
 

 

Druk nr 1192-A   

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VIII kadencja 

 

 
 

D O D A T K O W E   S P R A W O Z D A N I E 
KOMISJI  FINANSÓW  PUBLICZNYCH 

 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi oraz niektórych innych ustaw 
(druk nr 991) 

 

 

Sejm na 35 posiedzeniu w dniu 8 lutego 2017 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 Regulaminu 

Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1192 do Komisji Finansów 

Publicznych w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 

9 lutego 2017 r. 

 

wnosi: 

 

W y s o k i  S e j m  raczy następujące poprawki: 

 

1) w art. 1 po pkt 15 dodać pkt 15a w brzmieniu: 
„15a) po art. 25b dodaje się art. 25c w brzmieniu: 
„Art. 25c 1. W przypadku łączenia się spółek prowadzących rynek regulowany oraz 

organizujących alternatywny system obrotu zezwolenie na prowadzenie 
rynku regulowanego oraz uprawnienie do organizowania alternatywnego 
systemu obrotu spółki przejmowanej nie przechodzą na spółkę 
przejmującą.  
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2. W przypadku podziału spółki prowadzącej rynek regulowany oraz 
organizującej alternatywny system obrotu w sposób, o którym mowa w art. 
529 § 1 pkt 1, 3 lub 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek 
handlowych, zezwolenie na prowadzenie rynku regulowanego oraz 
uprawnienie do organizowania alternatywnego systemu obrotu spółki 
dzielonej nie przechodzą na spółkę przejmującą, która prowadzi rynek 
regulowany oraz organizuje alternatywny system obrotu.  

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lub 2, instrumenty finansowe 
dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez spółkę 
przejmowaną lub spółkę dzieloną uznaje się za dopuszczone do obrotu na 
rynku regulowanym prowadzonym przez spółkę przejmującą odpowiednio 
z dniem połączenia, dniem podziału lub dniem wydzielenia.  

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lub 2, instrumenty finansowe 
wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez 
spółkę przejmowaną lub spółkę dzieloną uznaje się za wprowadzone do 
alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez spółkę przejmującą 
odpowiednio z dniem połączenia, dniem podziału lub dniem wydzielenia.  

5. W przypadku podziału spółki prowadzącej rynek regulowany oraz 
organizującej alternatywny system obrotu, w planie podziału wskazuje się 
spółkę, na którą przechodzi zezwolenie na prowadzenie rynku 
regulowanego oraz uprawnienie do organizowania alternatywnego 
systemu obrotu, z uwzględnieniem ust. 2.  

6. W przypadku łączenia się spółek prowadzących rynek regulowany oraz 
organizujących alternatywny system obrotu w sposób, o którym mowa w 
art. 492 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek 
handlowych, na spółkę nowo zawiązaną przechodzi wskazane w planie 
połączenia zezwolenie na prowadzenie rynku regulowanego oraz 
uprawnienie do organizowania alternatywnego systemu obrotu. Przepisy 
ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 lub 6, spółka dzielona lub spółki 
łączące się informują Komisję o zgłoszeniu do sądu rejestrowego, 
odpowiednio planu podziału lub planu połączenia, w terminie 5 dni od 
dnia, w którym nastąpiło zgłoszenie. 

8. Spółka nowo zawiązana lub spółka przejmująca niezwłocznie, nie później 
niż w terminie 5 dni od dnia powzięcia informacji o wpisie do Krajowego 
Rejestru Sądowego spółki nowo zawiązanej lub połączenia, informuje 
Komisję o dokonanych wpisach.  

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

10. Przepisy ust. 1–9 stosuje się odpowiednio do spółek prowadzących rynek 
regulowany na innej podstawie niż zezwolenie na prowadzenie rynku 
regulowanego. 

11. W przypadku gdy spółki, o których mowa w ust. 1, organizują obrót 
towarami giełdowymi w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. 
o giełdach towarowych, przepisy ust. 1–10 stosuje się odpowiednio.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 
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2) W art. 1 w pkt 31 lit. b nadać brzmienie: 
„b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: 

„2a. Czynności, o których mowa w ust. 2, mogą być wykonywane wyłącznie przez 
firmę inwestycyjną lub agenta firmy inwestycyjnej, z zastrzeżeniem ust. 2b. 

2b. Czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 1, mogą być wykonywane przez 
podmioty inne niż firma inwestycyjna lub agent firmy inwestycyjnej, jeżeli w 
ramach ich wykonywania informacje przekazywane są jednocześnie do szerokiej 
grupy klientów lub potencjalnych klientów firmy inwestycyjnej, albo do 
nieokreślonego adresata.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 
 
3) W art. 13 : 

a) po pkt 1 dodać pkt 1a w brzmieniu: 
,,1a) po art. 34 dodaje się art. 34a i art. 34b w brzmieniu: 

,,Art. 34a. 1. W przypadku gdy podmiot objęty systemem gwarantowania, 
pomimo zastosowania wobec niego przez Komisję Nadzoru Finansowego 
środków nadzoru, o których mowa w art. 33 ust. 2 lub 3, art. 138 ust. 3 
ustawy – Prawo bankowe lub art. 71 ust. 2 lub art. 72 ust. 1 ustawy o 
spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, w dalszym ciągu 
nie realizuje określonych w ustawie obowiązków wynikających z 
uczestnictwa w obowiązkowym systemie gwarantowania depozytów, 
Fundusz może, za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego, powiadomić 
podmiot objęty systemem gwarantowania o zamiarze wykluczenia tego 
podmiotu z uczestnictwa w obowiązkowym systemie gwarantowania 
depozytów. 

2. W powiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, Fundusz wskazuje, które 
obowiązki nie zostały dopełnione i określa termin na ich dopełnienie. 
Termin na dopełnienie obowiązków wskazanych w powiadomieniu nie 
może być krótszy niż miesiąc. 

3. W przypadku gdy podmiot objęty systemem gwarantowania nie dopełni 
obowiązków wskazanych w powiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, w 
terminie w nim określonym, Fundusz podejmuje decyzję o wykluczeniu 
podmiotu z uczestnictwa w obowiązkowym systemie gwarantowania 
depozytów. 

4. Z dniem doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 3, podmiot zostaje 
wykluczony z obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów. 

Art. 34b. 1. W przypadku wydania przez Fundusz decyzji, o której mowa w art. 34a 
ust. 3: 

1) należności deponenta, o których mowa w art. 17 ust. 1 i art. 18 ust. 
1, powstałe przed dniem doręczenia decyzji o wykluczeniu, 
pozostają środkami objętymi ochroną gwarancyjną; 

2) osoby lub podmioty, o których mowa w art. 20 i art. 21, są 
uprawnione do świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 35 
ust. 2, w zakresie określonym w pkt 1; 
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3) należności inne niż wskazane w pkt 1 nie są objęte ochroną 
gwarancyjną. 

2. Od dnia doręczenia decyzji, o której mowa w art. 34a ust. 3, podmiot 
wykluczony z uczestnictwa w obowiązkowym systemie gwarantowania 
depozytów nie może przyjmować środków objętych ochroną gwarancyjną, 
o których mowa w art. 17 ust. 1 i art. 18 ust. 1.””, 

 
b) po pkt 2 dodać pkt 2a w brzmieniu: 

,,2a) w art. 318 po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu: 
,,4a. W przypadku, o którym mowa w art. 34a ust. 3, podmiot, wobec którego 

wydana została decyzja o wykluczeniu z uczestnictwa w obowiązkowym 
systemie gwarantowania depozytów, jest obowiązany poinformować 
korzystających z jego usług o wykluczeniu z uczestnictwa w 
obowiązkowym systemie gwarantowania depozytów i skutkach tego 
wykluczenia w terminie miesiąca od dnia doręczenia temu podmiotowi 
decyzji o wykluczeniu. 

4b. Informacja, o której mowa w ust. 4a, jest przekazywana, w sposób 
jednoznaczny i zrozumiały, w formie pisemnej oraz w sposób, w jaki 
podawane są informacje o świadczonych usługach, w tym również za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej.”;”. 

– KP PiS 

– przyjąć 
 

 

Warszawa, dnia 9 lutego 2017 r. 

 

 

 
Sprawozdawca 

 
 

(-) Jan Szewczak  

Przewodniczący Komisji 
Finansów Publicznych  

 
 

(-) Jacek Sasin 
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