uzna za konieczne w celu 
spełnienia wymagań określonych w niniejszej dyrektywie. W 
tym celu UCITS powiązane zawiera umowę z UCITS 
podstawowym. 

UCITS powiązane inwestuje, przekraczając limit 
określony w art. 55 ust. 1 w jednostki uczestnictwa UCITS 
podstawowego dopiero po wejściu w życie umowy, o której 
mowa w akapicie pierwszym. Umowa ta jest dostępna, na 
wniosek i nieodpłatnie, dla wszystkich posiadaczy jednostek. 

Jeżeli zarówno UCITS podstawowe, jak i UCITS 
powiązane zarządzane są przez ten sam organ zarządzający, 
umowa może zostać zastąpiona wewnętrznymi zasadami 
prowadzenia działalności zapewniającymi zgodność z 
wymogami określonymi w niniejszym ustępie. 
 

T Projektow
ane art. 
169c i art. 
169n  

Art. 169c: 
1. Fundusz inwestycyjny otwarty zamierzający rozpocząć 
prowadzenie działalności jako fundusz powiązany, a w 
przypadku gdy fundusz inwestycyjny otwarty ma być 
utworzony jako fundusz powiązany - towarzystwo, które 
występuje z wnioskiem o wydanie zezwolenia na 
utworzenie tego funduszu, zawiera umowę z funduszem 
podstawowym, określającą zasady współpracy między 
funduszami. Umowa określa w szczególności: 
1) zasady wymiany informacji oraz ich zakres; 
2) zasady lokowania aktywów funduszu powiązanego w 
jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa funduszu 
podstawowego; 
3) uzgodnienia dotyczące sposobu prowadzenia przez 
fundusze działalności; 
4) uzgodnienia dotyczące badania lub przeglądu 
sprawozdań finansowych funduszy; 
5) uzgodnienia dotyczące momentu dokonywania wycen 
jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszu 
powiązanego i funduszu podstawowego oraz momentu ich 
publikacji; 
6) uzgodnienia dotyczące wskazania prawa właściwego dla 

 



umowy. 
2. W przypadku gdy umowa, o której mowa w ust. 1, jest 
zawarta z funduszem podstawowym będącym funduszem 
inwestycyjnym otwartym, w uzgodnieniach, o których 
mowa w ust. 1 pkt 6, należy wskazać, że prawem 
właściwym dla tej umowy jest prawo polskie, oraz że 
sprawy wynikające z tej umowy należą do wyłącznej 
jurysdykcji sądów polskich. 
3. W przypadku gdy umowa, o której mowa w ust. 1, jest 
zawarta z zagranicznym funduszem podstawowym, 
uzgodnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 6, jako prawo 
właściwe dla tej umowy mogą wskazywać wyłącznie prawo 
jednego z państw, na terytorium którego fundusze mają 
siedziby. W umowie strony wyrażają zgodę na wyłączną 
jurysdykcję sądów państwa, którego prawo uznano za 
właściwe dla umowy, w zakresie spraw wynikających z tej 
umowy. 
4. Przepisy ust. 3 stosuje się również do umowy zawartej 
pomiędzy funduszem inwestycyjnym otwartym będącym 
funduszem podstawowym, a funduszem zagranicznym 
prowadzącym działalność polegającą na lokowaniu co 
najmniej 85% aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa 
funduszu podstawowego. 
5. Fundusz inwestycyjny otwarty nie może rozpocząć 
prowadzenia działalności jako fundusz powiązany przed 
wejściem w życie umowy, o której mowa w ust. 1. 
6. Fundusz powiązany obowiązany jest doręczyć 
uczestnikowi funduszu bezpłatnie, na jego żądanie, umowę, 
o której mowa w ust. 1, albo wewnętrzne zasady 
prowadzenia działalności, o których mowa w ust. 7. 
7. W przypadku gdy fundusz inwestycyjny otwarty 
zamierzający rozpocząć prowadzenie działalności jako 
fundusz powiązany i fundusz podstawowy są zarządzane 
przez to samo towarzystwo lub tę samą spółkę 
zarządzającą, a także w przypadku gdy fundusz 
inwestycyjny otwarty tworzony jako fundusz powiązany ma 
być zarządzany przez to samo towarzystwo lub spółkę 
zarządzającą co fundusz podstawowy, umowa, o której 
mowa w ust. 1, może zostać zastąpiona przyjętymi przez 
towarzystwo lub spółkę zarządzającą wewnętrznymi 
zasadami prowadzenia działalności w zakresie zarządzania 
funduszem podstawowym i funduszami powiązanymi. 
Wewnętrzne zasady prowadzenia działalności określają w 
szczególności: 
1) środki służące ograniczaniu konfliktu interesów; 
2) podstawy dokonywania inwestycji; 
3) uzgodnienia dotyczące sposobu prowadzenia przez 
fundusze działalności; 
4) uzgodnienia dotyczące badania lub przeglądu 
sprawozdań finansowych funduszy. 



8. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych 
określi, w drodze rozporządzenia: 
1) niezbędny zakres treści umowy, o której mowa w ust. 1; 
2) niezbędne elementy wewnętrznych zasad prowadzenia 
działalności, o których mowa w ust. 7 
- mając na celu zapewnienie prowadzenia przez fundusz 
podstawowy i powiązany współpracy w sposób 
pozwalający na prawidłowe wykonywanie ich ustawowych 
obowiązków. 
Art. 169n:  
1. Fundusz inwestycyjny otwarty będący funduszem 
podstawowym jest obowiązany niezwłocznie udostępnić: 
1) funduszowi powiązanemu, zarządzającemu nim 
towarzystwu lub spółce zarządzającej; 
2) funduszowi zagranicznemu prowadzącemu działalność 
polegającą na lokowaniu co najmniej 85% aktywów 
funduszu w jednostki uczestnictwa tego funduszu 
podstawowego; 
3) depozytariuszowi funduszu powiązanego i podmiotowi 
uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych tego 
funduszu; 
4) depozytariuszowi funduszu zagranicznego, o którym 
mowa w pkt 2, i podmiotowi uprawnionemu do badania 
sprawozdań finansowych tego funduszu 
- wszelkie informacje w zakresie niezbędnym dla 
zapewnienia wykonywania przez te podmioty ich 
obowiązków przewidzianych w przepisach prawa lub 
statucie funduszu. 
2. W przypadku planowanego połączenia funduszu 
inwestycyjnego otwartego będącego funduszem 
podstawowym, fundusz ten, co najmniej na 60 dni przed 
planowanym połączeniem, powiadamia fundusz powiązany, 
zarządzające nim towarzystwo lub spółkę zarządzającą oraz 
fundusz zagraniczny prowadzący działalność polegającą na 
lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu w jednostki 
uczestnictwa tego funduszu podstawowego, o terminie 
planowanego połączenia.  

Art. 60 
ust. 2 
dyrekty
wy 

UCITS podstawowe i powiązane podejmują odpowiednie 
środki w celu koordynowania terminu swych kalkulacji i 
publikacji wartości aktywów netto celem uniemożliwienia 
wykorzystania market timingu w swych jednostkach w celach 
arbitrażowych. 
 

T Projektow
any art. 
art. 169c 
ust. 1  

Art. 169c ust. 1: 
1. Fundusz inwestycyjny otwarty zamierzający rozpocząć 
prowadzenie działalności jako fundusz powiązany, a w 
przypadku gdy fundusz inwestycyjny otwarty ma być 
utworzony jako fundusz powiązany - towarzystwo, które 
występuje z wnioskiem o wydanie zezwolenia na 
utworzenie tego funduszu, zawiera umowę z funduszem 
podstawowym, określającą zasady współpracy między 
funduszami. Umowa określa w szczególności: 
1) zasady wymiany informacji oraz ich zakres; 
2) zasady lokowania aktywów funduszu powiązanego w 
jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa funduszu 

 



podstawowego; 
3) uzgodnienia dotyczące sposobu prowadzenia przez 
fundusze działalności; 
4) uzgodnienia dotyczące badania lub przeglądu 
sprawozdań finansowych funduszy; 
5) uzgodnienia dotyczące momentu dokonywania wycen 
jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszu 
powiązanego i funduszu podstawowego oraz momentu ich 
publikacji; 
6) uzgodnienia dotyczące wskazania prawa właściwego dla 
umowy.  

Art. 60 
ust. 3 
dyrekty
wy 

Bez uszczerbku dla art. 84, jeżeli UCITS podstawowe czasowo 
zawiesza odkup, umarzanie lub subskrypcję swoich jednostek 
uczestnictwa albo z własnej inicjatywy, albo też na wniosek 
właściwych organów, każde z jego UCITS powiązanych jest 
uprawnione do zawieszenia odkupu, umarzania lub subskrypcji 
swoich jednostek uczestnictwa bez względu na warunki 
określone w art. 84 ust. 2 w tym samym okresie co UCITS 
podstawowe. 
 

T Projektow
any art. 
169i  

Art. 169i: 
1. Fundusz powiązany może zawiesić zbywanie lub 
odkupywanie jednostek uczestnictwa przez okres, w którym 
czasowo zawieszono zbywanie lub odkupywanie jednostek 
uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszu 
podstawowego. 
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Komisja może 
żądać zawieszenia zbywania lub odkupywania jednostek 
uczestnictwa funduszu powiązanego, jeżeli wymaga tego 
interes uczestników tego funduszu.  

 

Art. 60 
ust. 4 
dyrekty
wy 

Jeżeli UCITS podstawowe ulega likwidacji, UCITS powiązane 
również ulega likwidacji, chyba że właściwe organy jego 
macierzystego państwa członkowskiego zatwierdzą: 
a) zainwestowanie co najmniej 85 % aktywów UCITS 

powiązanego w jednostki uczestnictwa innego UCITS 
podstawowego; lub 

b) zmianę jego regulaminu funduszu lub dokumentów 
założycielskich w celu umożliwienia UCITS 
powiązanemu przekształcenie się w UCITS niebędące 
UCITS powiązanym. 

Bez uszczerbku dla szczegółowych krajowych przepisów 
dotyczących likwidacji obowiązkowej, likwidacja UCITS 
podstawowego następuje nie wcześniej niż po upływie trzech 
miesięcy od chwili, kiedy poinformowało wszystkich 
posiadaczy swoich jednostek i właściwe organy macierzystego 
państwa członkowskiego UCITS powiązanych o podjęciu 
wiążącej decyzji o likwidacji. 
 

T Projektow
ane art. 
169r ust. 1 
i art. 246 
ust. 1 pkt 
9  

Art. 169r ust. 1:  
1. Nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia 
otrzymania od funduszu podstawowego informacji o 
prawdopodobnym wystąpieniu takiej przyczyny, a w 
przypadku gdy fundusz powiązany został poinformowany 
przez fundusz podstawowy wcześniej niż przed upływem 5 
miesięcy przed dniem rozwiązania funduszu podstawowego 
- w terminie co najmniej 3 miesięcy przed tą datą fundusz 
powiązany: 
1) przekazuje Komisji informację o prawdopodobnym 
wystąpieniu przyczyny jego rozwiązania na podstawie ust. 
1 pkt 9 albo  
2) występuje z wnioskiem o wydanie zezwolenia Komisji 
na dokonanie zmiany funduszu podstawowego, o którym 
mowa w art. 169p ust. 1, albo na zaprzestanie prowadzenia 
działalności jako fundusz powiązany, o którym mowa w art. 
169s ust. 1. 
Art. 246 ust. 1 pkt 9:  
9) w przypadku funduszu powiązanego – rozwiązanie 
funduszu podstawowego; 

 

Art. 60 
ust. 5 
dyrekty
wy 

5. Jeżeli UCITS podstawowe łączy się z innym UCITS 
lub zostaje podzielone na dwa lub więcej UCITS, UCITS 
powiązane ulega likwidacji, chyba że właściwe organy 
macierzystego państwa członkowskiego UCITS powiązanego 
zatwierdzą, że UCITS powiązane: 
a) pozostaje UCITS powiązanym UCITS podstawowego 

lub innego UCITS po połączeniu lub podziale UCITS 
podstawowego; 

T Projektow
any art. 
169u  

Art. 169u:  
1. W przypadku połączenia funduszu podstawowego lub 
podziału funduszu zagranicznego będącego funduszem 
podstawowym, rozwiązaniu ulega fundusz powiązany, z 
zastrzeżeniem ust. 4. 
2. Połączenie funduszu inwestycyjnego otwartego będącego 
funduszem podstawowym może dojść do skutku wyłącznie 
pod warunkiem udostępnienia przez ten fundusz informacji, 

 



b) inwestuje co najmniej 85 % swoich aktywów w 
jednostki uczestnictwa innego UCITS podstawowego, 
które nie powstało w wyniku połączenia lub podziału; 
lub 

c) zmienia swój regulamin funduszu lub dokumenty 
założycielskie w celu przekształcenia się w UCITS 
niebędące UCITS powiązanym. 

Połączenie lub podział UCITS podstawowego może 
wejść w życie wyłącznie pod warunkiem, że UCITS 
podstawowe udostępniło wszystkim posiadaczom swoich 
jednostek i właściwym organom swoich UCITS powiązanych 
informacje, o których mowa w art. 43, lub porównywalne z 
tymi, o których mowa w art. 43, w terminie 60 dni przed 
proponowaną datą wejścia w życie. 

Jeżeli właściwe organy macierzystego państwa 
członkowskiego UCITS powiązanego nie zatwierdziły 
połączenia lub podziału zgodnie z akapitem pierwszym lit. a), 
UCITS podstawowe umożliwia UCITS powiązanemu 
odkupienie lub umorzenie wszystkich jednostek uczestnictwa 
UCITS podstawowego przed wejściem w życie połączenia lub 
podziału. 
 

które fundusz podstawowy przekazuje uczestnikom w 
związku z połączeniem, wszystkim swoim uczestnikom, 
Komisji, a w przypadku gdy prowadzącym działalność 
polegającą na lokowaniu co najmniej 85% aktywów 
funduszu w jednostki uczestnictwa funduszu podstawowego 
jest fundusz zagraniczny – właściwym organom państwa 
macierzystego funduszu zagranicznego, w terminie co 
najmniej 60 dni przed planowanym dniem połączenia. 
3. Fundusz powiązany obowiązany jest przekazać Komisji 
informację o planowanym połączeniu funduszu 
podstawowego lub podziale funduszu zagranicznego 
będącego funduszem podstawowym nie później niż w 
terminie miesiąca od dnia jej uzyskania od funduszu 
podstawowego, a w przypadku gdy fundusz podstawowy 
przekazał funduszowi powiązanemu taką informację 
wcześniej niż na 4 miesiące przed planowanym dniem 
połączenia lub dokonania podziału - w terminie co najmniej 
3 miesięcy przed tym dniem. O rozwiązaniu fundusz 
powiązany jest obowiązany niezwłocznie poinformować 
fundusz podstawowy. 
4. Fundusz powiązany nie ulega rozwiązaniu, pomimo 
połączenia funduszu podstawowego lub podziału funduszu 
zagranicznego będącego funduszem podstawowym, w 
przypadku wydania przez Komisję zezwolenia na: 
1) prowadzenie działalności jako fundusz powiązany 
dotychczasowego funduszu podstawowego także po jego 
połączeniu lub jako fundusz powiązany funduszu 
zagranicznego będącego dotychczas funduszem 
podstawowym także po dokonaniu jego podziału; 
2) dokonanie zmiany funduszu podstawowego; 
3) zaprzestanie prowadzenia działalności jako fundusz 
powiązany. 
5. W przypadku gdy Komisja odmówiła wydania 
zezwolenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, lub odmówiła 
wydania zezwolenia na dokonanie zmiany funduszu 
podstawowego na fundusz powstały w wyniku połączenia, 
fundusz podstawowy umożliwia funduszowi powiązanemu 
odkupienie lub umorzenie wszystkich jednostek 
uczestnictwa przed dojściem do skutku połączenia. 
6. W przypadku gdy właściwe organy państwa 
macierzystego funduszu zagranicznego prowadzącego 
działalność polegającą na lokowaniu co najmniej 85% 
aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa funduszu 
inwestycyjnego otwartego będącego funduszem 
podstawowym, odmówiły wydania zezwolenia na 
prowadzenie tej działalności w odniesieniu do 
dotychczasowego funduszu podstawowego po jego 
połączeniu lub odmówiły wydania zezwolenia na zmianę 
funduszu podstawowego na fundusz inwestycyjny powstały 
w wyniku połączenia, fundusz inwestycyjny otwarty będący 



funduszem podstawowym umożliwia temu funduszowi 
zagranicznemu odkupienie wszystkich jednostek 
uczestnictwa przed dojściem do skutku połączenia. 
7. Wnioski o wydanie zezwoleń, o których mowa w ust. 4, 
powinny zostać złożone nie później niż w terminie miesiąca 
od dnia otrzymania przez fundusz powiązany od funduszu 
podstawowego informacji o planowanym połączeniu 
funduszu podstawowego lub podziale funduszu 
zagranicznego będącego funduszem podstawowym, a w 
przypadku gdy fundusz podstawowy przekazał funduszowi 
powiązanemu taką informację wcześniej niż na 4 miesiące 
przed proponowanym dniem połączenia lub podziału – w 
terminie co najmniej 3 miesięcy przed tym dniem.  

Art. 61 
ust. 1 
dyrekty
wy 

1. Jeżeli UCITS podstawowe i UCITS powiązane mają 
różnych depozytariuszy, państwa członkowskie wymagają, by 
depozytariusze ci zawarli umowę dotyczącą wymiany 
informacji w celu zapewnienia wypełnienia obowiązków przez 
obydwu depozytariuszy. 

UCITS powiązane inwestuje w jednostki uczestnictwa 
UCITS podstawowego dopiero po wejściu w życie takiej 
umowy. 

Spełniając wymogi określone w niniejszym rozdziale, ani 
depozytariusz UCITS podstawowego, ani UCITS powiązanego 
nie może być uznany, iż narusza on jakiekolwiek zasady 
ograniczające ujawnianie informacji odnoszące się do ochrony, 
w przypadku gdy zasady te są określone w umowie lub w 
jakimkolwiek przepisie ustawodawczym, wykonawczym lub 
administracyjnym; spełnienie tych wymogów nie powoduje 
jakiejkolwiek odpowiedzialności takiego depozytariusza lub 
osoby występującej w jego imieniu. 

Państwa członkowskie wymagają, by UCITS powiązane 
lub, w stosownych przypadkach, spółka zarządzająca UCITS 
powiązanego jest odpowiedzialne za przekazywanie 
depozytariuszowi UCITS powiązanego wszelkich informacji 
dotyczących UCITS podstawowego, niezbędnych do 
wypełnienia obowiązków depozytariusza UCITS powiązanego. 
 

T Projektow
ane art. 
169e ust. 
1-3 i ust. 6  

Art. 169e ust. 1-3:  
1. Warunkiem wydania przez Komisję zezwoleń, o których 
mowa w art. 169b ust. 1 oraz w art. 169p ust. 1, w 
przypadku gdy fundusz, któremu ma być wydane 
zezwolenie i fundusz, który ma być funduszem 
podstawowym maja różnych depozytariuszy, jest zawarcie 
umowy pomiędzy tymi depozytariuszami, określającej 
zasady współpracy, w szczególności zasady wymiany 
informacji oraz ich zakres. 
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawiera także: 
1) uzgodnienia dotyczące wskazania prawa właściwego dla 
tej umowy, z tym że prawem właściwym dla umowy nie 
może być prawo inne niż wskazane w umowie, o której 
mowa w art. 169c ust. 1, a w przypadku, o którym mowa w 
art. 169c ust. 7, prawem właściwym może być jedynie 
prawo jednego z tych państw, na terytorium których 
fundusze mają siedziby; 
2) zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów państwa, którego 
prawo uznano za prawo właściwe dla umowy, w zakresie 
spraw z tej umowy wynikających. 
3. Fundusz inwestycyjny otwarty nie może rozpocząć 
prowadzenia działalności jako fundusz powiązany przed 
wejściem w życie umowy, o której mowa w ust. 1. 
Art. 169e ust. 6:  
6. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych 
określi, w drodze rozporządzenia: 
1) niezbędny zakres treści umowy, o której mowa w ust. 1; 
2) rodzaje nieprawidłowości, o których mowa w ust. 5, 
które uznaje się za mające negatywny wpływ na fundusz 
powiązany 
- mając na celu zapewnienie prowadzenia przez 
depozytariuszy współpracy w sposób pozwalający na 
prawidłowe wykonywanie ich ustawowych obowiązków. 

 

Art. 61 
ust. 2 
dyrekty

Depozytariusz UCITS podstawowego niezwłocznie informuje 
właściwe organy macierzystego państwa członkowskiego 
UCITS podstawowego, UCITS powiązanego lub, w 

T Projektow
any art. 
169e ust. 

Art. 169e ust. 5:  
5. O stwierdzonych w związku z wykonywaniem 
obowiązków depozytariusza nieprawidłowościach 

 



wy stosownych przypadkach, spółkę zarządzającą i depozytariusza 
UCITS powiązanego o wszelkich wykrytych przez niego 
nieprawidłowościach w odniesieniu do UCITS podstawowego, 
które uznano za wywierające negatywny wpływ na UCITS 
powiązane. 
 

5  dotyczących funduszu podstawowego, które mogą mieć 
negatywny wpływ na fundusz powiązany lub fundusz 
zagraniczny prowadzący działalność polegającą na 
lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu w jednostki 
uczestnictwa tego funduszu podstawowego, depozytariusz 
funduszu inwestycyjnego otwartego będącego funduszem 
podstawowym jest obowiązany niezwłocznie powiadomić: 
1) Komisję; 
2) właściwe organy państwa macierzystego funduszu 
zagranicznego prowadzącego działalność polegającą na 
lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu w jednostki 
uczestnictwa tego funduszu podstawowego; 
3) fundusz powiązany i jego depozytariusza; 
4) fundusz zagraniczny, o którym mowa w pkt 2, i jego 
depozytariusza.  

Art. 62 
ust. 1 
dyrekty
wy 

1. Jeżeli UCITS podstawowe i powiązane mają różnych 
biegłych rewidentów, państwa członkowskie wymagają, by 
wspomniani biegli rewidenci zawarli umowę dotyczącą 
wymiany informacji w celu zapewnienia wypełnienia 
obowiązków przez obydwu biegłych rewidentów, łącznie z 
ustaleniami przyjętymi w celu spełnienia wymogów 
określonych w ust. 2. 

UCITS powiązane inwestuje w jednostki uczestnictwa 
UCITS podstawowego dopiero po wejściu w życie takiej 
umowy. 
 

T Projektow
ane art. 
169f ust. 
1-2 i ust. 6  

Art. 169f ust. 1-2: 
1. Warunkiem wydania przez Komisję zezwoleń, o których 
mowa w art. 169b ust. 1 oraz art. 169p ust. 1, w przypadku 
gdy fundusz, któremu ma być wydane zezwolenie i 
fundusz, który ma być funduszem podstawowym mają 
różne podmioty uprawnione do badania sprawozdań 
finansowych, jest zawarcie umowy między tymi 
podmiotami, określającej zasady współpracy, w 
szczególności zasady wymiany informacji oraz ich zakres.  
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawiera także: 
1) uzgodnienia dotyczące wskazania prawa właściwego dla 
tej umowy, z tym że prawem właściwym dla umowy nie 
może być prawo inne niż wskazane w umowie, o której 
mowa w art. 169c ust. 1, a w przypadku, o którym mowa w 
art. 169c ust. 7, prawem właściwym może być jedynie 
prawo jednego z tych państw, na terytorium których 
fundusze mają siedziby; 
2) zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów państwa, którego 
prawo uznano za prawo właściwe dla umowy, w zakresie 
spraw z tej umowy wynikających.  
Art. 169f ust. 6:  
6. Biegły rewident funduszu powiązanego jest obowiązany 
niezwłocznie powiadomić Komisję i fundusz powiązany o 
wszelkich nieprawidłowościach stwierdzonych w opinii z 
badania lub przeglądu sprawozdania finansowego funduszu 
podstawowego oraz o ich wpływie na fundusz powiązany.  

 

Art. 62 
ust. 2 
dyrekty
wy 

W swoim sprawozdaniu z audytu biegły rewident UCITS 
powiązanego uwzględnia sprawozdanie z audytu UCITS 
podstawowego. Jeżeli UCITS powiązane i UCITS podstawowe 
mają inne lata obrotowe, biegły rewident UCITS 
podstawowego sporządza sprawozdanie ad hoc w terminie, 
który obowiązuje UCITS powiązane. 

Biegły rewident informuje w szczególności o wszelkich 
nieprawidłowościach wykrytych w sprawozdaniu z audytu 

T Projektow
any art. 
169f ust. 
4:  

Art. 169f ust. 4:  
4. Biegły rewident funduszu powiązanego w opinii z 
badania lub raporcie z przeglądu sprawozdania 
finansowego funduszu powiązanego uwzględnia opinię 
biegłego rewidenta funduszu podstawowego z badania lub 
przeglądu sprawozdania finansowego funduszu 
podstawowego.  

 



UCITS podstawowego oraz o ich wpływie na UCITS 
powiązane. 
 

Art. 62 
ust. 3 
dyrekty
wy 

Spełniając wymogi określone w niniejszym rozdziale, ani 
biegły rewident UCITS podstawowego, ani UCITS 
powiązanego nie może być uznany, iż narusza on jakiekolwiek 
zasady ograniczające ujawnianie informacji lub odnoszące się 
do ochrony, w przypadku gdy zasady te są określone w 
umowie lub w jakimkolwiek przepisie ustawodawczym, 
wykonawczym lub administracyjnym; spełnienie tych 
wymogów nie powoduje jakiejkolwiek odpowiedzialności 
takiego depozytariusza lub osoby występującej w jego imieniu. 
 

T Art. 281 
ust. 1 pkt 
7 
obowiązuj
ącej 
ustawy  

Art. 281 ust. 1 pkt 7: 
1. Z zastrzeżeniem art. 282 i 283, informacje stanowiące 
tajemnicę zawodową mogą być ujawniane wyłącznie na 
żądanie:  
7) biegłego rewidenta upoważnionego do badania 
sprawozdań finansowych podmiotu obowiązanego do 
zachowania tajemnicy zawodowej, jeżeli jest to niezbędne 
do celów tego badania, na podstawie zawartej z nim 
umowy. 

 

 

Art. 63 
dyrekty
wy 

1. Państwa członkowskie wymagają, by w uzupełnieniu 
informacji przewidzianych w załączniku I tabela A prospekt 
emisyjny UCITS powiązanego zawierał następujące 
informacje: 
a) deklarację potwierdzającą, że dane UCITS powiązane 

jest UCITS powiązanym określonego UCITS 
podstawowego i jako takie stale inwestuje co najmniej 
85 % swoich aktywów w jednostki uczestnictwa tego 
UCITS podstawowego; 

b) informacje na temat tego, czy polityka inwestycyjna i 
cele inwestycyjne, w tym profil ryzyka, oraz wyniki 
UCITS powiązanego i UCITS podstawowego są 
identyczne lub w jakim zakresie i dlaczego się różnią, 
łącznie z opisem inwestycji zrealizowanych zgodnie z 
art. 58 ust. 2; 

c) krótki opis UCITS podstawowego, jego organizacji, 
polityki inwestycyjnej i celów inwestycyjnych, w tym 
profilu ryzyka, oraz wskazanie, jak można uzyskać 
prospekt UCITS podstawowego; 

d) streszczenie umowy zawartej między UCITS 
powiązanym i UCITS podstawowym lub wewnętrznych 
zasad prowadzenia działalności zgodnie z art. 60 ust. 1; 

e) wskazówki na temat tego, w jaki sposób posiadacze 
jednostek mogą otrzymać bliższe informacje dotyczące 
UCITS podstawowego oraz umowy zawartej między 
UCITS powiązanym i UCITS podstawowym zgodnie z 
art. 60 ust. 1; 

f) dane dotyczące wynagrodzenia lub zwrotu kosztów 
płaconego przez UCITS powiązane z tytułu jego 
inwestycji w jednostki uczestnictwa UCITS 
podstawowego, jak również łącznych opłat UCITS 
powiązanego i UCITS podstawowego; oraz 

g) opis skutków podatkowych dla UCITS powiązanego w 
wyniku inwestycji w UCITS podstawowe. 

2. Oprócz informacji przewidzianych w załączniku I 
tabela B, roczne sprawozdanie UCITS powiązanego zawiera 
oświadczenie w sprawie łącznych opłat UCITS powiązanego i 

T Projektow
ane art. 
222 ust. 9 
i 11, art. 
229 ust. 
4a, 
przepis 
dyrektywy 
będzie 
także 
podlegał 
implement
acji w 
przepisach 
rozporząd
zenia 
wydanego 
na 
podstawie 
projektow
anego art. 
221  

Art. 222 ust. 9: 
9. Fundusz inwestycyjny otwarty działający jako fundusz 
powiązany dodatkowo jest obowiązany udostępnić 
uczestnikowi funduszu bezpłatnie, na jego żądanie, 
prospekt informacyjny funduszu podstawowego oraz roczne 
i półroczne sprawozdania finansowe funduszu 
podstawowego. 
Art. 222 ust. 11: 
11. Fundusz inwestycyjny otwarty będący funduszem 
powiązanym, poza dokumentami wskazanymi w ust. 10, 
przekazuje niezwłocznie Komisji prospekt informacyjny, 
kluczowe informacje dla inwestorów oraz ich zmiany, a 
także roczne i półroczne sprawozdania finansowe funduszu 
podstawowego.  
Art. 229 ust. 4a: 
4a. Jeżeli fundusz inwestycyjny otwarty prowadzi 
działalność jako fundusz powiązany, w informacjach o 
funduszu, o których mowa w ust. 1, należy zamieścić 
wyeksponowane stwierdzenie wskazujące na tę cechę.  
Art. 221:  
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, 
w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, jakim 
powinien odpowiadać prospekt informacyjny funduszu 
inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu 
inwestycyjnego otwartego, a także sposób i metodologię 
wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka funduszu 
inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu 
inwestycyjnego otwartego, mając na uwadze umożliwienie 
nabywcom jednostek uczestnictwa dokonania oceny ryzyka 
związanego z lokatami funduszu oraz ryzyka związanego z 
inwestowaniem w te jednostki.  

 

http://legalis/akt.do?link=AKT%5b%5d50130235#mip11027376#mip11027376
http://legalis/akt.do?link=AKT%5b%5d50130235#mip11027380#mip11027380


UCITS podstawowego. 
Roczne i półroczne sprawozdania UCITS powiązanego 

wskazują, jak można uzyskać odpowiednio roczne i półroczne 
sprawozdania UCITS podstawowego. 

3. Oprócz wymogów określonych w art. 74 i 82, UCITS 
powiązane wysyła prospekt emisyjny, kluczowe informacje dla 
inwestorów, o których mowa w art. 78, oraz wszelkie zmiany 
do nich, a także roczne i półroczne sprawozdania UCITS 
podstawowego do właściwych organów swojego 
macierzystego państwa członkowskiego. 

4. UCITS powiązane ujawnia we wszelkich 
odpowiednich informacjach reklamowych, że stale inwestuje 
co najmniej 85 % swoich aktywów w jednostki uczestnictwa 
takiego UCITS podstawowego. 

5. Na wniosek inwestorów UCITS powiązane dostarcza 
im nieodpłatnie drukowany egzemplarz prospektu emisyjnego 
oraz półroczne sprawozdania UCITS podstawowego. 
 

Art. 64 
ust. 1 
dyrekty
wy 

1. Jeżeli UCITS powiązane prowadzi już działalność 
jako UCITS, w tym jako UCITS powiązane innego UCITS 
podstawowego, państwa członkowskie wymagają, by 
udostępniało ono posiadaczom swoich jednostek następujące 
informacje: 
a) oświadczenie, że właściwe organy macierzystego 

państwa członkowskiego UCITS powiązanego 
zatwierdziły jego inwestycje w jednostki uczestnictwa 
takiego UCITS podstawowego; 

b) kluczowe informacje dla inwestorów, o których mowa 
w art. 78, dotyczące UCITS powiązanego i UCITS 
podstawowego; 

c) datę, począwszy od której UCITS powiązane zacznie 
inwestować w UCITS podstawowe lub, jeżeli już w nie 
zainwestowało, datę przekroczenia przez jego 
inwestycję limitu określonego w art. 55 ust. 1; oraz 

d) oświadczenie, że posiadacze jednostek są uprawnieni do 
zażądania w terminie 30 dni odkupienia lub umorzenia 
swoich jednostek bez uiszczania jakichkolwiek opłat 
oprócz tych zachowanych przez fundusz w celu 
pokrycia kosztów dezinwestycji; uprawnienie to nabiera 
mocy od momentu udostępnienia przez UCITS 
powiązane informacji, o których mowa w niniejszym 
ustępie. 

Informacje te są udostępniane przynajmniej 30 dni przed datą, 
o której mowa w akapicie pierwszym lit. c). 

T Projektow
any art. 
169d ust. 
1  

Art. 169d ust. 1:  
1. W przypadku gdy fundusz inwestycyjny otwarty 
zamierza rozpocząć prowadzenie działalności jako fundusz 
powiązany, obowiązany jest przekazać swoim uczestnikom 
na papierze lub innym trwałym nośniku informacji 
następujące informacje: 
1) oświadczenie, że fundusz uzyskał zezwolenie Komisji na 
rozpoczęcie prowadzenia działalności jako fundusz 
powiązany, ze wskazaniem funduszu podstawowego; 
2) kluczowe informacje dla inwestorów tego funduszu i 
funduszu podstawowego; 
3) datę, od której fundusz zacznie nabywać jednostki 
uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa funduszu 
podstawowego, a jeżeli fundusz posiada już takie jednostki 
uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa - datę przekroczenia 
limitu, o którym mowa w art. 101 ust. 2 lub 3; 
4) informację, że uczestnicy funduszu mają prawo zażądać, 
w terminie 30 dni przed datą, o której mowa w pkt 3, 
odkupienia posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa 
funduszu bez ponoszenia opłat manipulacyjnych.  

 

Art. 64 
ust. 2 
dyrekty
wy 

2. W wypadku gdy w odniesieniu do UCITS powiązanego 
przeprowadzono procedurę powiadamiania zgodnie z art. 93, 
informacje, o których mowa w ust. 1, udostępniane są w 
języku urzędowym lub w jednym z języków urzędowych 
państwa członkowskiego goszczącego UCITS powiązane, lub 
też w języku zatwierdzonym przez właściwe organy tego 

T Projektow
any art. 
169d ust. 
5  

Art. 169d ust. 5:  
5. W przypadku gdy fundusz inwestycyjny otwarty, który 
zamierza rozpocząć prowadzenie działalności jako fundusz 
powiązany zbywa jednostki uczestnictwa na terytorium 
państwa członkowskiego w trybie określonym w art. 261, 
ma on obowiązek przekazać uczestnikom na terytorium 

 



państwa. Za tłumaczenie odpowiedzialne jest UCITS 
powiązane. Tłumaczenie to odzwierciedla wiernie treść 
oryginału. 
 

tego państwa informacje, o których mowa w ust. 1, 
sporządzone w języku lub w jednym z języków urzędowych 
tego państwa lub w języku zatwierdzonym przez właściwe 
organy tego państwa albo przetłumaczona na taki język. 
Fundusz inwestycyjny otwarty jest obowiązany zapewnić, 
aby tłumaczenie dokładnie odpowiadało treści oryginalnych 
informacji.  

Art. 64 
ust. 3 
dyrekty
wy 

3. Państwa członkowskie zapewniają, by UCITS powiązane 
nie inwestowało w jednostki danego UCITS podstawowego, 
przekraczając limit, mający zastosowanie na mocy art. 55 ust. 
1, przed upływem okresu 30 dni, o którym mowa w ust. 1 
akapit drugi. 
 

T Projektow
any art. 
169e ust. 
4  

Art. 169e ust. 4: 
4. Fundusz inwestycyjny otwarty, który zamierza rozpocząć 
prowadzenie działalności jako fundusz powiązany, może 
nabywać jednostki uczestnictwa albo tytuły uczestnictwa 
funduszu podstawowego ponad limit, o którym mowa w art. 
101 ust. 2 lub 3, nie wcześniej niż od dnia wskazanego 
zgodnie z ust. 1 pkt 3. 

 

Art. 65 
dyrekty
wy 

1. UCITS powiązane monitoruje działalność UCITS 
podstawowego. Podczas wykonywania tego obowiązku UCITS 
powiązane mogą opierać się na informacjach i dokumentach 
otrzymywanych od UCITS podstawowego lub, w stosownych 
przypadkach, od jego spółki zarządzającej, depozytariusza lub 
biegłego rewidenta, chyba że istnieją powody, by wątpić w 
dokładność tych dokumentów i informacji. 
2. Jeżeli w związku z zainwestowaniem w jednostki 
uczestnictwa UCITS podstawowego UCITS powiązane, jego 
spółka zarządzająca lub jakakolwiek osoba działająca w 
imieniu UCITS powiązanego albo jego spółki zarządzającej 
otrzymuje opłatę dystrybucyjną, prowizję lub inną korzyść 
pieniężną, opłata ta, prowizja lub korzyść pieniężna jest 
wpłacana na rzecz w aktywów UCITS powiązanego. 

T Projektow
any art. 
169j i art. 
169k  

Art. 169j: 
1. Fundusz powiązany monitoruje prawidłowość 
działalności funduszu podstawowego.  
2. Obowiązek określony w ust. 1, może być wykonywany w 
oparciu o informacje i dokumenty przekazywane na 
podstawie odpowiednich umów przez fundusz podstawowy, 
jego spółkę zarządzającą, jego depozytariusza lub podmiot 
uprawniony do badania sprawozdań finansowych, chyba że 
istnieje uzasadnione podejrzenie, że dokumenty te lub 
informacje są nierzetelne. 
Art. 169k: 
Opłaty dystrybucyjne, prowizje lub inne korzyści pieniężne 
z tytułu nabycia jednostek uczestnictwa lub tytułów 
uczestnictwa funduszu podstawowego otrzymane przez 
fundusz powiązany, zarządzające nim towarzystwo lub inny 
podmiot występujący w imieniu funduszu powiązanego, 
powiększają aktywa funduszu powiązanego. Takie środki 
towarzystwo ma obowiązek przekazać funduszowi 
powiązanemu.  

 

Art. 66 
dyrekty
wy 

1. UCITS podstawowe niezwłocznie informuje właściwe 
organy swojego macierzystego państwa członkowskiego o 
każdym UCITS powiązanym, które zainwestowało w jego 
jednostki uczestnictwa. Jeżeli UCITS podstawowe i UCITS 
powiązane mają siedziby w różnych państwach 
członkowskich, właściwe organy macierzystego państwa 
członkowskiego UCITS podstawowego informują 
niezwłocznie o takiej inwestycji właściwe organy 
macierzystego państwa członkowskiego UCITS powiązanego. 

2. UCITS podstawowe nie pobiera opłat za subskrypcję 
lub umorzenie w odniesieniu do inwestycji UCITS 
powiązanego w jednostki uczestnictwa UCITS podstawowego 
lub ich zbycia. 

3. UCITS podstawowe zapewnia terminowe 
udostępnienie wszelkich informacji, wymaganych zgodnie z 
niniejszą dyrektywą, innymi przepisami wspólnotowymi, 
obowiązującym prawem krajowym, regulaminem funduszu lub 

T Projektow
ane art. 
169l, art. 
169m i 
art. 169n  

Art. 169l: 
1. Fundusz inwestycyjny otwarty będący funduszem 
podstawowym ma obowiązek niezwłocznie poinformować 
Komisję o każdej wpłacie do niego środków dokonanej 
przez fundusz powiązany. 
2. W przypadku gdy fundusz zagraniczny zamierza 
rozpocząć prowadzenie działalności polegającej na 
lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu w jednostki 
uczestnictwa funduszu podstawowego będącego funduszem 
inwestycyjnym otwartym, Komisja niezwłocznie 
przekazuje informację, o której mowa w ust. 1, właściwym 
organom państwa macierzystego tego funduszu 
zagranicznego.  
Art. 169m: 
Fundusz inwestycyjny otwarty będący funduszem 
podstawowym nie może pobierać opłat manipulacyjnych od 
funduszu powiązanego ani od funduszu zagranicznego 

 



dokumentami założycielskimi, UCITS powiązanemu lub, w 
stosownych przypadkach, jego spółce zarządzającej, a także 
właściwym organom, depozytariuszowi i biegłemu 
rewidentowi UCITS powiązanego. 
 

prowadzącego działalność polegającą na lokowaniu co 
najmniej 85% aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa 
tego funduszu podstawowego. 
Art. 169n: 
1. Fundusz inwestycyjny otwarty będący funduszem 
podstawowym jest obowiązany niezwłocznie udostępnić: 
1) funduszowi powiązanemu, zarządzającemu nim 
towarzystwu lub spółce zarządzającej; 
2) funduszowi zagranicznemu prowadzącemu działalność 
polegającą na lokowaniu co najmniej 85% aktywów 
funduszu w jednostki uczestnictwa tego funduszu 
podstawowego; 
3) depozytariuszowi funduszu powiązanego i podmiotowi 
uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych tego 
funduszu; 
4) depozytariuszowi funduszu zagranicznego, o którym 
mowa w pkt 2, i podmiotowi uprawnionemu do badania 
sprawozdań finansowych tego funduszu 
- wszelkie informacje w zakresie niezbędnym dla 
zapewnienia wykonywania przez te podmioty ich 
obowiązków przewidzianych w przepisach prawa lub 
statucie funduszu. 
2. W przypadku planowanego połączenia funduszu 
inwestycyjnego otwartego będącego funduszem 
podstawowym, fundusz ten, co najmniej na 60 dni przed 
planowanym połączeniem, powiadamia fundusz powiązany, 
zarządzające nim towarzystwo lub spółkę zarządzającą oraz 
fundusz zagraniczny prowadzący działalność polegającą na 
lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu w jednostki 
uczestnictwa tego funduszu podstawowego, o terminie 
planowanego połączenia.  

Art. 67 
dyrekty
wy 

1. Jeżeli UCITS podstawowe i UCITS powiązane mają 
siedziby w tym samym państwie członkowskim, właściwe 
organy niezwłocznie informują UCITS powiązane o wszelkich 
decyzjach, środkach, stwierdzeniu niespełniania warunków 
niniejszego rozdziału lub jakichkolwiek informacjach 
przekazanych zgodnie z art. 106 ust. 1 w odniesieniu do 
UCITS podstawowego lub, w stosownych przypadkach, jego 
spółki zarządzającej, depozytariusza lub biegłego rewidenta. 

2. Jeżeli UCITS podstawowe i UCITS powiązane mają 
siedziby w różnych państwach członkowskich, właściwe 
organy macierzystego państwa członkowskiego UCITS 
podstawowego niezwłocznie informują właściwe organy 
macierzystego państwa członkowskiego UCITS powiązanego 
o wszelkich decyzjach, środkach, stwierdzeniu niespełniania 
warunków niniejszego rozdziału lub jakichkolwiek 
informacjach przekazanych zgodnie z art. 106 ust. 1 w 
odniesieniu do UCITS podstawowego lub, w stosownych 
przypadkach, jego spółki zarządzającej, depozytariusza lub 
biegłego rewidenta. Właściwy organ macierzystego państwa 

T Projektow
any art. 
169o  

Art. 169o: 
1. Komisja niezwłocznie informuje fundusz powiązany o 
każdym przypadku wykrycia nieprawidłowości w działaniu 
funduszu inwestycyjnego otwartego będącego funduszem 
podstawowym albo w działaniu zarządzającego nim 
towarzystwa lub spółki zarządzającej, depozytariusza tego 
funduszu, lub podmiotu uprawnionego do badania jego 
sprawozdań finansowych, polegających na naruszeniu 
przepisów niniejszego rozdziału oraz o zastosowanych w 
związku z takimi nieprawidłowościami sankcjach lub 
środkach nadzorczych określonych w ustawie. 
2. W przypadku funduszu zagranicznego prowadzącego 
działalność polegającą na lokowaniu co najmniej 85% 
aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa funduszu 
inwestycyjnego otwartego będącego funduszem 
podstawowym, informacje, o których mowa w ust. 1, 
Komisja przekazuje niezwłocznie właściwym organom 
państwa macierzystego tego funduszu zagranicznego.  
3. W przypadku otrzymania przez Komisję od właściwych 

 



członkowskiego UCITS powiązanego niezwłocznie przekazuje 
te informacje UCITS powiązanemu. 
 

organów państwa macierzystego funduszu podstawowego 
będącego funduszem zagranicznym informacji o 
nieprawidłowościach w działaniu tego funduszu, jego 
spółki zarządzającej, depozytariusza lub podmiotu 
uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, lub o 
środkach podjętych przez te organy wobec tego funduszu, 
Komisja niezwłocznie przekazuje te informacje funduszowi 
powiązanemu.  

Art. 68 
ust. 1 
zdanie 
wprowa
dzające 
dyrekty
wy 

Spółka inwestycyjna oraz - w odniesieniu do każdego z 
funduszy wspólnych, którymi zarządza - spółka zarządzająca 
publikują następujące dokumenty: 
 

T Projektow
any art. 
219 ust. 1  

Art. 219 ust. 1: 
1. Fundusz inwestycyjny otwarty oraz specjalistyczny 
fundusz inwestycyjny otwarty mają obowiązek 
publikowania prospektów informacyjnych oraz kluczowych 
informacji dla inwestorów, a także rocznych i półrocznych 
sprawozdań finansowych, w tym połączonych sprawozdań 
funduszy z wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdań 
jednostkowych subfunduszy, na stronach internetowych 
wskazanych w statucie funduszu. 

 

Art. 68 
ust. 1 lit. 
a 
dyrekty
wy 

prospekt emisyjny 
T Projektow

any art. 
219 ust. 1  

Art. 219 ust. 1: 
1. Fundusz inwestycyjny otwarty oraz specjalistyczny 
fundusz inwestycyjny otwarty mają obowiązek 
publikowania prospektów informacyjnych oraz kluczowych 
informacji dla inwestorów, a także rocznych i półrocznych 
sprawozdań finansowych, w tym połączonych sprawozdań 
funduszy z wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdań 
jednostkowych subfunduszy, na stronach internetowych 
wskazanych w statucie funduszu. 

 

Art. 69 
ust. 1 
dyrekty
wy 

1. Prospekt emisyjny zawiera informacje niezbędne 
inwestorom w celu wyrobienia sobie poglądu na temat 
proponowanych im inwestycji i, w szczególności, ryzyka z 
nimi związanego. 

Prospekt zawiera, niezależnie od instrumentów, w które 
dokonywane są inwestycje, jasne i zrozumiałe wyjaśnienie 
profilu ryzyka funduszu. 
 

T Projektow
any art. 
221  oraz 
przepisy 
nowego 
rozporząd
zenia  

Art. 221:  
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, 
w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, jakim 
powinien odpowiadać prospekt informacyjny funduszu 
inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu 
inwestycyjnego otwartego, a także sposób i metodologię 
wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka funduszu 
inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu 
inwestycyjnego otwartego, mając na uwadze umożliwienie 
nabywcom jednostek uczestnictwa dokonania oceny ryzyka 
związanego z lokatami funduszu oraz ryzyka związanego z 
inwestowaniem w te jednostki.  

 

Art. 69 
ust. 2 
dyrekty
wy 

2. Prospekt emisyjny zawiera przynajmniej informacje 
przewidziane w załączniku I tabela A, o ile informacje te nie 
pojawiają się wcześniej w regulaminie funduszu lub 
dokumentach założycielskich, załączonych do prospektu 
emisyjnego zgodnie z art. 71 ust. 1. 
 

T Projektow
any art. 
221 oraz 
przepisy 
nowego 
rozporząd
zenia  

Art. 221: 
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, 
w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, jakim 
powinien odpowiadać prospekt informacyjny funduszu 
inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu 
inwestycyjnego otwartego, a także zasady i metodologię 
wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka funduszu 
inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu 
inwestycyjnego otwartego mając na uwadze umożliwienie 
nabywcom jednostek uczestnictwa dokonania oceny ryzyka 
związanego z lokatami funduszu oraz ryzyka związanego z 
inwestowaniem w te jednostki. 

 



Art. 70 
ust. 2 
dyrekty
wy 

Jeśli UCITS inwestuje zasadniczo w jakąkolwiek kategorię 
aktywów określonych w art. 50, inną niż zbywalne papiery 
wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, lub gdy 
UCITS odzwierciedla indeks giełdowy lub papierów dłużnych 
zgodnie z art. 53, jego prospekt emisyjny oraz, w stosownych 
przypadkach, informacje reklamowe zawierają wyraźne 
stwierdzenie zwracające uwagę na politykę inwestycyjną. 

T Art. 229 
ust. 4 
obowiązuj
ącej 
ustawy  

Art. 229 ust. 4: 
4. Jeżeli fundusz inwestycyjny otwarty lokuje większość 
aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe 
lub instrumenty rynku pieniężnego albo odzwierciedla 
skład indeksu papierów wartościowych, zgodnie z art. 99 
ust. 1, w informacjach o funduszu, o których mowa w ust. 
1, należy zamieścić wyeksponowane stwierdzenie 
wskazujące na tę cechę. 

 

Art. 70 
ust. 3 
dyrekty
wy 

Jeśli wartość aktywów netto UCITS może wykazywać wysoką 
niestabilność ze względu na skład jego portfela lub techniki 
zarządzania portfelem, które mogą być stosowane, prospekt 
emisyjny oraz, w stosownych przypadkach, informacje 
reklamowe zawierają wyraźne stwierdzenie zwracające uwagę 
na tę cechę. 
 

T Art. 229 
ust. 3 
obowiązuj
ącej 
ustawy  

Art. 229 ust. 3: 
3. Jeżeli wartość aktywów netto funduszu inwestycyjnego 
cechuje się lub będzie się cechować dużą zmiennością ze 
względu na skład portfela inwestycyjnego funduszu lub na 
stosowane techniki zarządzania tym portfelem, w 
informacjach o funduszu, o których mowa w ust. 1, należy 
zamieścić wyeksponowane stwierdzenie wskazujące na tę 
cechę. 

 

Art. 71 
dyrekty
wy 

1. Regulamin funduszu lub dokumenty założycielskie 
spółek inwestycyjnych stanowią integralną część prospektu 
emisyjnego i są do niego załączane. 

2. Dokumenty określone w ust. 1 nie muszą jednakże być 
załączone do prospektu emisyjnego, pod warunkiem że 
inwestor zostanie poinformowany, że na jego żądanie 
dokumenty te zostaną mu przesłane lub będzie powiadomiony 
o miejscu, w którym - w każdym państwie członkowskim, w 
którym jednostki uczestnictwa są wprowadzane do obrotu - 
będzie miał do nich wgląd. 
 

T Art. 220 
obowiązuj
ącej 
ustawy  

Art. 220: 
1. Prospekt informacyjny funduszu inwestycyjnego 
otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego 
otwartego powinien zawierać statut funduszu, oświadczenie 
podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych o zgodności metod i zasad wyceny aktywów 
funduszu opisanych w prospekcie informacyjnym z 
przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy 
inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych 
zasad z przyjętą przez fundusz polityką inwestycyjną, a w 
przypadku zmiany metod lub zasad wyceny aktywów 
funduszu, w tym wynikających ze zmiany przyjętej przez 
fundusz polityki inwestycyjnej, także odpowiednie 
oświadczenie w odniesieniu do wprowadzanych zmian oraz 
wszelkie informacje niezbędne do oceny ryzyka 
inwestycyjnego. W przypadku funduszu z wydzielonymi 
subfunduszami oświadczenie podmiotu uprawnionego do 
badania sprawozdań finansowych powinno dotyczyć 
odrębnie każdego subfunduszu. 
2. Na żądanie uczestnika towarzystwo ma obowiązek 
udzielić dodatkowych informacji o limitach inwestycyjnych 
funduszu, sposobie zarządzania ryzykiem inwestycyjnym 
funduszu, a także o aktualnych zmianach i przyrostach 
wartości w zakresie głównych lokat funduszu. 

 

Art. 72 
dyrekty
wy 

Zasadnicze elementy prospektu emisyjnego są aktualizowane. 
 

T Obowiązu
jące 
rozporząd
zenie 
Ministra 
Finansów 
wydane na 
podstawie 
art. 221. 
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Art. 74 
dyrekty
wy 

UCITS przesyłają właściwym organom macierzystego państwa 
członkowskiego UCITS swoje prospekty emisyjne i dane na 
temat zmian do nich wprowadzonych, jak również roczne i 
półroczne sprawozdania. Na wniosek UCITS przekazuje tę 
dokumentację właściwym organom macierzystego państwa 
członkowskiego spółki zarządzającej. 
 

T Projektow
any art. 
222 ust. 
10  

Art. 222 ust. 10: 
9. Fundusz inwestycyjny otwarty przekazuje Komisji: 
1) prospekty informacyjne i kluczowe informacje dla 
inwestorów - niezwłocznie po ich sporządzeniu; 
2) roczne sprawozdania finansowe, a w przypadku 
funduszu z wydzielonymi subfunduszami roczne połączone 
sprawozdanie finansowe funduszu oraz roczne 
sprawozdania jednostkowe subfunduszy - niezwłocznie po 
ich zbadaniu przez biegłego rewidenta; 
3) półroczne sprawozdania finansowe, a w przypadku 
funduszu z wydzielonymi subfunduszami półroczne 
połączone sprawozdanie finansowe funduszu oraz 
półroczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy - 
niezwłocznie po dokonaniu ich przeglądu przez biegłego 
rewidenta.  

 

Art. 75 
ust. 1 
dyrekty
wy 

Prospekt emisyjny i ostatnie opublikowane roczne i półroczne 
sprawozdanie są na żądanie bezpłatnie udostępniane 
inwestorom. 
 

T Projektow
any art. 
222 ust. 6  

Art. 222 ust. 6: 
6. Fundusz inwestycyjny otwarty jest obowiązany 
udostępnić uczestnikowi funduszu bezpłatnie, na jego 
żądanie, prospekt informacyjny wraz z aktualnymi 
informacjami o zmianach w tym prospekcie, a także roczne 
i półroczne sprawozdania finansowe, połączone 
sprawozdania finansowe funduszu z wydzielonymi 
subfunduszami oraz sprawozdania jednostkowe 
subfunduszy.  

 

Art. 75 
ust. 2 
dyrekty
wy 

Prospekt emisyjny może być udostępniany na trwałym nośniku 
informacji lub za pośrednictwem strony internetowej. Na 
wniosek inwestorom dostarczany jest nieodpłatnie egzemplarz 
drukowany. 
 

T  
Art. 222 ust. 7: 
7. Kluczowe informacje dla inwestorów oraz prospekt 
informacyjny wraz z aktualnymi informacjami o zmianach 
w tym prospekcie mogą być udostępnione na trwałym 
nośniku informacji innym niż papier lub za pośrednictwem 
strony internetowej. W takim przypadku na żądanie 
inwestora lub uczestnika funduszu są one dostarczane 
bezpłatnie na papierze.  

 

Art. 75 
ust. 3 
dyrekty
wy 

Roczne i półroczne sprawozdania udostępniane są inwestorom 
w sposób określony w prospekcie emisyjnym i w kluczowych 
informacjach dla inwestorów, o których mowa w art. 78. 
Jednakże na wniosek inwestorom dostarczany jest nieodpłatnie 
drukowany egzemplarz rocznych i półrocznych sprawozdań. 
 

T Projektow
any art. 
222 ust. 8  

Art. 222 ust. 8: 
8. Sprawozdania finansowe są udostępniane w sposób 
określony w kluczowych informacjach dla inwestora oraz 
prospekcie informacyjnym funduszu, jednakże na żądanie 
uczestnika funduszu są mu dostarczane na papierze.  

 

Art. 77 
dyrekty
wy 

Wszystkie informacje reklamowe dla inwestorów są w sposób 
niebudzący wątpliwości oznaczone jako takie informacje. 
Informacje te są uczciwe, jasne i niewprowadzające w błąd. W 
szczególności we wszelkich informacjach reklamowych, 
zawierających zaproszenie do nabycia jednostek uczestnictwa 
UCITS, wraz ze szczegółowymi informacjami o UCITS, nie 
przekazuje się treści, które są sprzeczne ze znaczeniem 
informacji zawartych w prospekcie emisyjnym i w kluczowych 
informacjach dla inwestorów, o których mowa w art. 78, lub 
umniejszają to znaczenie. Informują one o istnieniu prospektu 
emisyjnego oraz o dostępności kluczowych informacji dla 
inwestorów, o których mowa w art. 78. Określają one także, 

T Art. 229 
ust. 1 
obowiązuj
ącej 
ustawy 
oraz 
projektow
any art. 
229 ust. 2  

Art. 229 ust. 1: 
1. Informacje dotyczące funduszu inwestycyjnego albo 
zbiorczego portfela papierów wartościowych publikowane 
przez towarzystwo, w tym informacje reklamowe, powinny 
rzetelnie przedstawiać sytuację finansową funduszu albo 
zbiorczego portfela papierów wartościowych oraz ryzyko 
związane z uczestnictwem w funduszu albo zbiorczym 
portfelu papierów wartościowych, a w przypadku, o którym 
mowa w art. 100 ust. 3, także wskazywać emitenta, 
poręczyciela lub gwaranta papierów wartościowych. 
Publikowane informacje nie mogą wprowadzać w błąd. 
Art. 229 ust. 2: 
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gdzie i w jakim języku inwestorzy lub potencjalni inwestorzy 
mogą otrzymać takie informacje lub dokumenty lub w jaki 
sposób mogą uzyskać do nich dostęp. 
 

2. Każda informacja reklamowa odnosząca się do 
nabywania jednostek uczestnictwa lub certyfikatów 
inwestycyjnych musi wskazywać na istnienie odpowiednio 
prospektu informacyjnego, kluczowych informacji dla 
inwestorów, prospektu emisyjnego, memorandum 
informacyjnego albo warunków emisji i wskazywać 
miejsce, w którym dany dokument jest publicznie dostępny.  

Art. 78 
dyrekty
wy 

1. Państwa członkowskie wymagają, by spółka 
inwestycyjna oraz - w odniesieniu do każdego z funduszy 
wspólnych, którymi zarządza - spółka zarządzająca 
sporządzały krótki dokument zawierający kluczowe informacje 
dla inwestorów. W niniejszej dyrektywie dokument ten jest 
określany jako "kluczowe informacje dla inwestorów". Fraza 
"kluczowe informacje dla inwestorów" jest w wyraźny sposób 
umieszczona na tym dokumencie w jednym z języków, o 
których mowa w art. 94 ust. 1 lit. b). 

2. Kluczowe informacje dla inwestorów zawierają 
odpowiednie informacje o podstawowych cechach danego 
UCITS, które muszą zostać przedstawione inwestorom, tak aby 
mogli oni zrozumieć charakter oraz ryzyko związane z 
oferowanym im produktem inwestycyjnym oraz, w 
konsekwencji, podjąć świadome decyzje inwestycyjne. 

3. Kluczowe informacje dla inwestorów dostarczają 
informacje na temat następujących podstawowych cech w 
odniesieniu do danego UCITS: 
a) identyfikację UCITS; 
b) krótki opis jego polityki inwestycyjnej i celów 

inwestycyjnych; 
c) przedstawienie dotychczasowych wyników lub, w 

stosownych przypadkach, scenariusze wyników; 
d) koszty i odnośne opłaty; oraz 
e) profil ryzyka/zysku inwestycji, w tym stosowne 

wskazówki dotyczące ryzyka związanego z 
inwestycjami w danym UCITS oraz odpowiednie 
ostrzeżenie. 

Wspomniane kluczowe informacje powinny być podane 
w formie zrozumiałej dla inwestorów bez konieczności 
odniesień do innych dokumentów. 

4. Kluczowe informacje dla inwestorów jasno wskazują, 
gdzie i w jaki sposób można uzyskać dodatkowe informacje na 
temat oferowanych inwestycji, w tym, między innymi, gdzie i 
w jaki sposób można, na wniosek w każdej chwili i bezpłatnie 
otrzymać prospekt emisyjny, a także język, w jakim takie 
informacje są dostępne dla inwestorów. 

5. Kluczowe informacje dla inwestorów są napisane 
zwięźle, bez sformułowań z języka specjalistycznego. Są one 
przedstawiane w jednolitym formacie umożliwiającym 
porównanie oraz w sposób, który pozwala na ich zrozumienie 
przez inwestorów prywatnych. 

6. Kluczowe informacje dla inwestorów są 

T Projektow
ane art. 
219 ust. 1 
i art. 221a  

Art. 219 ust. 1: 
1. Fundusz inwestycyjny otwarty oraz specjalistyczny 
fundusz inwestycyjny otwarty mają obowiązek 
publikowania prospektów informacyjnych oraz kluczowych 
informacji dla inwestorów, a także rocznych i półrocznych 
sprawozdań finansowych, w tym połączonych sprawozdań 
funduszy z wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdań 
jednostkowych subfunduszy, na stronach internetowych 
wskazanych w statucie funduszu. 
Art. 221a: 
1. Kluczowe informacje dla inwestorów powinny zawierać 
następujące informacje o podstawowych cechach funduszu 
inwestycyjnego: 
1) dane pozwalające na identyfikację funduszu; 
2) opis jego polityki inwestycyjnej i celów inwestycyjnych; 
3) przedstawienie dotychczasowych wyników lub 
symulacje tych wyników; 
4) wysokość opłat manipulacyjnych pobieranych w 
związku z nabyciem lub umorzeniem jednostek 
uczestnictwa oraz wysokość innych opłat i kosztów 
ponoszonych przez uczestników funduszu inwestycyjnego; 
5) określenie profilu ryzyka funduszu inwestycyjnego, w 
tym określenie wskaźnika zysku do ryzyka funduszu wraz z 
wyjaśnieniem dotyczącym ryzyka związanego z 
inwestycjami w funduszu oraz odpowiednimi 
ostrzeżeniami.  
2. Kluczowe informacje dla inwestorów powinny wyraźnie 
wskazywać, gdzie i w jaki sposób można uzyskać 
dodatkowe informacje na temat funduszu inwestycyjnego, 
w tym gdzie i w jaki sposób można, na wniosek, bezpłatnie 
otrzymać prospekt informacyjny, a także w jakim języku 
takie informacje są dostępne dla inwestorów. 
3. Informacje zawarte w kluczowych informacjach dla 
inwestorów powinny być przedstawione w sposób 
umożliwiający zrozumienie charakteru oraz ryzyka 
związanego z jednostkami uczestnictwa funduszu, a tym 
samym podjęcie świadomej decyzji inwestycyjnej, a także 
w formie zrozumiałej bez konieczności odwoływania się do 
innych dokumentów. 
4. Informacje zawarte w kluczowych informacjach dla 
inwestorów powinny być spójne z odpowiednimi częściami 
prospektu informacyjnego. 
5. Kluczowe informacje dla inwestorów powinny być 

 



wykorzystywane bez wprowadzania do nich zmian lub ich 
uzupełniania, z wyjątkiem tłumaczenia, we wszystkich 
państwach członkowskich, w których powiadomiono o 
wprowadzaniu do obrotu jednostek uczestnictwa UCITS 
zgodnie z art. 93. 

7. Komisja przyjmuje środki wykonawcze określające: 
a) szczegółową i wyczerpującą zawartość kluczowych 

informacji dla inwestorów, o których mowa w ust. 2, 3 i 
4 i które muszą być udostępniane inwestorom; 

b) szczegółową i wyczerpującą zawartość kluczowych 
informacji dla inwestorów, które muszą być 
udostępniane inwestorom w następujących przypadkach 
szczególnych: 
(i) w przypadku UCITS posiadających różne 

subfundusze - kluczowe informacje dla 
inwestorów, które muszą być udostępniane 
inwestorom nabywającym jednostki 
poszczególnych subfunduszy, w tym na temat 
sposobu zmiany jednego subfunduszu na drugi 
oraz kosztów z tym związanych; 

(ii) w przypadku UCITS oferujących różne kategorie 
jednostek - kluczowe informacje dla inwestorów, 
które muszą być udostępniane inwestorom 
nabywającym poszczególne kategorie jednostek; 

(iii) w przypadku modeli typu fundusz funduszy - 
kluczowe informacje dla inwestorów, które 
muszą być udostępniane inwestorom 
nabywającym jednostki UCITS inwestującego w 
inne UCITS lub inne przedsiębiorstwa 
zbiorowego inwestowania, o których mowa w 
art. 50 ust. 1 lit. e); 

(iv) w przypadku modeli funduszy podstawowych i 
powiązanych - kluczowe informacje dla 
inwestorów, które muszą być udostępniane 
inwestorom nabywającym jednostki UCITS 
powiązanego; oraz 

(v) w przypadku UCITS strukturyzowanych - 
UCITS z ochroną kapitału lub innych podobnych 
UCITS, kluczowe informacje dla inwestorów, 
które muszą być udostępniane inwestorom w 
związku ze szczególnymi cechami takich 
UCITS; oraz 

c) szczegóły dotyczące określonych w ust. 5 formy i 
sposobu przedstawienia kluczowych informacji dla 
inwestorów, które muszą być udostępniane inwestorom. 

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż 
istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, przewidzianą w art. 112 ust. 2. 
 

sporządzone w jednolitym formacie umożliwiającym 
dokonywanie porównań kluczowych informacji dla 
inwestorów dla różnych funduszy inwestycyjnych.  
6. Zakres informacji wykazywanych w kluczowych 
informacjach dla inwestorów oraz formę i sposób ich 
przedstawienia inwestorom określa rozporządzenie Komisji 
(UE) nr 583/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie 
wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/65/WE w zakresie kluczowych informacji dla 
inwestorów i warunków, które należy spełnić w przypadku 
dostarczania kluczowych informacji dla inwestorów lub 
prospektu emisyjnego na trwałym nośniku innym niż papier 
lub za pośrednictwem strony internetowej (Dz. Urz. UE L 
176 z 10.07.2010, str. 1). 
7. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty sporządza 
i udostępnia kluczowe informacje dla inwestorów na 
zasadach określonych dla  funduszu inwestycyjnego 
otwartego, w tym zgodnie z przepisami, o których mowa w 
ust. 6.  



Art. 79 
dyrekty
wy 

1. Kluczowe informacje dla inwestorów stanowią 
informacje udzielane przed zawarciem umowy. Są one 
uczciwe, jasne i niewprowadzające w błąd. Są one spójne z 
odpowiednimi częściami prospektu emisyjnego. 
2. Państwa członkowskie zapewniają, by nikt nie ponosił 
odpowiedzialności cywilnej wyłącznie na podstawie 
kluczowych informacji dla inwestorów, w tym ich 
tłumaczenia, chyba że wprowadzają one w błąd, są 
nieprawdziwe lub niezgodne z odpowiednimi częściami 
prospektu emisyjnego. Kluczowe informacje dla inwestorów 
zawierają wyraźne ostrzeżenie w tym zakresie. 

T Projektow
any art. 
220b  

Art. 220b: 
Informacje zawarte w kluczowych informacjach dla 
inwestorów, w tym przetłumaczone na język inny niż ten, w 
którym zostały sporządzone, nie mogą być wyłączną 
podstawą odpowiedzialności cywilnej, chyba że 
wprowadzają one w błąd, są nieprawdziwe lub niezgodne z 
informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym 
funduszu. Kluczowe informacje dla inwestorów powinny 
zawierać w tym zakresie wyraźne ostrzeżenie skierowane 
do inwestorów.  

 

Art. 80 
dyrekty
wy 

1. Państwa członkowskie wymagają, by spółka 
inwestycyjna oraz - w odniesieniu do każdego z funduszy 
wspólnych, którymi zarządza - spółka zarządzająca, które 
sprzedają inwestorom jednostki UCITS bezpośrednio lub przez 
inną osobę fizyczną lub prawną, która działa w ich imieniu i za 
którą ponoszą pełną i bezwarunkową odpowiedzialność, 
dostarczały inwestorom kluczowe informacje dla inwestorów 
na temat tego UCITS w odpowiednim terminie przed 
proponowanym nabyciem przez inwestorów jednostek danego 
UCITS. 

2. Państwa członkowskie wymagają, by spółka 
inwestycyjna oraz - w odniesieniu do każdego z funduszy 
wspólnych, którymi zarządza - spółka zarządzająca, które nie 
sprzedają inwestorom jednostek UCITS bezpośrednio lub 
przez osobę, która działa w ich imieniu i za którą ponoszą 
pełną i bezwarunkową odpowiedzialność wobec inwestorów, 
dostarczały na żądanie kluczowych informacji dla inwestorów 
producentom lub pośrednikom, którzy sprzedają inwestorom 
inwestycje w takie UCITS lub w produkty oferujące 
możliwość inwestowania w takie UCITS lub którzy doradzają 
im w tym zakresie. Państwa członkowskie wymagają, by 
pośrednicy, którzy sprzedają inwestorom inwestycje w takie 
UCITS lub którzy doradzają im w tym zakresie, dostarczali 
swoim klientom lub potencjalnym klientom kluczowe 
informacje dla inwestorów. 
3. Kluczowe informacje dla inwestorów dostarczane są 
inwestorom nieodpłatnie. 

T Projektow
any art. 
222 ust. 1-
3  

Art. 222 ust. 1-3: 
1. Przy zbywaniu jednostek uczestnictwa fundusz 
inwestycyjny otwarty i specjalistyczny fundusz 
inwestycyjny otwarty bezpłatnie udostępnia kluczowe 
informacje dla inwestorów, umożliwiając zapoznanie się z 
nimi przed nabyciem jednostek uczestnictwa. 
2. W przypadku gdy jednostki uczestnictwa funduszu są 
zbywane za pośrednictwem podmiotu, o którym mowa w 
art. 32 ust. 1 pkt 2 i 3 lub ust. 2, wykonanie obowiązku, o 
którym mowa w ust. 1, obciąża ten podmiot. Na żądanie 
tego podmiotu fundusz inwestycyjny dostarcza mu 
kluczowe informacje dla inwestorów. 
3. W przypadku przyjmowania oświadczeń woli 
związanych z przystąpieniem do funduszu inwestycyjnego 
za pośrednictwem osób, o których mowa w art. 33 ust. 1, 
obowiązek określony w ust. 1 wykonuje się przez te osoby.  

 

Art. 81 
dyrekty
wy 

1. Państwa członkowskie zezwalają spółkom 
inwestycyjnym oraz - w odniesieniu do każdego z funduszy 
wspólnych, którymi zarządzają - spółkom zarządzającym na 
dostarczanie kluczowych informacji dla inwestorów na 
trwałym nośniku informacji lub za pośrednictwem strony 
internetowej. Jednakże na wniosek inwestorom dostarczany 
jest nieodpłatnie egzemplarz drukowany. 

Ponadto na stronie internetowej spółki inwestycyjnej lub 
zarządzającej należy udostępnić zaktualizowaną wersję 
kluczowych informacji dla inwestorów. 

2. Komisja może przyjąć środki wykonawcze określające 
konkretne warunki, które muszą zostać spełnione w przypadku 

T Projektow
any art. 
222 ust. 7 
i ust. 14  

Art. 222 ust. 7: 
7. Kluczowe informacje dla inwestorów oraz prospekt 
informacyjny wraz z aktualnymi informacjami o zmianach 
w tym prospekcie mogą być udostępnione na trwałym 
nośniku informacji innym niż papier lub za pośrednictwem 
strony internetowej. W takim przypadku na żądanie 
inwestora lub uczestnika funduszu są one dostarczane 
bezpłatnie na papierze.  
Art. 222 ust. 14: 
14. Fundusz inwestycyjny otwarty jest obowiązany 
udostępniać we wszystkich miejscach zbywania jednostek 
uczestnictwa oraz na stronach internetowych wskazanych w 

 



dostarczania kluczowych informacji dla inwestorów na 
trwałym nośniku innym niż papier lub za pośrednictwem 
strony internetowej, która nie stanowi trwałego nośnika. 
Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne 
niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, 
przewidzianą w art. 112 ust. 2. 

statucie funduszu aktualne informacje o zmianach w 
prospekcie informacyjnym oraz ujednoliconą wersję 
kluczowych informacji dla inwestorów obejmującą 
wszystkie zmiany.  

Art. 82 
dyrekty
wy 

1. UCITS przesyłają dotyczące ich kluczowe informacje 
dla inwestorów oraz zmiany do nich do właściwych organów 
swojego macierzystego państwa członkowskiego. 

2. Zasadnicze elementy kluczowych informacji dla 
inwestorów są aktualizowane. 
 

T Projektow
any art. 
222 ust. 
10-12  

Art. 222 ust. 10-12:  
10. Fundusz inwestycyjny otwarty przekazuje Komisji: 
1) prospekty informacyjne i kluczowe informacje dla 
inwestorów - niezwłocznie po ich sporządzeniu; 
2) roczne sprawozdania finansowe, a w przypadku 
funduszu z wydzielonymi subfunduszami roczne połączone 
sprawozdanie finansowe funduszu oraz roczne 
sprawozdania jednostkowe subfunduszy - niezwłocznie po 
ich zbadaniu przez biegłego rewidenta; 
3) półroczne sprawozdania finansowe, a w przypadku 
funduszu z wydzielonymi subfunduszami półroczne 
połączone sprawozdanie finansowe funduszu oraz 
półroczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy - 
niezwłocznie po dokonaniu ich przeglądu przez biegłego 
rewidenta. 
11. Fundusz inwestycyjny otwarty będący funduszem 
powiązanym, poza dokumentami wskazanymi w ust. 10, 
przekazuje niezwłocznie Komisji prospekt informacyjny, 
kluczowe informacje dla inwestorów oraz ich zmiany, a 
także roczne i półroczne sprawozdania finansowe funduszu 
podstawowego. 
12. Fundusz inwestycyjny otwarty przekazuje Komisji 
informacje o zmianach w prospekcie informacyjnym lub 
kluczowych informacjach dla inwestorów niezwłocznie po 
ich wprowadzeniu.  

 

Art. 83 
ust. 1 lit. 
b) 
dyrekty
wy 

1. Następujące podmioty nie mogą zaciągać pożyczek: 
 
b) spółka zarządzająca lub depozytariusz działający w imieniu 
funduszu wspólnego. 
UCITS może jednak pozyskiwać obcą walutę poprzez 
zaciąganie pożyczek typu "back-to-back". 
 

T Art. 108 
obowiązuj
ącej 
ustawy 

Art. 108: 
Fundusz inwestycyjny otwarty może zaciągać, wyłącznie w 
bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, pożyczki 
i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości 
nieprzekraczającej 10% wartości aktywów netto funduszu 
w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu. 

 

Art. 83 
ust. 2 lit. 
a) tiret 
drugie 
dyrekty
wy 

2. W drodze odstępstwa od przepisów ust. 1, państwo 
członkowskie może zezwolić UCITS na zaciągnięcie pożyczki, 
pod warunkiem że takie zaciągnięcie pożyczki: 
a) ma charakter tymczasowy i stanowi: 

– w przypadku spółki inwestycyjnej - nie więcej 
niż 10 % jej aktywów, lub 

           – w przypadku funduszu wspólnego - nie więcej niż 10 
% wartości funduszu; lub 

T Art. 108 
obowiązuj
ącej 
ustawy  

Art. 108: 
Fundusz inwestycyjny otwarty może zaciągać, wyłącznie w 
bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, pożyczki 
i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości 
nieprzekraczającej 10% wartości aktywów netto funduszu 
w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu. 

 

Art. 86 
dyrekty

Dystrybucja zysków funduszu oraz reinwestycja zysku UCITS 
dokonywane są zgodnie z zasadami zawartymi w przepisach 
prawa albo w regulaminie funduszu lub w dokumentach 

T Art. 18 
ust. 2 pkt 

Art. 18 ust. 2 
2.Statut określa: 
12) zasady wypłacania dochodów funduszu inwestycyjnego 

 



wy założycielskich spółki inwestycyjnej. 
 

12 
obowiązuj
ącej 
ustawy  

uczestnikom funduszu, w przypadku gdy statut przewiduje 
wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek 
uczestnictwa; 

Art. 88 
ust. 1 lit. 
b) 
dyrekty
wy 

1. Bez uszczerbku dla stosowania art. 50 lub 51, następujące 
podmioty nie mogą udzielać pożyczek w imieniu osoby 
trzeciej: 
b) spółka zarządzająca lub depozytariusz działający w 

imieniu funduszu wspólnego. 
 

T Art. 107 
ust. 1 pkt 
3 
obowiązuj
ącej 
ustawy 

Art. 107 ust. 1 pkt 3: 
1. Fundusz inwestycyjny otwarty nie może: 
3) udzielać pożyczek, poręczeń i gwarancji, z zastrzeżeniem 

 

Art. 89 
lit. b) 
dyrekty
wy 

Następujące podmioty nie mogą prowadzić niepokrytej 
sprzedaży zbywalnych papierów wartościowych, instrumentów 
rynku pieniężnego lub innych instrumentów finansowych 
określonych w art. 50 ust. 1 lit. e), g) i h): 
b) spółka zarządzająca lub depozytariusz działający w 

imieniu funduszu wspólnego. 
 

T Art. 107 
ust. 1 pkt 
2 
obowiązuj
ącej 
ustawy 

Art. 107 ust. 1 pkt 2: 
1. Fundusz inwestycyjny otwarty nie może: 
2) dokonywać krótkiej sprzedaży rozumianej jako technika 
inwestycyjna, która opiera się na założeniu osiągnięcia 
zysku w wyniku spadku cen określonych instrumentów 
finansowych od momentu realizacji zlecenia ich sprzedaży, 
jeżeli zostały pożyczone w celu rozliczenia transakcji przez 
inwestora lub przez podmiot realizujący na rachunek 
inwestora zlecenie sprzedaży, albo nabyte w tym celu przez 
jeden z tych podmiotów na podstawie umowy lub umów 
zobowiązujących zbywcę do dokonania w przyszłości 
odkupu od nabywcy takich samych instrumentów 
finansowych, do momentu wymagalności roszczenia o 
zwrot sprzedanych w ten sposób instrumentów 
finansowych, albo zostały spełnione odpowiednie warunki, 
o których mowa w art. 7 ust. 5a ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi;  

 

Art. 90 
dyrekty
wy 

Przepisy prawa macierzystego państwa członkowskiego 
UCITS lub regulamin funduszu określają wynagrodzenie i 
wydatki, jakie spółka zarządzająca ma prawo ustalać dla 
funduszu wspólnego, jak również metodę obliczania takiego 
wynagrodzenia. 

Przepisy prawa lub dokumenty założycielskie spółki 
inwestycyjnej określają charakter kosztów, jakie spółka ma 
ponosić. 
 

T Art. 18 
ust. 2 pkt 
14 
obowiązuj
ącej 
ustawy  

Art. 18 ust. 2 pkt 14: 
2. Statut określa: 
14) rodzaje, maksymalną wysokość, sposób kalkulacji i 
naliczania kosztów obciążających fundusz inwestycyjny, w 
tym w szczególności wynagrodzenie towarzystwa, oraz 
terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie 
poszczególnych rodzajów kosztów; 

 

Art. 91 
dyrekty
wy 

1. Państwa członkowskie goszczące UCITS zapewniają, 
by UCITS mogło prowadzić obrót swoimi jednostkami na ich 
terytorium po dokonaniu powiadomienia zgodnie z art. 93. 

2. Państwa członkowskie goszczące UCITS nie nakładają 
żadnych dodatkowych wymogów lub procedur 
administracyjnych na UCITS, o którym mowa w ust. 1, w 
odniesieniu do zakresu niniejszej dyrektywy. 

3. Państwa członkowskie zapewniają łatwy dostęp na 
odległość i za pośrednictwem środków elektronicznych do 
pełnych informacji na temat przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych, które nie są objęte 
zakresem niniejszej dyrektywy, a które są szczególnie istotne 
w odniesieniu do zasad wprowadzania do obrotu na ich 

T Projektow
ane art. 
253 ust. 1, 
7 i 8 oraz 
art. 286a  

Art. 253 ust. 1, 7 i 8: 
1. Fundusz zagraniczny może zbywać na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez siebie tytuły 
uczestnictwa, jeżeli Komisja otrzyma od właściwego 
organu państwa macierzystego funduszu zagranicznego 
zawiadomienie o zamiarze zbywania tytułów uczestnictwa 
funduszu zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, które spełnia warunki określone w ust. 3 i 4. 
7. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, oraz dołączone 
do niego dokumenty są przesyłane do Komisji w formie 
elektronicznej przez właściwe organy państwa 
macierzystego funduszu zagranicznego na adres poczty 
elektronicznej ustanowiony przez Komisję dla celów 

 



terytorium jednostek uczestnictwa UCITS posiadających swoją 
siedzibę w innym państwie członkowskim. Państwa 
członkowskie zapewniają, by informacje te były dostępne w 
języku zwyczajowo używanym w dziedzinie finansów 
międzynarodowych, a także aby były one jasne, niebudzące 
wątpliwości i aktualne. 

4. Do celów niniejszego rozdziału pojęcie UCITS 
obejmuje jego subfundusze. 
 

otrzymywania zawiadomień dotyczących funduszy 
zagranicznych od właściwych organów państwa 
macierzystego funduszu zagranicznego oraz prowadzenia 
korespondencji z właściwymi organami państw 
członkowskich w zakresie zawiadomień funduszy 
zagranicznych oraz prowadzonej przez fundusze 
zagraniczne działalności na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 
8. Przepisy ust. 1–7 stosuje się odpowiednio w przypadku 
gdy fundusz zagraniczny prowadzący działalność jako 
fundusz z wydzielonymi  subfunduszami zamierza zbywać 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytuły uczestnictwa 
związane z subfunduszem, który nie był wskazany w 
zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, oraz dołączonych 
od niego dokumentach. 
Art. 286a: 
Komisja udostępnia na swojej stronie internetowej w języku 
polskim oraz w języku angielskim przepisy określające 
zasady tworzenia i funkcjonowania funduszy 
inwestycyjnych otwartych oraz informacje na temat 
przepisów prawa polskiego dotyczących zasad zbywania na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa 
funduszy zagranicznych.  

Art. 92 
dyrekty
wy 

UCITS, zgodnie z przepisami ustawowymi, wykonawczymi i 
administracyjnymi obowiązującymi w państwie 
członkowskim, gdzie ich jednostki są wprowadzane do obrotu, 
podejmują środki niezbędne do stworzenia w tym państwie 
członkowskim ułatwień dla dokonywania płatności na rzecz 
posiadaczy jednostek, odkupu lub umorzenia jednostek oraz 
udostępniania informacji, do których dostarczania UCITS są 
zobowiązane. 
 

T Projektow
ane art. 
256 ust. 1 
i art. 257 
ust. 1  

Art. 256 ust. 1: 
1. Fundusz zagraniczny jest obowiązany zapewnić 
uczestnikom funduszu: 
1) prawidłowe zbywanie i odkupywanie tytułów 
uczestnictwa funduszu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej zgodnie z zasadami przedstawionymi w 
zawiadomieniu, o których mowa w art. 253 ust. 3, w tym 
sprawne wpłacanie i wypłacanie kwot związanych z 
nabywaniem i odkupywaniem tytułów uczestnictwa; 
2) dostęp do kluczowych informacji dla inwestorów w 
języku polskim; 
3) dostęp do informacji i dokumentów o funduszu; 
4) co najmniej taki sam poziom ochrony jak w państwie 
macierzystym; 
5) przekazywanie potwierdzeń zbycia lub odkupienia 
tytułów uczestnictwa w języku polskim, z częstotliwością 
obowiązującą fundusz zagraniczny zgodnie z przepisami 
prawa państwa macierzystego. 
art. 257 ust. 1: 
1. Fundusz zagraniczny jest obowiązany ustanowić agenta 
płatności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Agentem 
płatności może być wyłącznie bank krajowy lub krajowy 
oddział instytucji kredytowej.  

 

Art. 93 
dyrekty
wy 

1. Jeżeli UCITS zaproponuje wprowadzenie do obrotu 
swoich jednostek uczestnictwa w państwie członkowskim 
innym niż jego macierzyste państwo członkowskie, przedkłada 
najpierw powiadomienie w formie pisemnej właściwym 

T Projektow
ane art. 
253 ust. 3 
i 7, art. 

Art. 253 ust. 3:  
3. Wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, określa 
rozporządzenie 584/2010. W części B zawiadomienie 
powinno zawierać: 

 



organom swojego macierzystego państwa członkowskiego. 
Powiadomienie zawiera informacje na temat zasad 

wprowadzania do obrotu jednostek uczestnictwa UCITS w 
goszczącym państwie członkowskim, w stosownych 
przypadkach z uwzględnieniem kategorii jednostek. W świetle 
art. 16 ust. 1 powinno ono zawierać wskazanie, że jednostki 
UCITS są wprowadzane do obrotu przez spółkę zarządzającą 
UCITS. 

2. Do powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, UCITS 
załącza najnowszą wersję następujących dokumentów: 
a) regulamin funduszu lub dokumenty założycielskie, 

prospekt emisyjny, oraz, w stosownych przypadkach, 
ostatnie sprawozdanie roczne i ewentualne późniejsze 
sprawozdanie półroczne, przetłumaczone zgodnie z art. 
94 ust. 1 lit. c) i d); oraz 

b) kluczowe informacje dla inwestorów, o których mowa 
w art. 78, przetłumaczone zgodnie z art. 94 ust. 1 lit. b) 
i d). 

3. Właściwe organy macierzystego państwa 
członkowskiego UCITS weryfikują, czy dokumenty 
przedłożone przez UCITS zgodnie z ust. 1 i 2 są kompletne. 

Właściwe organy macierzystego państwa 
członkowskiego UCITS, nie później niż 10 dni roboczych po 
otrzymaniu powiadomienia, przekazują kompletne dokumenty, 
o których mowa w ust. 1 i 2, oraz kompletną dokumentację 
określoną w ust. 2, właściwym organom państwa 
członkowskiego, w którym UCITS proponuje wprowadzanie 
do obrotu swoich jednostek. Do dokumentów załączają one 
zaświadczenie potwierdzające, że UCITS spełnia warunki 
określone niniejszą dyrektywą. 

Po przekazaniu dokumentów właściwe organy 
macierzystego państwa członkowskiego UCITS niezwłocznie 
powiadamiają UCITS o ich przekazaniu. UCITS może wejść 
na rynek w goszczącym państwie członkowskim od daty tego 
powiadomienia. 

4. Państwa członkowskie zapewniają, by powiadomienie 
w formie pisemnej, o którym mowa w ust. 1, oraz 
zaświadczenie, o którym mowa w ust. 3, zostały przedłożone w 
języku zwyczajowo używanym w dziedzinie finansów 
międzynarodowych, chyba że macierzyste państwo 
członkowskie UCITS i państwo członkowskie goszczące 
UCITS uzgodnią, iż powiadomienie w formie pisemnej oraz 
zaświadczenie będą przedkładane w języku urzędowym obu 
państw członkowskich. 

5. Państwa członkowskie zapewniają, by elektroniczne 
przekazywanie i składanie dokumentów, o których mowa w 
ust. 3, było akceptowane przez ich właściwe organy. 

6. W ramach procedury powiadamiania ustanowionej w 
niniejszym artykule właściwe organy państwa członkowskiego, 
w którym UCITS proponuje wprowadzać do obrotu swoje 

256 ust. 
1b, 1c i 
1d, art. 
261 oraz 
art. 261a  

1) szczegółowy opis sposobów zbywania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa 
emitowanych przez fundusz zagraniczny, w tym zasad i 
warunków wpłacania i wypłacania kwot związanych z ich 
nabywaniem i odkupywaniem, oraz sposobu udostępniania 
informacji o funduszu; 
2) wskazanie imienia i nazwiska lub firmy (nazwy) oraz 
miejsca zamieszkania lub siedziby oraz adresu w 
Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiciela funduszu 
zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
3) wskazanie firmy oraz siedziby i adresu agenta płatności 
funduszu zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej; 
4) treść dodatkowej informacji dla inwestorów 
nabywających tytuły uczestnictwa na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.  
Art. 253 ust. 7:  
7. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, oraz dołączone 
do niego dokumenty są przesyłane do Komisji w formie 
elektronicznej przez właściwe organy państwa 
macierzystego funduszu zagranicznego na adres poczty 
elektronicznej ustanowiony przez Komisję dla celów 
otrzymywania zawiadomień dotyczących funduszy 
zagranicznych od właściwych organów państwa 
macierzystego funduszu zagranicznego oraz prowadzenia 
korespondencji z właściwymi organami państw 
członkowskich w zakresie zawiadomień funduszy 
zagranicznych oraz prowadzonej przez fundusze 
zagraniczne działalności na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 
Art. 256 ust. 1b, 1c i 1d: 
1b. Fundusz zagraniczny powinien mieć możliwość 
ustalenia każdego uczestnika funduszu, który nabył tytuły 
uczestnictwa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez 
konieczności korzystania przez fundusz zagraniczny z 
pośrednictwa innego podmiotu, a w szczególności 
zapewniać, aby z wyjątkiem tytułów uczestnictwa 
dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prawa uczestnika 
funduszu wynikające z tytułów uczestnictwa zbywanych na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskie były zapisywanie w 
rejestrze uczestników funduszu zagranicznego 
indywidualnie na rzecz każdego uczestnika. 
1c. Fundusz zagraniczny jest obowiązany informować 
Komisję o zmianach informacji zawartych w 
zawiadomieniu, o którym mowa w art. 253 ust. 1, oraz 
dołączonych do niego dokumentach, wskazując miejsce 
udostępnienia Komisji tych zmian w formie elektronicznej. 
Zmiany mogą być udostępnione na prowadzonej w języku 
polskim stronie internetowej funduszu zagranicznego lub na 



jednostki, nie żądają żadnych dodatkowych dokumentów, 
certyfikatów i informacji innych niż te określone w niniejszym 
artykule. 

7. Macierzyste państwo członkowskie UCITS 
dopilnowuje, by właściwe organy państwa członkowskiego 
goszczącego UCITS miały elektroniczny dostęp do 
dokumentów, o których mowa w ust. 2, oraz, w stosownych 
przypadkach, do ich tłumaczeń. Dopilnowuje ono także, by 
UCITS aktualizowało te dokumenty i ich tłumaczenia. UCITS 
powiadamia właściwe organy goszczącego państwa 
członkowskiego o wszelkich zmianach wprowadzonych do 
dokumentów, o których mowa w ust. 2, i podaje, gdzie można 
znaleźć te dokumenty w formie elektronicznej. 

8. W przypadku zmiany informacji dotyczących zasad 
zbywania, przekazanych w powiadomieniu zgodnie z ust. 1, 
lub zmiany kategorii jednostek wprowadzanych do obrotu 
UCITS pisemnie powiadamia o tej zmianie właściwe organy 
goszczącego państwa członkowskiego przed wprowadzeniem 
tej zmiany. 
 

stronie internetowej spółki zarządzającej funduszu 
zagranicznego bądź na innej stronie internetowej wskazanej 
przez fundusz zagraniczny w zawiadomieniu. 
1d. Informacja o zmianach może mieć postać nowej wersji 
dokumentu albo opisu dokonanej zmiany. Informacja o 
zmianach może być przesłana na wyznaczony w tym celu 
przez Komisję adres poczty elektronicznej. Dokumenty 
przekazywane i udostępnianie w formie elektronicznej 
powinny być sporządzone w formacie będącym w 
powszechnym użyciu. 
Art. 261:  
1. Jeżeli fundusz inwestycyjny otwarty zamierza zbywać i 
odkupywać jednostki uczestnictwa na terytorium państwa 
członkowskiego, jest obowiązany zawiadomić, w formie 
pisemnej, Komisję o tym zamiarze. W przypadku zamiaru 
zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu 
na terytorium państwa członkowskiego za pośrednictwem 
zarządzającego funduszem towarzystwa albo spółki 
zarządzającej, która zarządza tym funduszem i prowadzi 
jego sprawy, okoliczność tę należy wskazać w 
zawiadomieniu. 
2. Wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, określa 
rozporządzenie 584/2010. 
3. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, załącza się: 
1) statut funduszu; 
2) prospekt informacyjny funduszu; 
3) ostatnie roczne i półroczne sprawozdanie finansowe 
funduszu, jeżeli zostały sporządzone; 
4) kluczowe informacje dla inwestorów. 
4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, wraz z 
dołączonymi do niego dokumentami przekazuje się Komisji 
również w formie elektronicznej, na adres poczty 
elektronicznej wskazany przez Komisję. 
5. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, oraz 
dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3, powinny być 
również sporządzone w języku angielskim albo 
przetłumaczone na język angielski. Kluczowe informacje 
dla inwestorów powinny być również sporządzone w 
języku urzędowym państwa członkowskiego, na terytorium 
którego fundusz zamierza zbywać jednostki uczestnictwa, 
albo przetłumaczone na ten język. 
6. Fundusz inwestycyjny otwarty jest obowiązany 
informować właściwy organ goszczącego państwa 
członkowskiego o zmianach informacji zawartych w 
zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, oraz zmianach w 
dołączonych do niego dokumentach, wskazując miejsce ich 
udostępnienia temu organowi w formie elektronicznej. 
Zmiany mogą być udostępnione na stronie internetowej 
funduszu, na stronie internetowej zarządzającego 
funduszem towarzystwa lub spółki zarządzającej, która 



zarządza tym funduszem i prowadzi jego sprawy, lub na 
innej stronie internetowej wskazanej przez fundusz w 
zawiadomieniu. 
7. Informacja o zmianach może mieć postać nowej wersji 
lub opisu dokonanej zmiany. Informacja o zmianach może 
być przesłana na adres poczty elektronicznej wyznaczony 
przez właściwy organ goszczącego państwa 
członkowskiego. Dokumenty przekazywane i udostępniane 
w formie elektronicznej powinny być sporządzone w 
formacie będącym w powszechnym użyciu. 
8. Do informacji o zmianach stosuje się ust. 5, z tym że 
informacji nie sporządza się w języku polskim.  
9. Fundusz inwestycyjny otwarty, jest obowiązany 
zapewnić właściwemu organowi goszczącego państwa 
członkowskiego dostęp do dokumentów, o których mowa w 
ust. 3, w formie elektronicznej. 
10. Przed wprowadzeniem zmiany zasad zbywania i 
odkupywania jednostek uczestnictwa na terytorium 
goszczącego państwa członkowskiego, zawartych w części 
B zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, fundusz 
informuje pisemnie o tych zmianach właściwy organ 
goszczącego państwa członkowskiego.  
Art. 261a: 
1. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania 
zawiadomienia funduszu inwestycyjnego otwartego, o 
którym mowa w art. 261 ust. 1, Komisja: 
1) przekazuje zawiadomienie wraz z załączonymi do niego 
dokumentami właściwemu organowi goszczącego państwa 
członkowskiego albo 
2) w drodze decyzji, odmawia przekazania zawiadomienia 
właściwemu organowi goszczącego państwa 
członkowskiego. 
2. W przypadku gdy zawiadomienie lub załączone do niego 
dokumenty nie spełniają wymogów określonych w ustawie 
lub są niekompletne, Komisja może żądać uzupełnienia lub 
zmiany informacji lub dokumentów złożonych przez 
fundusz. Termin, o którym mowa w ust. 1, biegnie od dnia 
następującego po otrzymaniu przez Komisję informacji i 
dokumentów zgodnie z żądaniem. 
3. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 Komisja 
przekazuje właściwemu organowi goszczącego państwa 
członkowskiego, w formie elektronicznej, na wskazany 
przez ten organ adres poczty elektronicznej, otrzymane od 
funduszu inwestycyjnego otwartego: 
1) zawiadomienie, o którym mowa w art. 261 ust. 1, i 
dokumenty, o których mowa w art. 261 ust. 3 pkt 1-3, 
sporządzone w języku angielskim albo przetłumaczone na 
ten język; 
2) kluczowe informacje dla inwestorów sporządzone w 
języku urzędowym goszczącego państwa członkowskiego 



albo przetłumaczone na ten język. 
4. Do przekazywanych właściwemu organowi goszczącego 
państwa członkowskiego dokumentów Komisja załącza 
sporządzone w języku angielskim zaświadczenie 
potwierdzające, że fundusz prowadzi działalność zgodnie z 
prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego 
inwestowania w papiery wartościowe. 
5. Po otrzymaniu od właściwego organu goszczącego 
państwa członkowskiego potwierdzenia wpłynięcia 
zawiadomienia wraz z wymaganymi dokumentami oraz w 
formie umożliwiającej ich odczytanie i wydrukowanie, 
Komisja niezwłocznie powiadamia fundusz o otrzymaniu 
potwierdzenia. Fundusz może rozpocząć zbywanie i 
odkupywanie jednostek uczestnictwa na terytorium 
goszczącego państwa członkowskiego od dnia otrzymania 
takiego powiadomienia. 
6. Komisja, odmawia przekazania zawiadomienia 
właściwemu organowi goszczącego państwa 
członkowskiego  jeżeli zawiadomienie lub załączone do 
niego dokumenty pod względem treści lub formy nie są 
zgodne z przepisami prawa.  

Art. 94 
dyrekty
wy 

1. W przypadku gdy UCITS wprowadza do obrotu swoje 
jednostki w państwie członkowskim goszczącym UCITS, to 
udostępnia ono inwestorom na terytorium tego państwa 
członkowskiego wszystkie informacje i dokumenty, które na 
mocy rozdziału IX zobowiązane jest udostępniać inwestorom 
w swoim macierzystym państwie członkowskim. 

Takie informacje i dokumenty są udostępniane 
inwestorom zgodnie z następującymi przepisami: 
a) bez uszczerbku dla przepisów rozdziału IX, takie 

informacje lub dokumenty udostępniane są inwestorom 
w sposób określony przepisami ustawowymi, 
wykonawczymi lub administracyjnymi państwa 
członkowskiego goszczącego UCITS; 

b) kluczowe informacje dla inwestorów, o których mowa 
w art. 78, tłumaczone są na język urzędowy lub na 
jeden z języków urzędowych państwa członkowskiego 
goszczącego UCITS, lub też na język zatwierdzony 
przez właściwe organy tego państwa członkowskiego; 

c) informacje lub dokumenty inne niż kluczowe 
informacje dla inwestorów, o których mowa w art. 78, 
tłumaczone są, według uznania UCITS, na język 
urzędowy lub na jeden z języków urzędowych państwa 
członkowskiego goszczącego UCITS, lub też na język 
zatwierdzony przez właściwe organy tego państwa 
członkowskiego lub na język zwyczajowo używany w 
dziedzinie finansów międzynarodowych; oraz 

d) za tłumaczenie informacji lub dokumentów określonych 
w lit. b) i c) odpowiada UCITS i tłumaczenie to 
odzwierciedla wiernie treść oryginalnych informacji. 

T Projektow
ane art. 
254, ust. 
1, 1a, 1b, 
1c, 2 i 5 
oraz art. 
261b  

Art. 254 ust. 1, 1a, 1b, 1c, 2, 5:  
1. Fundusz zagraniczny jest obowiązany do: 
1) publikowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
regulaminu, prospektu informacyjnego, kluczowych 
informacji dla inwestorów, dodatkowej informacji dla 
inwestorów, zmian dokonanych w prospekcie 
informacyjnym, kluczowych informacjach dla inwestorów i 
dodatkowej informacji dla inwestorów, a także rocznego i 
półrocznego sprawozdania finansowego; 
2) udostępniania przy zbywaniu tytułów uczestnictwa 
kluczowych informacji dla inwestorów, dodatkowej 
informacji dla inwestorów oraz innych informacji i 
dokumentów, do których udostępniania jest zobowiązany 
zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w państwie 
macierzystym - umożliwiając zapoznanie się z nimi przed 
nabyciem tytułów uczestnictwa.  
1a. Dodatkowa informacja dla inwestorów zawiera 
podstawowe informacje na temat zbywania i odkupywania 
tytułów uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, listę podmiotów, które pośredniczą w zbywaniu i 
odkupywaniu tytułów uczestnictwa funduszu 
zagranicznego, zwięzłe informacje na temat obowiązków 
podatkowych uczestników funduszu, wskazanie 
przedstawiciela funduszu zagranicznego i agenta płatności 
funduszu zagranicznego wraz z krótkim opisem 
wykonywanej przez nich funkcji oraz wskazanie strony 
internetowej funduszu zagranicznego prowadzonej w 
języku polskim, na której będą udostępniane informacje i 
dokumenty dla uczestników funduszu zagranicznego na 

 



2. Wymogi określone w ust. 1 obejmują również 
wszelkie zmiany wprowadzone do informacji i dokumentów 
wymienionych w ust. 1. 

3. Częstotliwość publikowania ceny emisji, sprzedaży, 
ponownego odkupu lub umorzenia jednostek uczestnictwa 
UCITS zgodnie z art. 76 podlega przepisom ustawowym, 
wykonawczym i administracyjnym macierzystego państwa 
członkowskiego UCITS. 
 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
1b. Termin publikowana na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej zmian w prospekcie informacyjnym, kluczowych 
informacjach dla inwestorów i regulaminie funduszu 
zagranicznego oraz termin ich wejścia w życie wobec 
uczestników funduszu zagranicznego na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej ustala się według prawa państwa 
macierzystego. Terminy te są tożsame odpowiednio z 
terminem publikowania tych zmian na terytorium państwa 
macierzystego funduszu i terminem ich wejścia w życie 
wobec uczestników funduszu na terytorium tego państwa. 
1c. Publikowanie przez fundusz zagraniczny na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej dokumentów i informacji, o 
których mowa w ust. 1, odbywa się na stronie internetowej 
funduszu zagranicznego prowadzonej w języku polskim.  
2. Publikowane i udostępniane na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej: 
1) kluczowe informacje dla inwestorów oraz dodatkowa 
informacja dla inwestorów, powinny zostać sporządzone w 
języku polskim lub przetłumaczone na język polski; 
2) pozostałe dokumenty i informacje objęte obowiązkiem 
publikowania lub udostępniania powinny być sporządzone 
w języku polskim lub angielskim albo przetłumaczone na 
język polski lub angielski.  
5. Częstotliwość publikowania ceny zbycia i odkupienia 
tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego ustala się 
według  prawa państwa macierzystego funduszu 
zagranicznego.  
Art. 261b: 
1. Jeżeli fundusz inwestycyjny otwarty zbywa jednostki 
uczestnictwa na terytorium goszczącego państwa 
członkowskiego, wypełnia obowiązki informacyjne wobec 
uczestników na terytorium tego państwa zgodnie z 
przepisami prawa polskiego, z tym że udostępnia te 
informacje w sposób określony przepisami państwa 
goszczącego.  
2. Kluczowe informacje dla inwestorów oraz ich zmiany 
udostępniane uczestnikom na terytorium goszczącego 
państwa członkowskiego są sporządzane w języku 
urzędowym tego państwa lub tłumaczone na ten język, a 
inne informacje i dokumenty oraz ich zmiany - w języku 
angielskim lub w języku urzędowym tego państwa lub 
tłumaczone na ten język. 
3. Ustalanie i publikowanie na terytorium goszczącego 
państwa członkowskiego ceny zbycia i odkupienia 
jednostek uczestnictwa odbywa się zgodnie z 
częstotliwością wynikającą z art. 224.  

Art. 96 
dyrekty
wy 

Do celów prowadzonej przez siebie działalności UCITS może 
używać tego samego odniesienia do swojej formy prawnej (jak 
np. spółka inwestycyjna lub fundusz wspólny) w swojej 

T Art. 255 
obowiązuj
ącej 

Art. 255: 
Fundusz zagraniczny może używać w nazwie oznaczeń w 
rodzaju "fundusz inwestycyjny" lub "spółka inwestycyjna", 

 



nazwie w państwie członkowskim goszczącym UCITS, jakiej 
używa w swoim macierzystym państwie członkowskim. 
 

ustawy  których używa w państwie macierzystym, z tym że 
oznaczenie to powinno być użyte w języku polskim oraz 
uzupełnione o określenie odpowiednio "zagraniczny" albo 
"zagraniczna". 

Art. 97 
dyrekty
wy 

1. Państwa członkowskie wyznaczają właściwe organy, które 
będą wykonywać funkcje przewidziane w niniejszej 
dyrektywie. Informują o tym Komisję, określając, jak ustalony 
został jakikolwiek podział obowiązków. 
2. Właściwe organy są organami publicznymi lub podmiotami 
wyznaczonymi przez organy publiczne. 
3. Organy macierzystego państwa członkowskiego UCITS są 
właściwe do nadzorowania tego UCITS, w tym, w stosownych 
przypadkach, zgodnie z art. 19 Natomiast organy państwa 
członkowskiego goszczącego UCITS są właściwe do 
nadzorowania zgodności z przepisami niewchodzącymi w 
zakres objęty niniejszą dyrektywą oraz wymogami określonym 
w art. 92 i 94. 
 

T Projektow
any art. 
259 ust. 2, 
4a i 4b 
oraz art. 3 
w związku 
z art. 5 pkt 
8-10 oraz 
przepisy 
ustawy z 
dnia 21 
lipca 2006 
r o 
nadzorze 
nad 
rynkiem 
finansowy
m. 

Art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad 
rynkiem kapitałowym: 
Organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym oraz rynkiem 
instrumentów finansowych, będących przedmiotem 
ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, w 
rozumieniu aktów prawnych wydawanych przez instytucje i 
organy Unii Europejskiej, jest Komisja Nadzoru 
Finansowego, zwana dalej "Komisją". 
Art. 5 pkt 8-10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze 
nad rynkiem kapitałowym: 
Nadzorowi Komisji podlegają podmioty prowadzące 
działalność na rynku kapitałowym na podstawie zezwoleń 
Komisji lub innego właściwego organu administracji, oraz 
inne podmioty - w zakresie, w jakim ciążą na nich 
określone w odrębnych przepisach obowiązki związane z 
uczestnictwem w tym rynku, w szczególności: 
8) fundusze inwestycyjne,  
9) towarzystwa funduszy inwestycyjnych,  
10) inne podmioty prowadzące obsługę funduszy 
inwestycyjnych, w tym podmioty, którym towarzystwa 
funduszy inwestycyjnych powierzyły wykonywanie swoich 
obowiązków 
Art. 259, ust. 2, 4a, 4b: 
2. Wyłącznie właściwymi do podejmowania środków 
nadzorczych wobec funduszu zagranicznego w przypadku 
naruszenia przez ten fundusz przepisów prawa państwa 
macierzystego, regulaminu tego funduszu lub zasad 
uczciwego obrotu, są właściwe organy państwa 
macierzystego tego funduszu zagranicznego, z 
zastrzeżeniem ust. 5.  
4a. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przyjęte 
przez fundusz zagraniczny zasady zbywania tytułów 
uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są 
niezgodne z przepisami prawa polskiego lub interesem 
uczestników funduszu, Komisja może, w drodze decyzji, 
nakazać zawieszenie zbywania tytułów uczestnictwa 
funduszu zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej.  
4b. Na wniosek funduszu zagranicznego lub z urzędu 
Komisja uchyla decyzję o zawieszeniu, o której mowa w 
ust. 4a, jeżeli ustały przesłanki jej wydania.  

 

Art. 98 
dyrekty
wy 

1. Właściwym organom przyznaje się wszelkie uprawnienia 
nadzorcze i śledcze niezbędne do wykonywania ich zadań. 
Uprawnienia te wykonywane są: 
a) bezpośrednio; 
b) we współpracy z innymi organami; 

T 
Art. 225, 
art. 225a, 
art. 226, 
art. 227, 
art. 228, 

Art. 225: 
1. Towarzystwo i fundusz inwestycyjny mają obowiązek 
dostarczania Komisji okresowych sprawozdań oraz 
bieżących informacji dotyczących ich działalności i sytuacji 
finansowej. 

 



c) na podstawie odpowiedzialności właściwych organów z 
tytułu powierzenia zadań podmiotom, którym 
powierzono zadania; lub 

d) poprzez zwrócenie się do kompetentnych organów 
sądowych. 

2. Na mocy ust. 1 właściwe organy mają, co najmniej, 
prawo do: 
a) dostępu do wszelkiego rodzaju dokumentów w 

dowolnej formie i otrzymywania ich kopii; 
b) żądania od wszelkich osób dostarczenia informacji oraz, 

jeśli to konieczne, wezwania i przesłuchania osoby 
celem uzyskania informacji; 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu; 
d) żądania wydania istniejących rejestrów połączeń 

telefonicznych i rejestrów przesyłu danych; 
e) żądania zaprzestania wszelkich praktyk niezgodnych z 

przepisami przyjętymi w ramach wykonywania 
niniejszej dyrektywy; 

f) żądania zamrożenia lub konfiskaty aktywów; 
g) zgłaszania wniosku o wydanie czasowego zakazu 

prowadzenia działalności zawodowej; 
h) żądania udzielania informacji przez uprawnione spółki 

inwestycyjne, spółki zarządzające lub depozytariuszy; 
i) przyjęcia wszelkiego rodzaju środków zapewniających 

stałe spełnianie wymogów niniejszej dyrektywy przez 
spółki inwestycyjne, spółki zarządzające i 
depozytariuszy; 

j) żądania zawieszenia emisji, odkupu lub umorzenia 
jednostek w interesie posiadaczy jednostek lub w 
interesie publicznym; 

k) wycofania zezwolenia wydanego UCITS, spółce 
zarządzającej lub depozytariuszowi; 

l) przekazywania spraw do organów ścigania; oraz 
m) umożliwiania biegłym rewidentom lub ekspertom 

przeprowadzanie kontroli lub dochodzeń. 
 

art. 230, 
art. 232 i 
art. 233 
obowiązuj
ącej 
ustawy 
oraz 
projektow
any art. 
227a, a 
także 
przepisy 
ustawy z 
dnia 29 
lipca 2005 
r. o 
nadzorze 
nad 
rynkiem 
kapitałow
ym 

2. Towarzystwo i fundusz inwestycyjny mają obowiązek 
dostarczania, na żądanie Komisji lub jej upoważnionego 
przedstawiciela, innych informacji, dokumentów lub 
wyjaśnień niezbędnych do wykonywania efektywnego 
nadzoru. 
3 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych 
określi, w drodze rozporządzenia, zakres sprawozdań i 
informacji, o których mowa w ust. 1, formę oraz terminy 
ich dostarczania, z uwzględnieniem konieczności 
wykonywania przez Komisję nadzoru nad działalnością 
towarzystwa i funduszu w zakresie określonym ustawą oraz 
oceny, czy działalność ta jest wykonywana w interesie 
uczestników funduszu, uczestników zbiorczego portfela 
papierów wartościowych albo klientów, dla których 
towarzystwo świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego 
albo zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden 
lub większa liczba instrumentów finansowych. 
Art. 225a: 
Na żądanie Komisji lub jej upoważnionego przedstawiciela: 
1) depozytariusz w celu sprawdzenia, czy jego działalność 
w zakresie wykonywania obowiązków depozytariusza jest 
zgodna z prawem lub umową o prowadzenie rejestru 
aktywów funduszu inwestycyjnego, 
2) podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, w celu 
sprawdzenia, czy jego działalność w zakresie pośrednictwa 
w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub 
tytułów uczestnictwa lub wykupywaniu certyfikatów 
inwestycyjnych jest zgodna z prawem, umową zawartą z 
funduszem i udzielonym zezwoleniem, 
3) podmiot, któremu towarzystwo powierzyło 
wykonywanie swoich obowiązków, w celu sprawdzenia, 
czy jego działalność w zakresie wykonywania obowiązków 
wynikających z umowy zawartej z towarzystwem jest 
zgodna z tą umową oraz statutem funduszu inwestycyjnego, 
4) podmiot prowadzący rejestr uczestników funduszu 
inwestycyjnego w celu sprawdzenia, czy jego działalność w 
zakresie wykonywania obowiązków wynikających z 
umowy zawartej z funduszem inwestycyjnym jest zgodna z 
tą umową oraz statutem funduszu inwestycyjnego, 
5) podmiot, o którym mowa w art. 192 ust. 1, w celu 
sprawdzenia, czy jego działalność w zakresie zarządzania 
sekurytyzowanymi wierzytelnościami jest zgodna z 
prawem, statutem funduszu inwestycyjnego, umową 
zawartą z towarzystwem oraz z udzielonym zezwoleniem, 
6) przedstawiciel funduszu zagranicznego lub 
przedstawiciel funduszu inwestycyjnego otwartego z 
siedzibą w państwach należących do EEA lub OECD w 
celu sprawdzenia, czy jego działalność w zakresie 
obowiązków przedstawiciela funduszu jest zgodna z 
prawem i umową zawartą z funduszem, a także w celu 



sprawdzenia, czy fundusz zagraniczny, fundusz 
inwestycyjny otwarty z siedzibą w państwach należących 
do EEA lub OECD wykonuje działalność zgodnie z 
przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, 
7) agent płatności w celu sprawdzenia, czy jego działalność 
w zakresie przyjmowania wpłat na nabycie tytułów 
uczestnictwa i dokonywania wypłat na rzecz uczestników 
funduszu zagranicznego, funduszu inwestycyjnego 
otwartego z siedzibą w państwach należących do EEA lub 
OECD jest zgodna z prawem i umową zawartą z funduszem 
- mają obowiązek dostarczania informacji, dokumentów lub 
wyjaśnień niezbędnych do wykonywania efektywnego 
nadzoru 
Art. 226: 
Na podstawie upoważnienia wydanego przez 
Przewodniczącego Komisji osoba w nim wskazana ma 
prawo wstępu do pomieszczeń: 
1) podmiotu, o którym mowa w art. 192 ust. 1 - w celu 
sprawdzenia, czy jego działalność w zakresie zarządzania 
sekurytyzowanymi wierzytelnościami jest zgodna z 
prawem, statutem funduszu inwestycyjnego, umową 
zawartą z towarzystwem oraz z udzielonym zezwoleniem;  
2) depozytariusza - w celu sprawdzenia, czy jego 
działalność w zakresie wykonywania obowiązków 
depozytariusza jest zgodna z prawem lub z umową o 
prowadzenie rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego;  
3) podmiotu, o którym mowa w art. 32 ust. 2 - w celu 
sprawdzenia, czy jego działalność w zakresie pośrednictwa 
w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub 
tytułów uczestnictwa lub wykupywaniu certyfikatów 
inwestycyjnych jest zgodna z prawem, umową zawartą z 
funduszem i udzielonym zezwoleniem;  
4) podmiotu, któremu towarzystwo powierzyło 
wykonywanie swoich obowiązków - w celu sprawdzenia, 
czy jego działalność w zakresie wykonywania obowiązków 
wynikających z umowy zawartej z towarzystwem jest 
zgodna z tą umową oraz statutem funduszu inwestycyjnego;  
5) podmiotu prowadzącego rejestr uczestników funduszu 
inwestycyjnego - w celu sprawdzenia, czy jego działalność 
w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z 
umowy zawartej z funduszem inwestycyjnym jest zgodna z 
tą umową oraz statutem funduszu inwestycyjnego;  
6) spółki zarządzającej, oddziału spółki zarządzającej lub 
funduszu zagranicznego, spółki zarządzającej funduszami 
inwestycyjnymi otwartymi z siedzibą w państwach 
należących do EEA lub OECD, oddziału tej spółki lub 
funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibą w państwach 
należących do EEA lub OECD, znajdujących się na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w celu sprawdzenia, 
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czy ich działalność jest wykonywana zgodnie z przepisami 
obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  
7) podmiotu, o którym mowa w art. 192 ust. 1 - w celu 
sprawdzenia, czy jego działalność w zakresie zarządzania 
sekurytyzowanymi wierzytelnościami jest zgodna z 
prawem, statutem funduszu inwestycyjnego, umową 
zawartą z towarzystwem oraz z udzielonym zezwoleniem;  
8) przedstawiciela funduszu zagranicznego lub 
przedstawiciela funduszu inwestycyjnego otwartego z 
siedzibą w państwach należących do EEA lub OECD - w 
celu sprawdzenia, czy jego działalność w zakresie 
obowiązków przedstawiciela funduszu jest zgodna z 
prawem i umową zawartą z funduszem, a także w celu 
sprawdzenia, czy fundusz zagraniczny, fundusz 
inwestycyjny otwarty z siedzibą w państwach należących 
do EEA lub OECD wykonuje działalność zgodnie z 
przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej; 
9) agenta płatności - w celu sprawdzenia, czy jego 
działalność w zakresie przyjmowania wpłat na nabycie 
tytułów uczestnictwa i dokonywania wypłat na rzecz 
uczestników funduszu zagranicznego, funduszu 
inwestycyjnego otwartego z siedzibą w państwach 
należących do EEA lub OECD jest zgodna z prawem i 
umową zawartą z funduszem 
4. Do kontroli podmiotów, o których mowa w ust. 1, stosuje 
się odpowiednio przepisy ustawy o nadzorze nad rynkiem 
kapitałowym oraz przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 
lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. 
Art. 227: 
1. Podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2 albo w art. 192 
ust. 1, który zaprzestał wykonywania działalności 
określonej w ustawie, ma obowiązek archiwizowania i 
przechowywania, przez 5 lat od dnia zaprzestania tej 
działalności, dokumentów oraz innych nośników informacji 
związanych z wykonywaniem tej działalności. 
2. Upoważniony przedstawiciel Komisji ma prawo wstępu 
do siedziby lub lokalu podmiotu przechowującego 
dokumenty i inne nośniki informacji, o których mowa w 
ust. 1 lub art. 69, celem wglądu do tych dokumentów i 
nośników. 
3. Na pisemne żądanie Komisji lub jej upoważnionego 
przedstawiciela podmiot przechowujący dokumenty, o 
których mowa w ust. 1 lub art. 69, jest obowiązany do 
niezwłocznego sporządzenia i przekazania kopii tych 
dokumentów. 
Art. 228: 
1. W przypadku gdy towarzystwo narusza przepisy prawa, 
nie wypełnia warunków określonych w zezwoleniu, 
przekracza zakres zezwolenia lub narusza interes 
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uczestników funduszu inwestycyjnego lub uczestników 
zbiorczego portfela papierów wartościowych, Komisja 
może, w drodze decyzji: 
1) cofnąć zezwolenie albo  
2) nałożyć karę pieniężną do wysokości 500 000 zł, albo  
3) zastosować łącznie obie sankcje, o których mowa w pkt 
1 i 2.  
2. Komisja może nałożyć na towarzystwo sankcje, o których 
mowa w ust. 1, jeżeli stwierdzi, że fundusz inwestycyjny 
narusza przepisy regulujące działalność funduszy 
inwestycyjnych, przepisy ustawy o nadzorze nad rynkiem 
kapitałowym, ustawy o ofercie publicznej lub ustawy o 
obrocie instrumentami finansowymi, nie przestrzega 
przepisów statutu lub warunków określonych w zezwoleniu 
lub nie działa zgodnie z postanowieniami prospektu 
informacyjnego, a także w przypadku, gdy statut funduszu 
lub prospekt informacyjny funduszu zawiera postanowienia 
niezgodne z przepisami ustawy lub nieuwzględniające 
należycie interesu uczestników funduszu.  
2a. Komisja może nakazać funduszowi zmianę statutu w 
terminie określonym przez Komisję, jeżeli statut zawiera 
postanowienia niezgodne z przepisami ustawy lub 
nieuwzględniające należycie interesu uczestników funduszu.  
3.W przypadku gdy towarzystwo narusza przepisy prawa, 
nie wypełnia warunków określonych w zezwoleniu na 
zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub 
większa liczba instrumentów finansowych albo w 
zezwoleniu na wykonywanie doradztwa inwestycyjnego, 
przekracza zakres zezwolenia, nie przestrzega zasad 
uczciwego obrotu lub narusza interes zleceniodawcy, 
Komisja może, w drodze decyzji:  
1) cofnąć zezwolenie na zarządzanie portfelami, w skład 
których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów 
finansowych albo zezwolenie na wykonywanie doradztwa 
inwestycyjnego;  
2) nałożyć karę pieniężną do wysokości 500 000 zł;  
3) zastosować łącznie obie sankcje, o których mowa w pkt 
1 i 2. 
4. W przypadku gdy umowa lub umowy, o których mowa w 
art. 185 ust. 6, nie zostaną zawarte w terminie 3 miesięcy 
od dnia zarejestrowania funduszu, Komisja może nałożyć 
na towarzystwo karę pieniężną w wysokości do 500 000 zł. 
4a. W przypadku wykonania przez fundusz inwestycyjny 
otwarty prawa głosu z papierów wartościowych z 
naruszeniem art. 104 ust. 7 Komisja może, w drodze 
decyzji, nałożyć na towarzystwo zarządzające tym 
funduszem karę pieniężną do wysokości 500 000 zł.  
5. Wydanie decyzji następuje po przeprowadzeniu 
rozprawy. Komisja może nadać decyzji rygor 
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natychmiastowej wykonalności. 
6. Decyzja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Komisji Nadzoru Finansowego. Komisja może nakazać jej 
ogłoszenie w dwóch dziennikach ogólnopolskich na koszt 
towarzystwa, jeżeli jest to szczególnie istotne ze względu 
na ochronę interesów uczestników.  
7. Wydane przez Komisję decyzje dotyczące funduszu 
inwestycyjnego, którego jednostki uczestnictwa lub 
certyfikaty inwestycyjne są zbywane na terytorium państw 
członkowskich Unii Europejskiej, a poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja niezwłocznie 
przekazuje organom państwa właściwym dla nadzoru nad 
funduszami inwestycyjnymi, w którym te jednostki lub 
certyfikaty są zbywane. 
Art. 230: 
1.W uzasadnionych przypadkach Komisja może nakazać 
towarzystwu zmianę osób, o których mowa w art. 58 ust. 1 
pkt 4, 6 i 15, wyznaczając termin na dokonanie tej zmiany, 
nie krótszy niż 14 dni. 
2. Jeżeli zmiana, o której mowa ust. 1, nie zostanie 
dokonana w określonym terminie, Komisja może nałożyć 
na towarzystwo karę pieniężną w wysokości do 500 000 zł. 
3. Jeżeli pomimo nałożenia kary pieniężnej zmiana nie 
zostanie dokonana, Komisja może cofnąć zezwolenie na 
utworzenie towarzystwa. W takim przypadku stosuje się 
przepis art. 68. 
Art. 232: 
1. Jeżeli depozytariusz narusza przepisy ustawy lub nie 
wypełnia obowiązków określonych w umowie o 
prowadzenie rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego, 
Komisja może nakazać funduszowi zmianę depozytariusza 
lub nałożyć na depozytariusza karę pieniężną w wysokości 
do 500 000 zł. 
2. Jeżeli depozytariusz nie wypełnia określonych w ustawie 
obowiązków przekazywania informacji Komisji, Komisja 
może nałożyć karę pieniężną w wysokości do 500 000 zł. 
3. W razie powzięcia wątpliwości co do prawidłowości lub 
rzetelności sprawozdań finansowych towarzystwa lub 
funduszu inwestycyjnego 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, że wątpliwości były 
uzasadnione, towarzystwo zwraca Komisji koszty 
przeprowadzenia kontroli. 
Art. 233: 
1.W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 
2, narusza przepisy ustawy, nie wypełnia warunków 
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określonych w zezwoleniu lub przekracza zakres 
zezwolenia, lub wykonuje działalność z naruszeniem 
interesów uczestników funduszy lub zasad uczciwego 
obrotu, Komisja może, w drodze decyzji:  
1) cofnąć zezwolenie;  
2) nałożyć karę pieniężną do wysokości 500 000 zł;  
3) zastosować łącznie obie sankcje, o których mowa w pkt 
1 i 2. 
2. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 226 
ust. 1 pkt 4, wykonuje działalność w zakresie wykonywania 
obowiązków wynikających z umowy zawartej z 
towarzystwem niezgodnie z tą umową oraz statutem 
funduszu inwestycyjnego, Komisja może nałożyć na ten 
podmiot karę pieniężną do wysokości 500 000 zł lub 
nakazać towarzystwu odstąpienie od umowy. 
3. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 226 
ust. 1 pkt 5, wykonuje działalność w zakresie wykonywania 
obowiązków wynikających z umowy zawartej z funduszem 
niezgodnie z tą umową oraz statutem funduszu 
inwestycyjnego, Komisja może nałożyć na ten podmiot 
karę pieniężną do wysokości 500 000 zł lub nakazać 
funduszowi odstąpienie od umowy. 
4. W przypadku gdy podmiot prowadzący działalność 
maklerską, o którym mowa w art. 32 ust. 1, narusza 
przepisy ustawy lub wykonuje działalność z naruszeniem 
przepisów statutu funduszu inwestycyjnego, interesów 
uczestników funduszu lub zasad uczciwego obrotu, 
Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości 500 
000 zł.  
Art. 227a: 
1. Komisja może nakazać: 
1) towarzystwu, które narusza przepisy prawa, nie wypełnia 
warunków określonych w zezwoleniu, przekracza zakres 
zezwolenia, narusza interes uczestników funduszu 
inwestycyjnego lub uczestników zbiorczego portfela 
papierów wartościowych lub nie przestrzega zasad 
uczciwego obrotu, a także jeżeli fundusz inwestycyjny 
zarządzany przez towarzystwo narusza przepisy regulujące 
działalność funduszy inwestycyjnych, przepisy ustawy o 
nadzorze nad rynkiem kapitałowym, ustawy o ofercie 
publicznej lub ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi, nie przestrzega przepisów statutu lub 
warunków określonych w zezwoleniu lub nie działa 
zgodnie z postanowieniami prospektu informacyjnego, 
2) depozytariuszowi, który narusza przepisy ustawy lub nie 
wypełnia obowiązków określonych w umowie o 
prowadzenie rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego, 
3) podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 2, który 
narusza przepisy ustawy, nie wypełnia warunków 
określonych w zezwoleniu lub przekracza zakres 
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zezwolenia, lub wykonuje działalność z naruszeniem 
interesów uczestników funduszy lub zasad uczciwego 
obrotu, 
4) podmiotowi, o którym mowa w art. 45a ust. 1, który 
wykonuje działalność w zakresie wykonywania 
obowiązków wynikających z umowy zawartej z 
towarzystwem niezgodnie z tą umową oraz statutem 
funduszu inwestycyjnego, 
5) podmiotowi prowadzącemu rejestr uczestników funduszu 
inwestycyjnego, który wykonuje działalność w zakresie 
wykonywania obowiązków wynikających z umowy 
zawartej z funduszem niezgodnie z tą umową oraz statutem 
funduszu inwestycyjnego, 
6) spółce zarządzającej jeżeli działalność funduszu 
inwestycyjnego otwartego, co do którego towarzystwo 
zawarło umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a, w zakresie 
należącym zgodnie z art. 272c ust. 1 do kompetencji spółki 
zarządzającej, narusza przepisy regulujące działalność 
funduszy inwestycyjnych, przepisy ustawy o nadzorze nad 
rynkiem kapitałowym, ustawy o ofercie publicznej lub 
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 
postanowienia statutu, lub warunki określone w zezwoleniu 
lub jest niezgodna z postanowieniami prospektu 
informacyjnego, lub narusza interes uczestników funduszu 
inwestycyjnego; 
7) spółce zarządzającej lub oddziałowi tej spółki albo  
spółce zarządzającej funduszami inwestycyjnymi otwartymi 
z siedzibą w państwach należących do EEA lub OECD lub 
oddziałowi tej spółki, które naruszają przepisy prawa w 
zakresie prowadzenia działalności na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, 
8) funduszowi zagranicznemu lub funduszowi 
inwestycyjnemu otwartemu z siedzibą w państwie 
należącym do EEA lub OECD, które naruszają przepisy 
prawa, zasady uczciwego obrotu lub zasady zbywania na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa 
przedstawione w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 
253 ust. 1, 
9) podmiotowi, o którym mowa w art. 192 ust. 1, który 
narusza przepisy prawa lub statutu funduszu 
sekurytyzacyjnego, nie wypełnia warunków określonych w 
zezwoleniu lub przekracza zakres zezwolenia, lub 
wykonuje działalność z naruszeniem zasad uczciwego 
obrotu lub z naruszeniem interesów uczestników funduszu 
sekurytyzacyjnego; 
10) agentowi płatności lub przedstawicielowi funduszu 
zagranicznego lub funduszu inwestycyjnego otwartego z 
siedzibą w państwach należących do EEA lub OECD, które  
wykonują obowiązki wynikające z umowy zawartej z takim 
funduszem niezgodnie z tą umową oraz przepisami ustawy; 



- nakazać zaprzestanie tych działań. 
2. Środek określony w ust. 1 może być stosowany bez 
względu na zastosowanie sankcji określonych w art. 228, 
art. 232-234, art. 259, art. 259a i art. 273.  

Art. 99 
dyrekty
wy 

1. Państwa członkowskie ustanawiają przepisy dotyczące 
środków i kar nakładanych w przypadku naruszenia przepisów 
krajowych przyjętych na mocy niniejszej dyrektywy i 
podejmują wszelkie środki konieczne do ich wykonania. Bez 
uszczerbku dla procedur cofnięcia zezwolenia lub prawa 
państw członkowskich do nakładania sankcji karnych państwa 
członkowskie gwarantują w szczególności, zgodnie z prawem 
krajowym, możliwość zastosowania środków 
administracyjnych lub nałożenia sankcji administracyjnych na 
odpowiedzialną osobę w przypadku naruszenia przepisów 
przyjętych w związku z wdrożeniem niniejszej dyrektywy. 
Przewidziane środki i sankcje są skuteczne, proporcjonalne i 
odstraszające. 
2. Bez uszczerbku dla innych przepisów w sprawie środków i 
sankcji nakładanych w przypadku naruszenia innych przepisów 
krajowych przyjętych na mocy niniejszej dyrektywy, państwa 
członkowskie ustanawiają w szczególności skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające środki i sankcje dotyczące 
obowiązku przedstawiania kluczowych informacji dla 
inwestorów w sposób, który pozwala na ich zrozumienie przez 
inwestorów prywatnych zgodnie z art. 78 ust. 5. 
3. Państwa członkowskie zezwalają, by właściwe organy 
mogły podać do publicznej wiadomości każdy środek lub 
sankcję, jakie zostaną nałożone za naruszenie przepisów 
przyjętych w ramach wdrażania niniejszej dyrektywy, chyba że 
takie ujawnienie poważnie zagroziłoby rynkom finansowym, 
wpłynęłoby negatywnie na interesy inwestorów lub 
wyrządziłoby nieproporcjonalną szkodę zaangażowanym 
stronom. 
 

T Art. 228, 
art. 230, 
art. 232 i 
art. 233 
obowiązuj
ącej 
ustawy 
oraz 
projektow
any art. 
227a  

Art. 228: 
1. W przypadku gdy towarzystwo narusza przepisy prawa, 
nie wypełnia warunków określonych w zezwoleniu, 
przekracza zakres zezwolenia lub narusza interes 
uczestników funduszu inwestycyjnego lub uczestników 
zbiorczego portfela papierów wartościowych, Komisja 
może, w drodze decyzji: 
1) cofnąć zezwolenie albo  
2) nałożyć karę pieniężną do wysokości 500 000 zł, albo  
3) zastosować łącznie obie sankcje, o których mowa w pkt 
1 i 2.  
2. Komisja może nałożyć na towarzystwo sankcje, o których 
mowa w ust. 1, jeżeli stwierdzi, że fundusz inwestycyjny 
narusza przepisy regulujące działalność funduszy 
inwestycyjnych, przepisy ustawy o nadzorze nad rynkiem 
kapitałowym, ustawy o ofercie publicznej lub ustawy o 
obrocie instrumentami finansowymi, nie przestrzega 
przepisów statutu lub warunków określonych w zezwoleniu 
lub nie działa zgodnie z postanowieniami prospektu 
informacyjnego, a także w przypadku, gdy statut funduszu 
lub prospekt informacyjny funduszu zawiera postanowienia 
niezgodne z przepisami ustawy lub nieuwzględniające 
należycie interesu uczestników funduszu.  
3. W przypadku gdy towarzystwo narusza przepisy prawa, nie 
wypełnia warunków określonych w zezwoleniu na zarządzanie 
portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa 
liczba instrumentów finansowych albo w zezwoleniu na 
wykonywanie doradztwa inwestycyjnego, przekracza 
zakres zezwolenia, nie przestrzega zasad uczciwego obrotu 
lub narusza interes zleceniodawcy, Komisja może, w 
drodze decyzji:  
1) cofnąć zezwolenie na zarządzanie portfelami, w skład 
których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów 
finansowych albo zezwolenie na wykonywanie doradztwa 
inwestycyjnego;  
2) nałożyć karę pieniężną do wysokości 500 000 zł;  
3) zastosować łącznie obie sankcje, o których mowa w pkt 
1 i 2. 
4. W przypadku gdy umowa lub umowy, o których mowa w 
art. 185 ust. 6, nie zostaną zawarte w terminie 3 miesięcy 
od dnia zarejestrowania funduszu, Komisja może nałożyć 
na towarzystwo karę pieniężną w wysokości do 500 000 zł. 
4a. W przypadku wykonania przez fundusz inwestycyjny 
otwarty prawa głosu z papierów wartościowych z 
naruszeniem art. 104 ust. 7 Komisja może, w drodze 
decyzji, nałożyć na towarzystwo zarządzające tym 
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funduszem karę pieniężną do wysokości 500 000 zł.  
6. Decyzja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Komisji Nadzoru Finansowego. Komisja może nakazać jej 
ogłoszenie w dwóch dziennikach ogólnopolskich na koszt 
towarzystwa, jeżeli jest to szczególnie istotne ze względu 
na ochronę interesów uczestników.  
Art. 230: 
1.W uzasadnionych przypadkach Komisja może nakazać 
towarzystwu zmianę osób, o których mowa w art. 58 ust. 1 
pkt 4, 6 i 15, wyznaczając termin na dokonanie tej zmiany, 
nie krótszy niż 14 dni. 
2. Jeżeli zmiana, o której mowa ust. 1, nie zostanie 
dokonana w określonym terminie, Komisja może nałożyć 
na towarzystwo karę pieniężną w wysokości do 500 000 zł. 
3. Jeżeli pomimo nałożenia kary pieniężnej zmiana nie 
zostanie dokonana, Komisja może cofnąć zezwolenie na 
utworzenie towarzystwa. W takim przypadku stosuje się 
przepis art. 68. 
Art. 232: 
1. Jeżeli depozytariusz narusza przepisy ustawy lub nie 
wypełnia obowiązków określonych w umowie o 
prowadzenie rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego, 
Komisja może nakazać funduszowi zmianę depozytariusza 
lub nałożyć na depozytariusza karę pieniężną w wysokości 
do 500 000 zł. 
2. Jeżeli depozytariusz nie wypełnia określonych w ustawie 
obowiązków przekazywania informacji Komisji, Komisja 
może nałożyć karę pieniężną w wysokości do 500 000 zł. 
3. W razie powzięcia wątpliwości co do prawidłowości lub 
rzetelności sprawozdań finansowych towarzystwa lub 
funduszu inwestycyjnego 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, że wątpliwości były 
uzasadnione, towarzystwo zwraca Komisji koszty 
przeprowadzenia kontroli. 
Art. 233: 
1.W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 
2, narusza przepisy ustawy, nie wypełnia warunków 
określonych w zezwoleniu lub przekracza zakres 
zezwolenia, lub wykonuje działalność z naruszeniem 
interesów uczestników funduszy lub zasad uczciwego 
obrotu, Komisja może, w drodze decyzji:  
1) cofnąć zezwolenie;  
2) nałożyć karę pieniężną do wysokości 500 000 zł;  
3) zastosować łącznie obie sankcje, o których mowa w pkt 
1 i 2. 
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2. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 226 
ust. 1 pkt 4, wykonuje działalność w zakresie wykonywania 
obowiązków wynikających z umowy zawartej z 
towarzystwem niezgodnie z tą umową oraz statutem 
funduszu inwestycyjnego, Komisja może nałożyć na ten 
podmiot karę pieniężną do wysokości 500 000 zł lub 
nakazać towarzystwu odstąpienie od umowy. 
3. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 226 
ust. 1 pkt 5, wykonuje działalność w zakresie wykonywania 
obowiązków wynikających z umowy zawartej z funduszem 
niezgodnie z tą umową oraz statutem funduszu 
inwestycyjnego, Komisja może nałożyć na ten podmiot 
karę pieniężną do wysokości 500 000 zł lub nakazać 
funduszowi odstąpienie od umowy. 
4.W przypadku gdy podmiot prowadzący działalność 
maklerską, o którym mowa w art. 32 ust. 1, narusza 
przepisy ustawy lub wykonuje działalność z naruszeniem 
przepisów statutu funduszu inwestycyjnego, interesów 
uczestników funduszu lub zasad uczciwego obrotu, 
Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości 500 
000 zł.  
Art. 227a: 
1. Komisja może nakazać: 
1) towarzystwu, które narusza przepisy prawa, nie wypełnia 
warunków określonych w zezwoleniu, przekracza zakres 
zezwolenia, narusza interes uczestników funduszu 
inwestycyjnego lub uczestników zbiorczego portfela 
papierów wartościowych lub nie przestrzega zasad 
uczciwego obrotu, a także jeżeli fundusz inwestycyjny 
zarządzany przez towarzystwo narusza przepisy regulujące 
działalność funduszy inwestycyjnych, przepisy ustawy o 
nadzorze nad rynkiem kapitałowym, ustawy o ofercie 
publicznej lub ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi, nie przestrzega przepisów statutu lub 
warunków określonych w zezwoleniu lub nie działa 
zgodnie z postanowieniami prospektu informacyjnego, 
2) depozytariuszowi, który narusza przepisy ustawy lub nie 
wypełnia obowiązków określonych w umowie o 
prowadzenie rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego, 
3) podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 2, który 
narusza przepisy ustawy, nie wypełnia warunków 
określonych w zezwoleniu lub przekracza zakres 
zezwolenia, lub wykonuje działalność z naruszeniem 
interesów uczestników funduszy lub zasad uczciwego 
obrotu, 
4) podmiotowi, o którym mowa w art. 45a ust. 1, który 
wykonuje działalność w zakresie wykonywania 
obowiązków wynikających z umowy zawartej z 
towarzystwem niezgodnie z tą umową oraz statutem 
funduszu inwestycyjnego, 
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5) podmiotowi prowadzącemu rejestr uczestników funduszu 
inwestycyjnego, który wykonuje działalność w zakresie 
wykonywania obowiązków wynikających z umowy 
zawartej z funduszem niezgodnie z tą umową oraz statutem 
funduszu inwestycyjnego, 
6) spółce zarządzającej jeżeli działalność funduszu 
inwestycyjnego otwartego, co do którego towarzystwo 
zawarło umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a, w zakresie 
należącym zgodnie z art. 272c ust. 1 do kompetencji spółki 
zarządzającej, narusza przepisy regulujące działalność 
funduszy inwestycyjnych, przepisy ustawy o nadzorze nad 
rynkiem kapitałowym, ustawy o ofercie publicznej lub 
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 
postanowienia statutu, lub warunki określone w zezwoleniu 
lub jest niezgodna z postanowieniami prospektu 
informacyjnego, lub narusza interes uczestników funduszu 
inwestycyjnego; 
7) spółce zarządzającej lub oddziałowi tej spółki albo  
spółce zarządzającej funduszami inwestycyjnymi otwartymi 
z siedzibą w państwach należących do EEA lub OECD lub 
oddziałowi tej spółki, które naruszają przepisy prawa w 
zakresie prowadzenia działalności na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, 
8) funduszowi zagranicznemu lub funduszowi 
inwestycyjnemu otwartemu z siedzibą w państwie 
należącym do EEA lub OECD, które naruszają przepisy 
prawa, zasady uczciwego obrotu lub zasady zbywania na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa 
przedstawione w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 
253 ust. 1, 
9) podmiotowi, o którym mowa w art. 192 ust. 1, który 
narusza przepisy prawa lub statutu funduszu 
sekurytyzacyjnego, nie wypełnia warunków określonych w 
zezwoleniu lub przekracza zakres zezwolenia, lub 
wykonuje działalność z naruszeniem zasad uczciwego 
obrotu lub z naruszeniem interesów uczestników funduszu 
sekurytyzacyjnego; 
10) agentowi płatności lub przedstawicielowi funduszu 
zagranicznego lub funduszu inwestycyjnego otwartego z 
siedzibą w państwach należących do EEA lub OECD, które  
wykonują obowiązki wynikające z umowy zawartej z takim 
funduszem niezgodnie z tą umową oraz przepisami ustawy; 
- nakazać zaprzestanie tych działań. 
2. Środek określony w ust. 1 może być stosowany bez 
względu na zastosowanie sankcji określonych w art. 228, 
art. 232-234, art. 259, art. 259a i art. 273.  

Art. 100 
dyrekty
wy 

1. Państwa członkowskie zapewniają wprowadzenie 
wydajnych i skutecznych procedur składania skarg i 
odwoływania się w celu pozasądowego rozstrzygania sporów 
konsumenckich dotyczących działalności UCITS, w 

T Art. 18 
ustawy z 
dnia 21 
lipca 2006 

Art. 18 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r o nadzorze nad 
rynkiem finansowym: 
1. Przy Komisji tworzy się sąd polubowny, którego celem 
jest rozpatrywanie sporów między uczestnikami rynku 

 



stosownych przypadkach z wykorzystaniem istniejących 
podmiotów. 
2. Państwa członkowskie zapewniają, by na mocy przepisów 
ustawowych i wykonawczych organom, o których mowa w ust. 
1, nie uniemożliwiano skutecznej współpracy w dziedzinie 
rozstrzygania sporów transgranicznych. 
 

r o 
nadzorze 
nad 
rynkiem 
finansowy
m 

finansowego, w szczególności sporów wynikających ze 
stosunków umownych między podmiotami podlegającymi 
nadzorowi Komisji, a odbiorcami usług świadczonych 
przez te podmioty. 
2. W postępowaniu przed sądem polubownym stosuje się 
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks 
postępowania cywilnego 
3. Komisja ustala, w drodze uchwały, regulamin sądu 
polubownego. 

Art. 101 
ust. 1 
dyrekty
wy 

1. Właściwe organy państw członkowskich współpracują ze 
sobą zawsze, gdy jest to konieczne w celu wykonywania 
obowiązków powierzonych im na mocy niniejszej dyrektywy 
lub w celu wykonywania ich uprawnień ustanowionych na 
mocy niniejszej dyrektywy lub prawa krajowego. 
Państwa członkowskie podejmują konieczne środki 
administracyjne i organizacyjne, tak by ułatwić współpracę 
przewidzianą w niniejszym ustępie. 
Właściwe organy wykonują swoje uprawnienia do celów 
współpracy nawet w przypadkach, gdy działanie podlegające 
dochodzeniu nie stanowi naruszenia jakichkolwiek przepisów 
obowiązujących w ich państwie członkowskim. 
 

T Art. 286 
ust. 1 
obowiązuj
ącej 
ustawy  

Art. 286 ust. 1: 
1. Komisja współpracuje z właściwymi organami państw 
goszczących w zakresie nadzoru nad towarzystwami i 
spółkami zarządzającymi, które utworzyły oddział lub 
prowadzą działalność w formie innej niż oddział na 
terytorium tych państw. 

 

Art. 101 
ust. 2 
dyrekty
wy 

Właściwe organy państw członkowskich bezzwłocznie 
wymieniają między sobą informacje niezbędne do celów 
wykonywania obowiązków powierzonych im na mocy 
niniejszej dyrektywy. 
 

T Projektow
any art. 
286 ust. 4 
i 5  

Art. 286 ust. 4 i 5: 
4. Komisja może zwrócić się do właściwych organów 
państw członkowskich o udzielenie informacji i wyjaśnień 
niezbędnych do wykonywania nadzoru określonego w 
ustawie. 
5. Na zapytanie właściwych organów państwa 
członkowskiego Komisja niezwłocznie udziela informacji i 
wyjaśnień w zakresie niezbędnym do wykonywania przez 
te organy nadzoru w zakresie wynikającym z prawa 
wspólnotowego regulującego zasady zbiorowego 
inwestowania w papiery wartościowe.  

 

Art. 101 
ust. 3 
dyrekty
wy 

Jeżeli właściwe władze jednego z państw członkowskich mają 
uzasadnione powody, by podejrzewać, że działania sprzeczne z 
przepisami niniejszej dyrektywy są lub były realizowane na 
terytorium innego państwa członkowskiego przez podmioty 
niepodlegające nadzorowi właściwego organu, powiadamia o 
tym właściwe organy innego państwa członkowskiego w jak 
najwłaściwszej dla nich formie. Organy, które otrzymały takie 
powiadomienie, podejmują stosowne działania, informują 
właściwy organ o wynikach tych działań i, w miarę 
możliwości, o istotnych zmianach sytuacji na poszczególnych 
etapach. Ustęp ten stosuje się bez uszczerbku dla uprawnień 
właściwego organu, który dokonał powiadomienia. 
 

T Projektow
any art. 
286 ust. 6 
i 7 

Art. 286 ust. 6 i 7: 
6. W razie uzasadnionego podejrzenia, że podmiot 
niepodlegający nadzorowi Komisji prowadzi na terytorium 
państwa członkowskiego działania sprzeczne z przepisami 
prawa wspólnotowego regulującego zasady zbiorowego 
inwestowania w papiery wartościowe, Komisja informuje 
właściwe organy państwa członkowskiego o tym fakcie. 
7. W przypadku otrzymania od właściwych organów 
państwa członkowskiego informacji, że podmiot 
niepodlegający nadzorowi tych organów prowadzi na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działania sprzeczne z 
przepisami prawa wspólnotowego regulującego zasady 
zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe, Komisja 
podejmuje stosowne działania oraz informuje organy, które 
przekazały informację, o wynikach tych działań.  

 

Art. 101 
W ramach swoich uprawnień na mocy niniejszej dyrektywy 
właściwe organy jednego państwa członkowskiego mogą T Projektow

Art. 286 ust. 11: 
11. W przypadku otrzymania od właściwych organów  
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ust. 4 
dyrekty
wy 

zwrócić się o współpracę do właściwych organów innego 
państwa członkowskiego w zakresie działalności nadzorczej 
lub w odniesieniu do kontroli na miejscu lub dochodzenia na 
terytorium tego drugiego państwa członkowskiego. Jeżeli 
właściwy organ otrzyma wniosek dotyczący kontroli na 
miejscu lub dochodzenia, to: 
a) sam przeprowadza kontrolę i dochodzenie; 
b) umożliwia organowi, który złożył wniosek, 

przeprowadzenie kontroli i dochodzenia; lub 
c) umożliwia biegłym rewidentom lub ekspertom 

przeprowadzenie kontroli lub dochodzenia. 
 

any art. 
286 ust. 
11 

państwa członkowskiego, w ramach ich uprawnień, 
wniosku o podjęcie współpracy w zakresie działalności 
nadzorczej, Komisja może: 
1) przeprowadzić kontrolę lub postępowanie wyjaśniające – 
w takim przypadku Komisja może umożliwić udział 
pracowników właściwych organów państwa 
członkowskiego w czynnościach podejmowanych w takich 
postępowaniach; 
2) umożliwić właściwym organom państwa 
członkowskiego, które złożyły wniosek, lub wskazanym 
przez nie podmiotom przeprowadzenie działań kontrolnych 
lub wyjaśniających – w takim przypadku pracownicy 
urzędu Komisji mają prawo uczestniczyć w tych 
działaniach.  

Art. 101 
ust. 5 
dyrekty
wy 

Jeżeli kontrola lub dochodzenie jest przeprowadzane na 
terytorium jednego państwa członkowskiego przez właściwy 
organ tego państwa członkowskiego, właściwy organ państwa 
członkowskiego, który zwrócił się o współpracę, może 
domagać się, by jego urzędnicy towarzyszyli urzędnikom 
przeprowadzającym kontrolę lub dochodzenie. Kontrola lub 
dochodzenie podlega jednak ogólnemu nadzorowi państwa 
członkowskiego, na którego terytorium są one 
przeprowadzane. 

Jeżeli kontrola lub dochodzenie jest przeprowadzane na 
terytorium jednego państwa członkowskiego przez właściwy 
organ innego państwa członkowskiego, to właściwy organ 
państwa członkowskiego, na którego terytorium 
przeprowadzana jest kontrola lub dochodzenie, może domagać 
się, by jego urzędnicy towarzyszyli urzędnikom 
przeprowadzającym kontrolę lub dochodzenie. 
 

T Projektow
any art. 
286 ust. 9 
i 11  

Art. 286 ust. 9 i 11: 
9. Komisja może wystąpić o dopuszczenie pracowników 
urzędu Komisji do udziału w postępowaniu wszczętym 
przez właściwe organy państwa członkowskiego wskutek 
wniosku Komisji, o którym mowa w ust. 8, a jeżeli 
czynności na terytorium tego państwa są wykonywane w 
toku kontroli lub w postępowaniu wyjaśniającym 
prowadzonych przez Komisję – umożliwić udział w 
czynnościach pracowników tych organów. 
11. W przypadku otrzymania od właściwych organów 
państwa członkowskiego, w ramach ich uprawnień, 
wniosku o podjęcie współpracy w zakresie działalności 
nadzorczej, Komisja może: 
1) przeprowadzić kontrolę lub postępowanie wyjaśniające – 
w takim przypadku Komisja może umożliwić udział 
pracowników właściwych organów państwa 
członkowskiego w czynnościach podejmowanych w takich 
postępowaniach; 
2) umożliwić właściwym organom państwa 
członkowskiego, które złożyły wniosek, lub wskazanym 
przez nie podmiotom przeprowadzenie działań kontrolnych 
lub wyjaśniających – w takim przypadku pracownicy 
urzędu Komisji mają prawo uczestniczyć w tych 
działaniach.  

 

Art. 101 
ust. 6 
dyrekty
wy 

Właściwe organy państwa członkowskiego, w którym 
prowadzona jest kontrola lub dochodzenie, mogą odmówić 
wymiany informacji przewidzianej ust. 2 lub podjęcia działań 
na podstawie wniosku o współpracę w prowadzeniu 
dochodzenia lub kontroli na miejscu przewidzianych w ust. 4, 
wyłącznie jeżeli: 
a) takie dochodzenie, kontrola na miejscu lub wymiana 

informacji mogą negatywnie wpłynąć na suwerenność, 
bezpieczeństwo lub porządek publiczny tego państwa 
członkowskiego; 

b) zostało już wszczęte postępowanie sądowe w sprawie 
tych samych działań i przeciwko tym samym osobom 

T Projektow
any art. 
286 ust. 
12 

Art. 286 ust. 12: 
12. Komisja może odmówić udzielenia informacji lub 
wyjaśnień na zapytanie, o którym mowa w ust. 5, lub 
podjęcia działań na podstawie wniosku, o którym mowa w 
ust. 11, wyłącznie jeżeli:  
1) udzielenie informacji lub wyjaśnień lub podjęcie działań 
może negatywnie wpłynąć na suwerenność, bezpieczeństwo 
lub porządek publiczny Rzeczypospolitej Polskiej; 
2) przeciwko wskazanemu w zapytaniu lub wniosku 
podmiotowi i w sprawie tych samych działań zostało 
wszczęte postępowanie sądowe przed sądem 
Rzeczypospolitej Polskiej albo postępowanie takie 

 



przed organami tego państwa członkowskiego; 
c) w tym państwie członkowskim w odniesieniu do tych 

samych osób i tych samych działań wydano już 
ostateczny wyrok. 

 

zakończyło się wydaniem prawomocnego wyroku.  

Art. 101 
ust. 7 
dyrekty
wy 

Właściwe organy powiadamiają właściwe organy, które 
zwróciły się z wnioskiem, o wszelkich decyzjach podjętych na 
podstawie ust. 6. Powiadomienie to zawiera informacje na 
temat przyczyn podjęcia takiej decyzji. 
 

T Projektow
any art. 
286 ust. 
10  

Art. 286 ust. 8: 
8. Komisja może zwrócić się do właściwych organów 
państwa członkowskiego o podjęcie współpracy w zakresie 
działalności nadzorczej.  

 

Art. 101 
ust. 8 
dyrekty
wy 

Właściwe organy mogą zwrócić uwagę Komitetu Europejskich 
Organów Nadzoru Papierów Wartościowych ustanowionego 
na mocy decyzji Komisji 2009/77/WE(15) na sytuacje, w 
których wniosek: 
a) o wymianę informacji przewidziany w art. 109 nie 

został rozpatrzony w odpowiednim terminie lub został 
odrzucony; 

b) o przeprowadzenie dochodzenia lub kontroli na miejscu 
przewidziany w art. 110 został odrzucony lub nie został 
rozpatrzony w odpowiednim terminie; lub 

c) o udzielenie zezwolenia na to, by urzędnicy tego organu 
towarzyszyli urzędnikom właściwego organu innego 
państwa członkowskiego został odrzucony lub nie 
został rozpatrzony w odpowiednim terminie. 

 

T Implemen
tacja 
zostanie 
dokonana 
ustawą 
implement
ującą 
dyrektywę 
2010/78/U
E. 

  

Art. 102 
ust. 2 
akapit 
drugi 
dyrekty
wy 

Właściwe organy wymieniające informacje z innymi 
właściwymi władzami na podstawie niniejszej dyrektywy 
mogą wskazać w momencie przekazywania takich informacji, 
że informacji tych nie można ujawniać bez ich wyraźnej 
zgody, w którym to przypadku informacje te można wymieniać 
wyłącznie do celów, na które władze te wyraziły zgodę. 
 

T Obowiązu
jące 
przepisy 
art. 20 i 
21 ustawy 
z dnia 29 
lipca 2005 
r. o 
nadzorze 
nad 
rynkiem 
kapitałow
ym  

Art. 282 ust. 1 i 2: 
Obowiązujące przepisy art. 20 i 21 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. Nr 
183, poz. 1537, z późn. zm.) 
Art. 20. 1. Komisja lub jej upoważniony przedstawiciel 
może przekazywać i otrzymywać od zagranicznego organu 
nadzoru nad rynkiem papierów wartościowych lub rynkiem 
finansowym informacje niezbędne w celu:  
1) prawidłowego wykonywania określonych zadań w 
zakresie nadzoru, w tym zadań określonych ustawą o 
nadzorze uzupełniającym, lub  
2) zapewnienia prawidłowego toku postępowań sądowych, 
administracyjnych, karnych, wyjaśniających oraz 
kontrolnych w sprawach związanych z wykonywaniem 
nadzoru.  
4. Informacje uzyskane przez Komisję na podstawie 
porozumienia, o którym mowa w ust. 2, nie mogą być, bez 
zgody zagranicznego organu nadzoru, wykorzystywane w 
innych celach niż określone w ust. 1 lub przekazywane 
poza Komisję do właściwego organu innego państwa. 
Art. 21. 1. W celach określonych w art. 20 ust. 1, Komisja 
lub jej upoważniony przedstawiciel, zarówno z własnej 
inicjatywy, jak i na żądanie, przekazuje posiadane 
informacje odpowiednio organowi nadzoru w innym 
państwie członkowskim lub koordynatorowi zagranicznemu 
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w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy o nadzorze 
uzupełniającym. 
4. Jeżeli Komisja wyrazi na to zgodę, informacje udzielone 
przez Komisję organowi nadzoru w innym państwie 
członkowskim mogą być wykorzystane w innych celach niż 
określone w art. 20 ust. 1 lub przekazane poza ten organ do 
właściwego organu innego państwa. 
5. Jeżeli organ nadzoru w innym państwie członkowskim 
wyrazi na to zgodę, informacje niezbędne w celach 
określonych w art. 20 ust. 1, uzyskane przez Komisję od 
tego organu, mogą być wykorzystywane w innych celach 
lub przekazywane poza Komisję do właściwego organu 
innego państwa, w szczególności będącego stroną 
porozumienia, o którym mowa w art. 20 ust. 2. 

Art. 102 
ust. 5 
dyrekty
wy 

Ustępy 1 i 4 nie stanowią przeszkody dla wymiany informacji 
między państwem członkowskim lub państwami 
członkowskimi, w przypadku gdy wymiana taka ma mieć 
miejsce pomiędzy właściwym organem a: 
a) organami publicznie odpowiedzialnymi za 

nadzorowanie instytucji kredytowych, przedsiębiorstw 
inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń lub innych 
organizacji finansowych i organami odpowiedzialnymi 
za nadzorowanie rynków finansowych; 

b) organami zaangażowanymi w likwidację lub upadłość 
UCITS lub przedsiębiorstw wnoszących wkład do ich 
działalności albo organami zaangażowanymi w 
podobne procedury; lub 

c) osobami odpowiedzialnymi za wykonywanie 
ustawowych badań sprawozdań finansowych zakładów 
ubezpieczeń, instytucji kredytowych, przedsiębiorstw 
inwestycyjnych lub innych instytucji finansowych. 

W szczególności ust. 1 i 4 nie stanowią przeszkody dla 
wykonywania przez wymienione powyżej organy ich funkcji 
nadzorczych lub ujawniania organom administrującym 
systemami kompensacyjnymi informacji koniecznych do 
wykonywania ich funkcji. 

Informacje wymieniane na podstawie akapitu pierwszego 
podlegają warunkom tajemnicy zawodowej określonym w ust. 
1. 
 

T Art. 281 
ust. 1 oraz 
art. 282 
ust. 2 
obowiązuj
ącej 
ustawy. 

Art. 281.  
1. Z zastrzeżeniem art. 282 i 283, informacje stanowiące 
tajemnicę zawodową mogą być ujawniane wyłącznie na 
żądanie:  
1) sądu lub prokuratora, jeżeli są niezbędne w toczącym się 
postępowaniu karnym, a w postępowaniu cywilnym, jeżeli 
informacje nie dotyczą osób trzecich niebędących stroną 
postępowania;  
2) Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w związku z 
toczącym się przed organem kontroli skarbowej 
postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe lub o 
wykroczenie skarbowe, jeżeli są niezbędne w toczącym się 
postępowaniu;  
3) Prezesa Najwyższej Izby Kontroli lub upoważnionego 
przez niego kontrolera w zakresie danych dotyczących 
jednostki kontrolowanej, niezbędnych do ustalenia stanu 
faktycznego w prowadzonym postępowaniu kontrolnym 
dotyczącym tej jednostki określonym w ustawie z dnia 23 
grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2001 
r. Nr 85, poz. 937 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 
153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 123, poz. 1291);  
4) naczelnika urzędu skarbowego w związku z toczącym się 
przed organem kontroli skarbowej postępowaniem w 
sprawie o przestępstwo skarbowe lub o wykroczenie 
skarbowe, jeżeli są niezbędne w toczącym się 
postępowaniu;  
5) dyrektora urzędu kontroli skarbowej w związku z 
toczącym się przed organem kontroli skarbowej 
postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe lub o 
wykroczenie skarbowe, jeżeli są niezbędne w toczącym się 
postępowaniu;  
6) inspektora kontroli skarbowej w związku z toczącym się 
przed organem kontroli skarbowej postępowaniem w 
sprawie o przestępstwo skarbowe lub o wykroczenie 
skarbowe, jeżeli są niezbędne w toczącym się 
postępowaniu;  
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7) biegłego rewidenta upoważnionego do badania 
sprawozdań finansowych podmiotu obowiązanego do 
zachowania tajemnicy zawodowej, jeżeli jest to niezbędne 
do celów tego badania, na podstawie zawartej z nim 
umowy;  
8) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji Wywiadu, Służby 
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży 
Granicznej, Służby Więziennej, Biura Ochrony Rządu i ich 
upoważnionych pisemnie funkcjonariuszy lub żołnierzy w 
zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania 
sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie 
informacji niejawnych;  
9) Policji, jeżeli jest to konieczne do skutecznego 
zapobieżenia popełnieniu przestępstwa, jego wykrycia albo 
ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, na zasadach i w 
trybie określonych w art. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 
r. o Policji (Dz.U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. 
zm.[352]);  
10) komornika sądowego w związku z toczącym się 
postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym, jeżeli 
są niezbędne w tym postępowaniu;  
11) jedynego uczestnika funduszu, jeżeli statut funduszu tak 
stanowi, przy czym w przypadku, gdy uczestnikiem 
funduszu są podmioty należące do tej samej grupy 
kapitałowej, dla celów niniejszego przepisu grupa ta jest 
traktowana jako jedyny uczestnik. 
Art. 282 ust. 2: 
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, oraz informacje 
uzyskane przez Komisję zgodnie z art. 283 mogą być 
wykorzystywane wyłącznie do wykonywania ustawowo 
określonych zadań Komisji, w szczególności mogą 
stanowić dowód w postępowaniu administracyjnym 
prowadzonym przez Komisję 

Art. 107 
dyrekty
wy 

1. Właściwe organy uzasadniają na piśmie każdą decyzję o 
odmowie udzielenia zezwolenia oraz każdą negatywną decyzję 
podjętą w ramach wykonywania ogólnych środków 
podejmowanych w związku ze stosowaniem przepisów 
niniejszej dyrektywy oraz przekazują to uzasadnienie 
wnioskodawcom. 
2. Państwa członkowskie zapewniają, by każda decyzja podjęta 
zgodnie z przepisami ustawowymi, wykonawczymi i 
administracyjnymi przyjętymi zgodnie z niniejszą dyrektywą 
była należycie uzasadniona i by przysługiwało prawo 
odwoływania się na drodze sądowej, także w sytuacji gdy 
żadna decyzja nie zostanie podjęta w terminie sześciu miesięcy 
od złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia zawierającego 
wszelkie wymagane informacje. 
3. Państwa członkowskie zapewniają, by przynajmniej jeden z 

T Przepisy 
obowiązuj
ącego 
kodeksu 
postępowa
nia 
administra
cyjnego. 
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następujących podmiotów, określonych w prawie krajowym, 
mógł, w interesie konsumentów i zgodnie z prawem krajowym, 
wszcząć postępowanie przed sądami lub właściwymi organami 
administracyjnymi w celu zapewnienia stosowania przepisów 
krajowych wdrażających niniejszą dyrektywę: 
a) podmioty publiczne lub ich przedstawiciele; 
b) organizacje konsumenckie działające na rzecz ochrony 

konsumentów; lub 
c) organizacje zawodowe mające interes prawny w 
ochronie swoich członków. 

Art. 108 
dyrekty
wy 

1. Tylko organy macierzystego państwa członkowskiego 
UCITS mają prawo do podejmowania działań przeciw temu 
UCITS, jeżeli naruszy ono przepisy ustawowe, wykonawcze 
lub administracyjne, lub też przepisy ustanowione w 
regulaminie funduszu lub w dokumentach założycielskich 
spółki inwestycyjnej. 

Niemniej jednak organy państwa członkowskiego 
goszczącego UCITS mogą podjąć działania przeciw temu 
UCITS, jeśli naruszy ono przepisy ustawowe, wykonawcze lub 
administracyjne obowiązujące na terytorium tego państwa 
członkowskiego, ale niewchodzące w zakres niniejszej 
dyrektywy oraz nieobjęte wymogami określonymi w art. 92 i 
94. 

2. O każdej decyzji o cofnięciu zezwolenia lub o 
jakichkolwiek innych poważnych środkach podjętych wobec 
UCITS, lub o jakimkolwiek zawieszeniu emisji, odkupu lub 
umorzenia jego jednostek, organy macierzystego państwa 
członkowskiego UCITS informują niezwłocznie organy 
państwa członkowskiego goszczącego UCITS i jeżeli spółka 
zarządzająca UCITS ma siedzibę w innym państwie 
członkowskim, właściwe organy macierzystego państwa 
członkowskiego spółki zarządzającej. 

3. Właściwe organy macierzystego państwa 
członkowskiego spółki zarządzającej i organy macierzystego 
państwa członkowskiego UCITS mogą podejmować 
odpowiednio działania przeciwko spółce zarządzającej, jeżeli 
narusza ona przepisy wynikające ze spoczywającej na niej 
odpowiedzialności. 

4. W przypadku gdy właściwe organy państwa 
członkowskiego goszczącego UCITS posiadają jasne i wyraźne 
podstawy do domniemania, że UCITS, którego jednostki 
uczestnictwa znajdują się w obrocie na terytorium tego 
państwa członkowskiego, narusza zobowiązania wynikające z 
przepisów przyjętych na mocy niniejszej dyrektywy, z których 
nie wynikają uprawnienia dla właściwych organów państwa 
członkowskiego goszczącego UCITS, organy te przekazują 
swoje ustalenia właściwym organom macierzystego państwa 
członkowskiego UCITS, które podejmuje odpowiednie środki. 

5. Jeżeli, pomimo środków podjętych przez właściwe 
organy macierzystego państwa członkowskiego UCITS lub 

T Art. 259 
obowiązuj
ącej 
ustawy 
oraz 
projektow
any art. 
259 ust. 2 
i 5  

Art. 259: 
1. Nadzór nad funduszami zagranicznymi wykonują 
właściwe organy państwa macierzystego tych funduszy, z 
zastrzeżeniem ust. 4. 
2. Wyłącznie właściwe organy państwa macierzystego 
funduszu zagranicznego są uprawnione do podejmowania 
środków nadzorczych w przypadku naruszenia przez ten 
fundusz przepisów prawa, regulaminu, o którym mowa w 
art. 253 ust. 2 pkt 2, lub zasad uczciwego obrotu, z 
zastrzeżeniem ust. 5. 
3. Komisja informuje właściwe organy państwa 
macierzystego funduszu zagranicznego o naruszeniu przez 
ten fundusz, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
przepisów prawa, regulaminu lub zasad uczciwego obrotu. 
4. Komisja wykonuje nadzór nad zbywaniem na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa 
emitowanych przez fundusze zagraniczne zgodnie z 
przepisami prawa i zasadami uczciwego obrotu. 
5. W przypadku naruszenia przepisów prawa, regulaminu 
lub zasad uczciwego obrotu przy zbywaniu tytułów 
uczestnictwa emitowanych przez fundusz zagraniczny na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja może w 
drodze decyzji:  
1) zakazać dalszego ich zbywania albo  
2) nałożyć na fundusz zagraniczny karę pieniężną w 
wysokości do 500 000 zł, albo  
3) zastosować łącznie obie sankcje, o których mowa w pkt 
1 i 2.  
Art. 259 ust. 2:  
2. Wyłącznie właściwymi do podejmowania środków 
nadzorczych wobec funduszu zagranicznego w przypadku 
naruszenia przez ten fundusz przepisów prawa państwa 
macierzystego, regulaminu tego funduszu lub zasad 
uczciwego obrotu, są właściwe organy państwa 
macierzystego tego funduszu zagranicznego, z 
zastrzeżeniem ust. 5. 
Art. 259 ust. 5:  
5. W przypadku naruszenia przy zbywaniu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa 
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ponieważ środki te okazały się nieodpowiednie, lub też 
ponieważ macierzyste państwo członkowskie UCITS nie 
podjęło działań w rozsądnym terminie, dane UCITS nadal 
działa w sposób wyraźnie szkodliwy dla interesów inwestorów 
w państwie członkowskim goszczącego UCITS, to właściwe 
organy państwa członkowskiego goszczącego UCITS mogą 
podjąć w związku z tym jedno z następujących działań: 
a) po poinformowaniu właściwych organów 

macierzystego państwa członkowskiego UCITS 
podejmują wszelkie stosowne środki konieczne celem 
ochrony inwestorów, w tym mogą uniemożliwić 
danemu UCITS dalsze wprowadzanie do obrotu jego 
jednostek uczestnictwa na terytorium UCITS 
goszczącego państwa członkowskiego; albo 

b) jeżeli to konieczne, zwracają się do Komitetu 
Europejskich Organów Nadzoru Papierów 
Wartościowych. 

Komisja jest niezwłocznie powiadamiana o wszelkich 
środkach podjętych na mocy akapitu pierwszego lit. a). 

6. Państwa członkowskie dopilnowują, by na ich 
terytorium istniała prawna możliwość dostarczania 
dokumentów prawnych koniecznych do celów środków, które 
mogą zostać podjęte przez państwo członkowskie goszczące 
UCITS zgodnie z ust. 2-5. 
 

emitowanych przez fundusz zagraniczny przepisów prawa, 
zasad uczciwego obrotu lub zasad zbywania tytułów 
uczestnictwa przedstawionych w zawiadomieniu, o którym 
mowa w art. 253 ust. 1, lub określonych w dokumentach 
załączanych do zawiadomienia, Komisja może, w drodze 
decyzji: 
1) zakazać dalszego ich zbywania albo 
2) nałożyć na fundusz zagraniczny karę pieniężną w 
wysokości do 500.000 zł, albo 
3) zastosować łącznie obie sankcje, o których mowa w pkt 
1 i 2.  

Art. 109 
ust. 2 
dyrekty
wy 

2. W zakresie niezbędnym do wykonywania uprawnień 
nadzorczych macierzystego państwa członkowskiego, 
właściwe organy macierzystego państwa członkowskiego 
spółki zarządzającej są powiadamiane przez właściwe organy 
państwa członkowskiego goszczącego spółkę zarządzającą o 
wszelkich środkach podjętych przez państwo członkowskie 
goszczące spółkę zarządzającą na podstawie art. 21 ust. 5, 
które wiążą się z nałożeniem na spółkę zarządzającą środków 
lub sankcji lub wprowadzeniem wobec spółki zarządzającej 
ograniczeń jej działalności. 

 

T Art. 286 
ust. 3 
obowiązuj
ącej 
ustawy 

Art. 286 ust. 3: 
3. W zakresie niezbędnym do wykonywania nadzoru 
Komisja informuje właściwe organy państw 
członkowskich, w których spółka zarządzająca ma siedzibę, 
o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 273 ust. 3. 

 

Art. 109 
ust. 3 
dyrekty
wy 

3. Właściwe organy macierzystego państwa członkowskiego 
spółki zarządzającej powiadamiają niezwłocznie właściwe 
organy macierzystego państwa członkowskiego UCITS o 
wszelkich stwierdzonych na poziomie spółki zarządzającej 
problemach, które w poważnym stopniu wpłynęłyby na jej 
zdolność właściwego wypełniania obowiązków związanych z 
funduszem, oraz o wszelkich naruszeniach wymogów 
określonych w rozdziale III. 

T Art. 259 
ust. 3 
obowiązuj
ącej 
ustawy 

Art. 259 ust. 3: 
3. Komisja informuje właściwe organy państwa 
macierzystego funduszu zagranicznego o naruszeniu przez 
ten fundusz, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
przepisów prawa, regulaminu lub zasad uczciwego obrotu. 

 

 

Art. 109 
ust. 4 
dyrekty
wy 

4. Właściwe organy macierzystego państwa członkowskiego 
UCITS niezwłocznie powiadamiają właściwe organy 
macierzystego państwa członkowskiego spółki zarządzającej o 
wszelkich stwierdzonych na poziomie UCITS problemach, 
które mogłyby w poważnym stopniu wpłynąć na jej zdolność 
właściwego wypełniania obowiązków lub przestrzegania 

T Art. 286 
ust. 1 
obowiązuj
ącej 
ustawy. 

Art. 286 ust. 1: 
1. Komisja współpracuje z właściwymi organami państw 
goszczących w zakresie nadzoru nad towarzystwami i 
spółkami zarządzającymi, które utworzyły oddział lub 
prowadzą działalność w formie innej niż oddział na 
terytorium tych państw. 
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wymogów dyrektywy, za które odpowiedzialne jest 
macierzyste państwo członkowskie UCITS. 
 

 

Art. 110 
dyrekty
wy 

 

1. Każde państwo członkowskie goszczące spółkę zarządzającą 
zapewnia, by w przypadku gdy spółka zarządzająca 
posiadająca zezwolenie na działalność wydane w innym 
państwie członkowskim prowadzi działalność na terytorium 
tego państwa poprzez oddział, właściwe organy macierzystego 
państwa członkowskiego spółki zarządzającej mogły, po 
powiadomieniu właściwych organów państwa członkowskiego 
goszczącego spółkę zarządzającą, samodzielnie lub przez 
pośredników poinstruowanych przez nie w tym celu, 
przeprowadzić na miejscu weryfikację informacji, określoną w 
art. 109. 

2. Ustęp 1 nie narusza prawa właściwych organów 
państwa członkowskiego goszczącego spółkę zarządzającą, w 
związku z wypełnianiem przez nie obowiązków wynikających 
z niniejszej dyrektywy, do przeprowadzania kontroli na 
miejscu oddziałów utworzonych na terytorium tego państwa 
członkowskiego. 
 

T Art. 274 
obowiązuj
ącej 
ustawy 

Art. 274: 
1. Jeżeli spółka zarządzająca prowadzi działalność na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału, 
przedstawiciele właściwych organów państwa 
macierzystego tej spółki mają prawo wstępu, po uprzednim 
poinformowaniu Komisji, do pomieszczeń tych oddziałów 
w celu sprawdzenia, czy prowadzą one działalność zgodnie 
z przepisami prawa. 
2. Na wniosek właściwych organów państwa macierzystego 
spółki zarządzającej Komisja może przeprowadzić kontrolę, 
o której mowa w ust. 1. 
 
 

 

Załączni
k I 
dyrekty
wy 

 

 
T Znowelizo

wane 
rozporząd
zenie 
Ministra 
Finansów 
wydane na 
podstawie 
art. 221. 

  

 

1)  w wypadku projektu usuwającego naruszenie Komisji należy wpisać nr naruszenia, zaś w wypadku wykonywania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości (czy to w trybie 
prejudycjalnym czy skargowym) należy podać datę wyroku i sygnaturę sprawy  
2) tabelę zbieżności dla przepisów Unii Europejskiej można wygenerować przy pomocy systemu e-step (www.e-step.pl/urzednik). W wypadku konieczności dodania uzasadnienia dla 
przekroczenia minimum europejskiego należy dodać odpowiednią kolumnę 
3) w tej części należy wskazać przepisy dyrektywy, decyzji ramowej, przepisy prawa UE, których naruszenie wskazała Komisja lub których wykładni dokonał Trybunał 
Sprawiedliwości 
4) w tej części należy wskazać wszystkie przepisy projektu aktu prawnego, które nie zostały wymienione w pierwszej części tabeli. Ze względu na konieczność ograniczenia 
projektów implementujących prawo UE do przepisów wyłącznie i ściśle dostosowawczych przepisy wykraczające poza ten zakres powinny mieć charakter wyjątkowy i być 
opatrzone uzasadnieniem konieczności ich wprowadzenia. 
 (*) jeżeli do wdrożenia danego przepisu UE potrzebne jest oprócz przepisu przenoszącego treść, także wprowadzenie przepisów zapewniających stosowanie (np. przepisy 
proceduralne, przepisy karne itp.), w tabeli powinny znaleźć się wszystkie te przepisy wraz z oznaczeniem ich jednostek redakcyjnych 
(**) w wypadku wprowadzenia przepisów, które przekraczają minimum ustanowione przepisami UE (o ile jest to dopuszczalne) konieczne jest uzasadnienie zastosowania takiej 
normy  
 
 
08/58rch 
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Warszawa,l{+ sierpnia 201-2 r.

Minister
Spraw Zagranicznych

DpuE - s2o - 8so - LL/Lz/vuf6
Ón-ltłg

dot.: RM-10-79-IZ z 14.08.2012 r.

Pan
Maciej Berek
Sekretarz Rady MinistrÓw

opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszachinwesĘcyjnych oraz ustowy o nadzorze nad rynkiem linansowymwyrażona na podstawie art. 13ust. 3 pkt 2 ustaury z dnia 4 września 1997 r. o dzialach administracji nądowej (Dz. U. z2oo7 r.Nr65, poz.437 zpÓźn.zm.) przez ministra w|aściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej
Polskiej w Unii Europejskiej

Szanowny Panie Ministrze,

w zwiqzku z przedłożonym projektem ustawy pozwa|am sobie wyrazić poniższq opinię.

Projekt ustawy jest zgodny z prawem unii Europejskiej.

Jednocześnie zwracam uwagę, że imp|ementacja dyrekĘw 2oog/65/WE, 2o1o/43/UE . 2oto/44/UEdo polskiego porzqdku prawnego powinna nastqpić do dnia 30 czerwca zotLr. Komisja Europejskaprowadzijuż obecnie przeciwko Po|sce postępowanie na podstawie art. 258 TFUE za brak terminowejtranspozycji ww. dyrekĘw (naruszenie nr zoL].logti-,2oLtlo918 i łoLllogt9; zarzuĘformalne z dn.t8.o7.2011 r.) i możliwe jest natożenie W przyszłości na Po|skę sankcji finansowych na podstawie art.260 ust. 3 TFUE. W zwiqzku z tym projekt ustawy powinien zostać pitnie przyjęty.

Z poważaniem

.Do wiadomości:
Pan Jan Vincent-Rostowski
Minister FinansÓw

I
I
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