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W nawiązaniu do pisma z dnia 8 grudnia 2015 r., nr GMS-WP-173-

271115, dotyczącego poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o 

funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw, przekazanego 

Prokuratorowi Generalnemu do zaopiniowania w trybie art. 3 ust. l pkt 9 ustawy 

z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599, z 

późn. zm.), uprzejmie przedstawiam następujące stanowisko. 

Celem projektu jest implementacja do krajowego porządku prawnego 

kilku dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady, a nadto wprowadzenie zmian 

w przepisach regulujących działalność funduszy inwestycyjnych oraz 

towarzystw funduszy inwestycyjnych, które nie są bezpośrednio związane z 

wdrożeniem prawa unijnego. 

W projekcie przewidziano zmiany przepisów karnych w ustawie z dnia 

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

późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 

2015 r. 
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·warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorgamzowanego 

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

zm.). Zmiany w powyższym zakresie związane są z nowym obszarem 

działalności regulowanej wyżej wymienionymi ustawami i mają głównie 

charakter uzupełniający. W ustawie o funduszach inwestycyjnych dodano nowe 

przepisy penalizujące niepożądane zachowania związane z funkcjonowaniem 

funduszy inwestycyjnych ( art. 228a, art. 228b, art. 294a i art. 294b ), a także w 

niektórych przepisach określających typy przestępstw uzupełniono lub 

zmodyfikowano ich znamiona dotyczące naruszenia określonego w ustawie 

nakazu lub zakazu postępowania (art. 295, art. 296 art. 299). Natomiast w 

drugiej z wyżej wymienionych ustaw nowelizacja dotyczy przepisu art. 99a i 

polega na uzupełnieniu katalogu instrumentów finansowych, których publiczna 

oferta wyłącza odpowiedzialność kamą na podstawie tego przepisu. 

W nowelizowanych przepisach sankcje grożące za popełnienie 

określonych w nich występków pozostawiono na niezmienionym poziomie, zaś 

w nowo wprowadzanych typach przestępstw sankcje zostały ukształtowane w 

sposób adekwatny do przewidzianych dla pozostałych czynów określonych w 

ustawie. 

W podsumowaniu należy stwierdzić, że proponowane w projekcie 

zmiany w przepisach karnych nie nasuwają zastrzeżeń. 


