
Piotr Sobkow 
Czlonek Zarzqdu 
lzba Domow Maklerskich 
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Pan Kazimierz Kleina 
Przewodniczqcy Komisji Budietu i Finandw Publicznych 
Senat RP 
ul. Wiejska 6 
00-902 Warszawa 

Warszawa, 31 sierpnia 2015 r. 

W nawiqzaniu do dyskusji, ktora odbyla sie W dniu 27 sierpnia br. na posiedzeniu Komisji Budzetu i 
Finansow Publicznych podczas procedowania ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze 
rnakroostroinoiciowyrn nad systemern finansowym i zarzqdzaniu kryzysowym W systernie 
finansowyrn (druk senacki 1047), lzba Domdw Maklerskich: 

1. sprzeciwia sig propozycji poprawki Komisji Nadzoru Finansowego odnoszacej sig do 
uregulowania zasad pnerwania biegu pnedawnienia dla naktadania przez KNF niektorych 
kar pieniginych (poprawka nr 3 z pisma KNF z dnia 20 sierpnia br.) oraz wnosi o zmiang art. 
13 ust. l Ustawy W nastepujqcy spos6b: 

,,Art. 13. 1. Oiwiadczenia woli zwiqzane z dokonywaniern czynnoici dotyczacych obrotu 
papierami wartoiciowymi lub innymi instrumentami finansowymi na podstawie ustawy 
oraz innych czynnoici wykonywanych W ramach dziatalnoici podmiotow nadzorowanych W 

zakresie regulowanym ustawg, mogq by6 sktadane W postaci elektronicznej." 

2. wnosi o przyjecie pozostaiych poprawek ztoionych W piimie z dnia 21 sierpnia br. 

Ad. l 

Na wste~ie ~ ramiemv  zwr6cit uwaae, ii ~rzepisv us taw prawo bankowe zawieraia terminy 
pnedawnienia moiliwoici natozenia sankcii. ktore sa krbtsze n i i  obecnie proiektowane terminy 
przedawnienia sankcii z us taw o obrocie instrumentami finansowmi. Jednoczeinie ustawa prawo 
bankowe nie przewiduie moiliwoici pnerwania bieau przedawnienia dla naktadania przez KNF 
sankcii finansowch. Zdaniem lzbv nic nie uzasadnia W tvm zakresie traktowania odmiennie 
domow maklerskich od bankow. 

PodkreiliC: naleiy, it na ternat konsekwencji represyjnoici sankcji administracyjnej wypowiedzial sic 
Europejski Trybunal Praw Czlowieka, ktory prezentuje stanowisko, i e  jeieli celem sankcji jest represja 
bqdi prewencja polaczona z represjq, to iwiadczy to o charakterze ,,kryminalnyrnn czynu i o karnyrn 
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