
U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 18 grudnia 2014 r 

w sprawie ustawy o obligacjach 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 28 listopada 

2014  r. ustawy o obligacjach, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki: 

1)  w art. 4 w ust. 2 wyrazy „Przez obligacje emitowane w serii rozumie się obligacje 

reprezentujące” zastępuje się wyrazami „Seria obligacji reprezentuje”; 

2)  w art. 5 w ust. 1 wyrazy „określają warunki emisji” zastępuje się wyrazami „są 

określane w warunkach emisji”; 

3)  w art. 6 w ust. 2 w pkt 1 wyraz „ustalana” zastępuje się wyrazem „ustalane”; 

4)  w art. 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Emitent może jednostronnie zmienić warunki emisji w zakresie 

wskazanym w art. 6 ust. 2 pkt 6 i 7 oraz w zakresie zmiany wynikającej z działań, 

o których mowa w art. 84 ust. 2 pkt 1, chyba że warunki emisji stanowią inaczej.”;  

5)  w art. 18 w ust. 1 skreśla się wyrazy „, chyba że zostały one opublikowane na 

stronie internetowej emitenta”; 

6)  w art. 24 w ust. 3 wyrazy „art. 1025 § 1 pkt 5” zastępuje się wyrazami „art. 1025 

§ 1 pkt 4 i 5”; 

7)  w art. 25 w ust. 1 w pkt 2 skreśla się wyrazy „, w szczególności w celu realizacji 

programów rządowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, 5 i 7 ustawy z dnia 14 

marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 510 

i 1146)”; 
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8)  w art. 25 w ust. 1 w pkt 7 przed wyrazem „spółka” dodaje się wyrazy „będąca 

podmiotem, o którym mowa w art. 2 pkt 1–3,”; 

9)  w art. 28 w ust. 2 wyraz „ustanowienie” zastępuje się wyrazem „ustanowione”; 

10)  w art. 45 w ust. 3 wyraz „ogłoszenia” zastępuje się wyrazem „zawiadomienia”; 

11)  w art. 74 w ust. 6 skreśla się zdanie drugie; 

12)  w art. 80 w ust. 5 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Z chwilą zawarcia nowej umowy, umowa z dotychczasowym bankiem 

krajowym lub instytucją kredytową ulega rozwiązaniu.”; 

13)  w art. 86 wyraz „Wierzytelności” zastępuje się wyrazem „Roszczenia” oraz wyraz 

„wierzytelności” zastępuje się wyrazem „roszczeń”; 

14)  po art. 87 dodaje się art. … w brzmieniu: 

„Art. …. 1. Kto: 

1) nie przekazuje wydruków informacji i komunikatów publikowanych na 

stronie internetowej emitenta, zgodnie z art. 16 ust. 1, 

2) będąc do tego obowiązanym, nie przechowuje wydruków przekazanych przez 

emitenta przez wymagany okres 

– podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 

roku. 

2. Tej samej karze podlega, kto działając w imieniu lub w interesie osoby 

prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, 

dopuszcza się czynu określonego w ust. 1.”; 

15)  w art. 100: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) w pkt 7 w lit. f średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. g 
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w brzmieniu: 

„g) wzmiankę o uchwale o emisji obligacji zamiennych i akcji wydawanych 

w zamian za te obligacje, wskazującą maksymalną wysokość 

podwyższenia kapitału zakładowego, a także wzmiankę o prawie 

obligatariuszy do udziału w zysku;”;”, 

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) w pkt 9 lit. i otrzymuje brzmienie: 

„i) wzmiankę o uchwale o emisji obligacji zamiennych i akcji wydawanych 

w zamian za te obligacje, wskazującą maksymalną wysokość 

podwyższenia kapitału zakładowego, a także wzmiankę o prawie 

obligatariuszy do udziału w zysku;”.”; 

16)  w art. 109 po wyrazach „także do” dodaje się wyrazy „będącej podmiotem, 

o którym mowa w art. 2 pkt 1–3,”. 
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Bogdan BORUSEWICZ 



U Z A S A D N I E N I E  

 

Uchwalając poprawkę korygującą definicję występującą w przepisie (poprawka nr 1), 

Senat wziął pod uwagę, że uchwalona przez Sejm redakcja art. 4 ust. 2 jest nieprawidłowa. 

Objawia się to po wstawieniu definiensa „obligacji” z ust. 1 do ust. 2. Dotychczasowe 

brzmienie art. 4 stwarza możliwość postawienia pytania, czy są jakieś obligacje, które nie są 

emitowane w serii. Mając to na względzie, Senat doprecyzował ust. 2 w taki sposób, że zwrot 

„emitowane w serii” stał się jasny (i przestał występować w art. 4 w różnej roli). 

Poprawkę nr 2 Senat uchwalił w celu usunięcia z art. 5 błędu amfibologii 

(wieloznaczności składniowej). Na gruncie uchwalonego przez Sejm brzmienia 

przywołanego przepisu możliwe jest zarówno przyjęcie, że świadczenia wynikające 

z obligacji, sposób ich realizacji oraz związane z nimi prawa i obowiązki emitenta 

i obligatariuszy są określane przez warunki emisji, jak i uznanie, że to warunki emisji są 

określane przez świadczenia wynikające z obligacji, sposób ich realizacji oraz związane 

z nimi prawa i obowiązki emitenta i obligatariuszy. Z uwagi na to, że poprawne jest pierwsze 

z przedstawionych rozumień, Senat skorygował językową postać regulacji zawartej w art. 5. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy w brzmieniu uchwalonym przez Sejm zmiana 

warunków emisji wymaga uchwały zgromadzenia obligatariuszy oraz zgody emitenta. Ustęp 

ten stanowi także o tym, że warunki emisji mogą zostać zmienione również w następstwie 

jednobrzmiących porozumień zawartych przez emitenta z każdym z obligatariuszy. Do 

zmiany warunków emisji w zakresie wskazanym m.in. w art. 6 ust. 2 pkt 6 i 7, przepisu ust. 1 

nie stosuje się, chyba że warunki emisji stanowią inaczej (art. 7 ust. 2). Senat powziął 

wątpliwość, czy w przypadku niestosowania ust. 1 możliwe jest dokonacie zmiany warunków 

emisji we wskazanym zakresie, a jeżeli tak, to na podstawie których przepisów. Zgodnie 

z uzasadnieniem projektu ustawy (str. 8) niezagrażające interesom obligatariuszy zmiany 

warunków emisji mają być dokonywane jednostronnie przez emitenta. By oddać intencje 

ustawodawcy, Senat wprowadził poprawkę nr 4. 

Zgodnie z art. 18 ustawy emitent może emitować obligacje, które przyznają 

obligatariuszom prawo do udziału w zysku emitenta, zwane dalej „obligacjami 

partycypacyjnymi”. Szczegółowe warunki i zasady udziału obligatariuszy w zysku emitenta 

określają warunki emisji, które należy złożyć w sądzie rejestrowym właściwym dla emitenta, 

chyba że zostały one opublikowane na stronie internetowej emitenta. Przepis nie określa jak 

długo warunki emisji winny być dostępne na stronie internetowej. Wobec tego emitent będzie 
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miał swobodę w decydowaniu o tym okresie, co może w praktyce uniemożliwić zapoznanie 

się z warunkami emisji. Zainteresowany teoretycznie może dowiedzieć się o treści 

dokumentu od podmiotu, o którym mowa w art. 16, ale informacja o podmiocie 

przechowującym wydruki będzie znajdowała się w warunkach emisji, do której nie będzie 

miał dostępu. Z tego powodu Senat uznał, że standard ochrony będzie znacznie lepiej 

zabezpieczany przez składanie warunków emisji w sądzie rejestrowym, niż przez publikację 

na stronie internetowej emitenta. Znalazło to odzwierciedlenie w poprawce nr 5. 

Wprowadzenie poprawki nr 6 powoduje dodanie należności zabezpieczonych hipoteką 

morską lub przywilejem na statku morskim do katalogu należności, których kolejność 

zaspokojenia nie wpływa na uprawnienie obligatariusza, o którym mowa w art. 24 ust. 1. 

Zdaniem Senatu uchwalenie tej poprawki było konieczne, ponieważ charakter tych należności 

– ze względu na sposób zabezpieczenia – nie odbiega od charakteru należności wskazanych 

w art. 1025 § 1 pkt 5, tj. tych należności, które obejmował art. 24 ust. 3. 

Senat uchwalił także poprawkę, która usuwa zbędny normatywnie fragment art. 25 ust. 1 

pkt 2 (poprawka nr 7). Uszczegółowienie celu emisji obligacji przychodowych przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego (dalej jako „BGK”) jest bezprzedmiotowe, ponieważ wskazany 

przepis i tak przyznaje BGK możliwość obligacji przychodowych „w ogólności”. Usuwane 

omawianą poprawką uszczegółowienie ma zatem walor jedynie informacyjny, a nie 

normatywny. 

Poprawki nr 8 i 16 precyzują, że jednym z emitentów obligacji przychodowych może 

być będąca podmiotem, o którym mowa w art. 2 pkt 1–3, spółka, z którą zawarto umowę 

o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady płatnej. Wątpliwości Senatu 

wzbudziło występujące w art. 25 ust. 1 pkt 7 i art. 109 określenie „spółka”, ponieważ na 

gruncie brzmienia ustawy uchwalonego przez Sejm nie jest pewne, czy chodzi jedynie 

o spółkę działającą w formie przewidzianej w art. 2 pkt 1–3 ustawy o obligacjach, czy 

o spółkę w szerszym rozumieniu (zgodnym z ustawą o autostradach płatnych oraz 

o Krajowym Funduszu Drogowym, zwłaszcza z jej art. 1a ust. 3), a zatem także np. spółkę 

jawną, która choć nie posiada osobowości prawnej, na gruncie ustawy o autostradach 

płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym może zawrzeć z Generalnym Dyrektorem 

Dróg Krajowych i Autostrad lub drogową spółka specjalnego przeznaczenia umowę 

o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady (w trybie ustawy – Prawo 

zamówień publicznych). 
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Uchwalając kolejną poprawkę (poprawka nr 10), Senat uznał, że w ustawie należy 

zachowywać konsekwencję terminologiczną. Dlatego omawiana poprawka wprost wskazuje, 

że emitent zapewnia możliwość odbioru wpłaconych kwot począwszy od dnia zawiadomienia 

na stronie internetowej o niedojściu emisji do skutku (o której mowa w art. 45 ust. 3), a nie od 

dnia ogłoszenia. 

Senat uznał ponadto, że zdanie drugie zamieszczone w art. 74 ust. 6 jest zbędne, 

ponieważ powtarza treść art. 6 ust. 2 pkt 2, który stanowi, że warunki emisji zawierają 

dodatkowo – w przypadku gdy przewidywane jest świadczenie niepieniężne – zasady 

przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne. W związku 

z tym Senat przyjął poprawkę (poprawka nr 11), która skreśliła normatywnie niepotrzebne 

zdanie z art. 74 ust. 6. 

Ponieważ w art. 80 ust. 5 ustawodawca nie wskazał, że po zawieszeniu działalności 

banku-reprezentanta lub otwarcia jego likwidacji następuje rozwiązanie dotychczasowej 

umowy o reprezentację, zasadne zdaniem Senatu było przyjęcie poprawki, która w obliczu 

ustawowego obowiązku zawarcia w powyższych okolicznościach nowej umowy 

o reprezentację z nowym bankiem krajowym lub instytucją kredytową spowoduje 

rozwiązanie ex lege dotychczasowej umowy o reprezentację (poprawka nr 12). 

Kolejna poprawka uchwalona przez Senat (poprawka nr 13) jest zdaniem Senatu 

uzasadniona tym, że w art. 86 ustawodawca błędnie posłużył się terminologią z zakresu 

prawa cywilnego. O zaspokojeniu można bowiem mówić jedynie w stosunku do roszczeń, 

a nie do wierzytelności. Ponadto prawodawcy sejmowemu zarzucić można niekonsekwentne 

traktowanie roszczeń i wierzytelności – nie może być przecież tak, że roszczenie traktuje jako 

rodzaj wierzytelności, a to właśnie zdaje się sugerować uchwalone przez Sejm brzmienie 

art. 86. 

Na podstawie art. 16 emitent ma obowiązek przekazywania wydruków informacji 

i komunikatów publikowanych na stronie internetowej podmiotom obowiązanym do ich 

przechowywania. Senat uznał, że odpowiedzialność cywilna, jako sankcja, będzie 

niewystarczająca. Wynika to z trudności związanych z dochodzeniem takiej 

odpowiedzialności (jedną z okoliczności podlegającej dowodzeniu byłby hipotetyczny wynik 

procesu przeciwko emitentowi, gdyby obligatariusz dysponował wydrukami). Dlatego Senat 

dodał przepis karny zapewniający wykonacie obowiązków, o których mowa w art. 16 

(poprawka nr 14). 
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Ustawa dodaje do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym obowiązek zamieszczenia 

„wzmianki o uchwale wskazującą maksymalną wysokość podwyższenia kapitału 

zakładowego” (art. 100 pkt 1, lit. h oraz pkt 3, lit. j). Przepis odnosi się do uchwały 

o obligacjach zamiennych, co zdaniem Senatu powinno zostać uwzględnione w jego 

brzmieniu (poprawka nr 15). 

Oprócz powyższych poprawek Senat opowiedział się także za wprowadzeniem zmian 

o charakterze redakcyjnym, które udoskonalają brzmienie przepisów (poprawka nr 3) albo je 

korygują (poprawka nr 9). 

 


