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Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 24 października 2012 r. 

 

o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 

oraz niektórych innych ustaw 
 

(druk nr 224) 

 

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI (Dz. 

U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.) 

 
Art. 17. 

1. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia: 
1) szczegółowe warunki, jakie musi spełniać rynek regulowany, 
2) szczegółowe warunki, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań oraz emitenci 

papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku 
- przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia bezpieczeństwa obrotu oraz ochrony 
interesów inwestorów uczestniczących w obrocie na tym rynku, w zakresie 
nieuregulowanym przepisami art. 17-20 i art. 27-37 rozporządzenia 1287/2006. 

[2. Komisja przekazuje Komisji Europejskiej oraz innym państwom członkowskim listę 
rynków regulowanych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.] 

<2. Komisja przekazuje Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych oraz organom nadzoru nad rynkami regulowanymi w innych 
państwach członkowskich listę rynków regulowanych prowadzonych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.> 

 
Art. 20. 

1. W przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu na rynku regulowanym lub jest 
zagrożony interes inwestorów, spółka prowadząca rynek regulowany, na żądanie 
Komisji, wstrzymuje dopuszczenie do obrotu na tym rynku lub rozpoczęcie notowań 
wskazanymi przez Komisję papierami wartościowymi lub innymi instrumentami 
finansowymi, na okres nie dłuższy niż 10 dni. 

2. W przypadku gdy obrót określonymi papierami wartościowymi lub innymi instrumentami 
finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość 
zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku regulowanego lub bezpieczeństwa 
obrotu na tym rynku, albo naruszenia interesów inwestorów, na żądanie Komisji, spółka 
prowadząca rynek regulowany zawiesza obrót tymi papierami lub instrumentami, na 
okres nie dłuższy niż miesiąc. 
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3. Na żądanie Komisji, spółka prowadząca rynek regulowany wyklucza z obrotu wskazane 
przez Komisję papiery wartościowe lub inne instrumenty finansowe, w przypadku gdy 
obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu rynku regulowanego 
lub bezpieczeństwu obrotu na tym rynku, albo powoduje naruszenie interesów 
inwestorów. 

4. Żądanie, o którym mowa w ust. 1-3, powinno wskazywać szczegółowe przyczyny, które 
je uzasadniają. 

4a. Spółka prowadząca rynek regulowany, na wniosek emitenta, może zawiesić obrót danymi 
papierami wartościowymi lub powiązanymi z nimi instrumentami pochodnymi w celu 
zapewnienia inwestorom powszechnego i równego dostępu do informacji. 

4b. Spółka prowadząca rynek regulowany może podjąć decyzję o zawieszeniu lub 
wykluczeniu papierów wartościowych lub instrumentów finansowych niebędących 
papierami wartościowymi z obrotu w przypadku, gdy instrumenty te przestały spełniać 
warunki obowiązujące na tym rynku, pod warunkiem, że nie spowoduje to znaczącego 
naruszenia interesów inwestorów lub zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku. 
Spółka prowadząca rynek regulowany niezwłocznie informuje Komisję o podjęciu 
decyzji o zawieszeniu lub wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu. 

4c. Komisja, w przypadku otrzymania od organu nadzoru nad rynkiem regulowanym w 
innym państwie członkowskim informacji o wystąpieniu przez ten organ z żądaniem 
wstrzymania, zawieszenia lub wykluczenia z obrotu określonego instrumentu 
finansowego, występuje do spółek prowadzących rynek regulowany oraz podmiotów 
organizujących alternatywny system obrotu z żądaniem odpowiednio wstrzymania, 
zawieszenia lub wykluczenia z obrotu tego instrumentu finansowego, o ile nie spowoduje 
to znaczącego naruszenia interesów inwestorów ani nie zagrozi bezpieczeństwu obrotu. 

5. Spółka prowadząca rynek regulowany przekazuje niezwłocznie do publicznej 
wiadomości, za pośrednictwem agencji informacyjnej, o której mowa w art. 58 ust. 1 
ustawy o ofercie publicznej, informację o wstrzymaniu, zawieszeniu lub wykluczeniu z 
obrotu określonych papierów wartościowych lub instrumentów finansowych niebędących 
papierami wartościowymi. Przepisy art. 19 ustawy o ofercie publicznej stosuje się 
odpowiednio. 

[5a. Komisja podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości informację o wystąpieniu z 
żądaniem, o którym mowa w ust. 1-3, oraz przekazuje ją organom nadzoru nad rynkami 
regulowanymi w innych państwach członkowskich.] 

<5a. Komisja podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości informację o wystąpieniu z 
żądaniem, o którym mowa w ust. 1–3, oraz przekazuje ją Europejskiemu Urzędowi 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych i organom nadzoru nad rynkami 
regulowanymi w innych państwach członkowskich.> 

5b. Komisja niezwłocznie przekazuje informację, o której mowa w ust. 4b, organom nadzoru 
nad rynkami regulowanymi w innych państwach członkowskich. 

6. W przypadku gdy dane instrumenty finansowe są również przedmiotem alternatywnego 
systemu obrotu, organizator tego systemu po powzięciu informacji opublikowanej 
zgodnie z ust. 5 jest obowiązany podjąć działania mające na celu wypełnienie w 
odniesieniu do tych instrumentów finansowych żądania Komisji, o którym mowa w ust. 
1, 2 lub 3. 

7. Spółka prowadząca rynek regulowany nie ponosi opłat za czynności agencji 
informacyjnej wynikające z przekazywania informacji, o których mowa w ust. 5. 
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Art. 45. 

1. Komisja uznając, czy określone zachowanie stanowi przyjętą praktykę rynkową, bierze 
pod uwagę w szczególności: 

1) przejrzystość i zrozumiałość praktyki rynkowej dla uczestników rynku; 
2) potrzebę ochrony prawidłowego funkcjonowania rynku i właściwego oddziaływania 

popytu i podaży; 
3) wpływ określonej praktyki rynkowej na płynność i efektywność działania rynku; 
4) stopień uwzględnienia zasad obrotu występujących na danym rynku oraz 

umożliwienie uczestnikom rynku podjęcia w odpowiednim czasie właściwych 
czynności w związku z wywołaną przez tę praktykę zmianą sytuacji rynkowej; 

5) ryzyko, jakie w odniesieniu do instrumentów finansowych niesie ze sobą określona 
praktyka rynkowa dla prawidłowego funkcjonowania powiązanych pośrednio lub 
bezpośrednio rynków regulowanych lub nieregulowanych któregokolwiek z państw 
członkowskich; 

6) wyniki postępowań prowadzonych przez właściwy organ nadzoru i inne organy 
uprawnione do prowadzenia postępowań w zakresie nadużyć dokonywanych w 
obrocie instrumentami finansowymi, dotyczące określonej praktyki rynkowej, w 
szczególności jeżeli praktyka ta naruszała przepisy wprowadzone w celu 
przeciwdziałania nadużyciom na danym rynku lub rynkach bezpośrednio lub 
pośrednio związanych z którymkolwiek rynkiem państwa członkowskiego lub 
naruszała postanowienia zawarte w regulacjach określających zasady postępowania 
na tych rynkach; 

7) charakterystykę określonego rynku regulowanego lub nieregulowanego, rodzaje 
instrumentów finansowych będących w obrocie, rodzaje uczestników rynku, 
włączając w to wielkość udziału inwestorów indywidualnych w obrocie na danym 
rynku. 

2. Komisja regularnie weryfikuje przyjęte praktyki rynkowe, biorąc przy tym pod uwagę 
istotne zmiany w funkcjonowaniu rynku, takie jak zmiany zasad obrotu lub zasad 
organizacji rynku. 

3. Biorąc pod uwagę potrzebę ochrony zasad uczciwego obrotu i właściwego oddziaływania 
sił popytu i podaży, należy w szczególności analizować wpływ określonej praktyki 
rynkowej na główne parametry rynku, takie jak: 

1) warunki występujące na danym rynku; 
2) średnią cenę na sesji; 
3) cenę ustalaną na zakończenie notowań. 

4. Określona, w szczególności nowa lub kształtująca się, praktyka rynkowa może być 
stosowana, nawet jeżeli nie została zaakceptowana przez Komisję. 

5. Przed zaakceptowaniem danego zachowania, jako przyjętej praktyki rynkowej, Komisja 
przeprowadza konsultacje celem zasięgnięcia opinii: 

1) właściwych podmiotów będących uczestnikami odpowiednio rynku papierów 
wartościowych lub innych instrumentów finansowych, towarów giełdowych lub 
usług funduszy inwestycyjnych oraz stowarzyszeń i organizacji zrzeszających 
uczestników tych rynków; 
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2) właściwego organu nadzoru w innym państwie członkowskim, w którym rynek 
regulowany posiada podobne cechy, w szczególności pod względem organizacji, 
wielkości i rodzajów transakcji. 

6. Wprowadzenie zmiany przyjętej praktyki rynkowej wymaga uprzedniego 
przeprowadzenia konsultacji z podmiotami i organizacjami, o których mowa w ust. 5. 

[7. Komisja przekazuje Komitetowi Europejskich Regulatorów Papierów Wartościowych 
oraz do publicznej wiadomości treść uchwały, o której mowa w art. 44 ust. 1, wskazując 
jednocześnie wytyczne, które wzięła pod uwagę akceptując dane zachowanie jako 
przyjętą praktykę rynkową.] 

<7. Komisja przekazuje Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych oraz do publicznej wiadomości treść uchwały, o której mowa w art. 
44 ust. 1, wskazując jednocześnie wytyczne, które wzięła pod uwagę akceptując 
dane zachowanie jako przyjętą praktykę rynkową.> 

8. W przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego, wyjaśniającego lub karnego w 
sprawie związanej z wykonywaniem nadzoru przez Komisję dotyczącej zachowań 
będących przedmiotem opinii, o której mowa w ust. 5, Komisja może zawiesić 
prowadzenie konsultacji do chwili zakończenia tego postępowania. 

 
Art. 74. 

1. Firma inwestycyjna, która wykonuje zlecenia nabycia lub zbycia akcji dopuszczonych do 
obrotu na rynku regulowanym w sposób, o którym mowa w art. 73 ust. 2, jest 
obowiązana upowszechniać w sposób ciągły ceny kupna i sprzedaży, po jakich transakcje 
te mogą być zawierane wraz ze wskazaniem wielkości zleceń, które mają być 
wykonywane po tych cenach. Ceny, po jakich transakcje w zakresie danych akcji mogą 
być zawierane, powinny być odnoszone do transakcji, których wielkość nie przekracza 
standardowej wielkości rynkowej dla tych akcji obliczonej zgodnie z art. 23 
rozporządzenia 1287/2006 oraz powinny odzwierciedlać panujące aktualnie warunki 
rynkowe dla tych akcji ustalone zgodnie z art. 24 rozporządzenia 1287/2006. 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, powstaje w przypadku, gdy łącznie są spełnione 
następujące warunki: 

1) przedmiotem zleceń wykonywanych przez daną firmę inwestycyjną w sposób, o 
którym mowa w art. 73 ust. 2, jest kupno lub sprzedaż akcji płynnych, z 
zastrzeżeniem ust. 8; 

2) wykonywanie przez daną firmę inwestycyjną zleceń w sposób, o którym mowa w 
art. 73 ust. 2, ma charakter zorganizowany, częsty i systematyczny. 

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, pomimo spełnienia przez firmę inwestycyjną 
warunków wskazanych w ust. 2, nie powstaje w przypadku, gdy wartość zleceń 
wykonywanych przez tę firmę inwestycyjną w sposób, o którym mowa w art. 73 ust. 2, 
jest zawsze wyższa niż standardowa wielkość rynkowa obliczona zgodnie z art. 23 
rozporządzenia 1287/2006. 

4. Akcje są akcjami płynnymi, jeżeli spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 
rozporządzenia 1287/2006, z zastrzeżeniem ust. 8. 

5. Wykonywanie przez firmę inwestycyjną zleceń w sposób, o którym mowa w art. 73 ust. 
2, ma charakter zorganizowany, częsty i systematyczny w przypadku, gdy spełnione są 
warunki, o których mowa w art. 21 rozporządzenia 1287/2006. 
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6. Zakres i sposób upowszechniania informacji, o których mowa w ust. 1, określają art. 23-
26, art. 29, art. 30 i art. 32 rozporządzenia 1287/2006. 

7. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych może określić, w drodze 
rozporządzenia, minimalną, nie większą niż 5, liczbę akcji płynnych na rynku 
regulowanym organizowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej biorąc pod uwagę 
liczbę akcji znajdujących się w obrocie, średnią dzienną liczbę transakcji, średnią wartość 
dziennych obrotów na rynku regulowanym oraz siedzibę emitentów tych akcji. 

8. W przypadku gdy ogólna liczba akcji płynnych na rynku regulowanym organizowanym 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niższa od liczby określonej zgodnie z ust. 7, 
Komisja może, w drodze uchwały, uznać na potrzeby ust. 1 za płynne akcje 
niespełniające warunków określonych w art. 22 ust. 1 rozporządzenia 1287/2006 w 
liczbie, która nie spowoduje przekroczenia liczby określonej zgodnie z ust. 7. <Uchwała 
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego.> 

<9. Komisja przekazuje Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych: 

1) informację o treści przepisów wydanych na podstawie ust. 7 albo 
2) uchwałę, o której mowa w ust. 8.> 

 
Art. 84. 

1. Komisja rozpoznaje wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej w 
terminie 2 miesięcy od dnia jego złożenia. 

2. Zezwolenie zawiera: 
1) firmę, siedzibę oraz adres firmy inwestycyjnej; 
2) wskazanie czynności, na wykonywanie których jest udzielone zezwolenie; 
3) termin rozpoczęcia działalności maklerskiej, nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia, w 

którym decyzja o udzieleniu zezwolenia stała się ostateczna. 
3. Zezwolenie nie może być udzielone wyłącznie na wykonywanie czynności określonych w 

art. 69 ust. 4. 
<4. Komisja informuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 

o każdym przypadku udzielenia zezwolenia, dołączając informacje, o których mowa 
w ust. 2.> 

 
Art. 91. 

1. Komisja prowadzi jawny rejestr firm inwestycyjnych zawierający wskazanie firm lub 
nazw, adresów siedziby oraz zakresu czynności, które poszczególne firmy wykonują na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach posiadanego zezwolenia. 

<1a. Rejestr firm inwestycyjnych zawiera również informację o cofnięciu firmie 
inwestycyjnej zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej z przyczyn, o 
których mowa w art. 167 ust. 1 pkt 1–3, 5 i 6. Informacja o cofnięciu zezwolenia jest 
zamieszczana w rejestrze na 5 lat od dnia cofnięcia zezwolenia.> 

2. Rejestr firm inwestycyjnych dostępny jest na stronie internetowej Komisji. 
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Art. 98a. 
1. W zakresie adekwatności kapitałowej domy maklerskie z wyłączeniem domów 

maklerskich, które nie prowadzą działalności, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2-4, 6-8 
lub ust. 4 pkt 1, są obowiązane spełniać wymogi dotyczące: 

1) utrzymywania kapitałów nadzorowanych na poziomie, o którym mowa w ust. 3; 
2) wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego; 
3) zarządzania ryzykiem oraz szacowania kapitału wewnętrznego i dokonywania 

przeglądów procesu szacowania i utrzymywania tego kapitału; 
3a)  zasad ustalania składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska 

kierownicze; 
4)  upowszechniania informacji dotyczących spełniania wymogów, o których mowa w 

pkt 1-3a. 
2. Do celów adekwatności kapitałowej przez użyte w niniejszym artykule oraz w art. 98b-

98j, art. 103 ust. 3, art. 105-105g i art. 167a, określenia: 
1) podmiot dominujący - rozumie się również podmiot uznany przez Komisję za 

podmiot dominujący zgodnie z ust. 14; 
2) podmiot zależny - rozumie się również podmiot, w stosunku do którego inny 

podmiot jest podmiotem dominującym w rozumieniu pkt 1, przy czym wszystkie 
podmioty zależne od tego podmiotu zależnego uważa się również za podmioty 
zależne od tego podmiotu dominującego; 

3) grupa kapitałowa - rozumie się podmiot dominujący wraz z podmiotami od niego 
zależnymi; 

4) udział kapitałowy - rozumie się posiadany pośrednio lub bezpośrednio udział dający 
prawo do ponad 20 % kapitału innego podmiotu lub prawo do wykonywania ponad 
20 % głosów w organach innego podmiotu; 

5) dom maklerski - rozumie się dom maklerski obowiązany spełniać wymogi, o których 
mowa w ust. 1; 

6) zagraniczna firma inwestycyjna - rozumie się zagraniczną firmę inwestycyjną z 
wyłączeniem zagranicznej instytucji kredytowej oraz podmiotów nieprowadzących 
działalności w zakresie czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2-4, 6-8 lub 
ust. 4 pkt 1; 

7) firma inwestycyjna z państw trzecich - rozumie się osobę prawną lub jednostkę 
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej z siedzibą poza terytorium 
państwa członkowskiego, a w przypadku gdy przepisy danego państwa nie 
wymagają ustanowienia siedziby - z centralą poza terytorium państwa 
członkowskiego, albo osobę fizyczną z miejscem zamieszkania poza terytorium 
państwa członkowskiego, prowadzącą na podstawie zezwolenia właściwego organu 
nadzoru działalność maklerską na terytorium tego państwa, z wyłączeniem banku 
zagranicznego prowadzącego na podstawie zezwolenia właściwego organu nadzoru 
na terytorium tego państwa działalność maklerską, lub prowadzącego na podstawie 
zezwolenia właściwego organu nadzoru na terytorium tego państwa rachunki, na 
których są rejestrowane papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na 
zagranicznym rynku regulowanym oraz z wyłączeniem podmiotów nieprowadzących 
działalności w zakresie czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2-4, 6-8 lub 
ust. 4 pkt 1; 
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8) firma inwestycyjna - rozumie się dom maklerski, zagraniczną firmę inwestycyjną 
oraz firmę inwestycyjną z państw trzecich; 

9) bank krajowy - rozumie się podmiot, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe; 

10) instytucja kredytowa - rozumie się podmiot, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 17 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe; 

11) bank zagraniczny - rozumie się podmiot, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe; 

12) bank - rozumie się bank krajowy, instytucję kredytową i bank zagraniczny; 
13)  instytucja - rozumie się dom maklerski, zagraniczną firmę inwestycyjną, bank 

krajowy, bank zagraniczny oraz instytucję kredytową; 
14)  instytucja finansowa - rozumie się podmiot, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, z wyłączeniem firmy 
inwestycyjnej; na potrzeby spełniania norm adekwatności kapitałowej w ujęciu 
skonsolidowanym podmiot jest uważany za instytucję finansową, jeżeli spełnia 
warunki określone w art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo 
bankowe, na podstawie swojego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a w 
przypadku jego braku - na podstawie swojej skonsolidowanej sytuacji finansowej lub 
na podstawie swojej jednostkowej sytuacji finansowej; 

15) dominujący podmiot nieregulowany - rozumie się podmiot, o którym mowa w art. 3 
pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami 
kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami 
inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego (Dz. U. Nr 83, 
poz. 719, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 341), zwanej dalej 
"ustawą o nadzorze uzupełniającym"; 

16) finansowa spółka holdingowa - rozumie się instytucję finansową, której podmiotami 
zależnymi są głównie lub wyłącznie firmy inwestycyjne, banki lub instytucje 
finansowe, przy czym przynajmniej jednym podmiotem zależnym jest firma 
inwestycyjna lub bank, oraz która nie jest dominującym podmiotem 
nieregulowanym; 

17) spółka holdingowa o działalności mieszanej - rozumie się podmiot dominujący 
niebędący finansową spółką holdingową, firmą inwestycyjną, bankiem, ani 
dominującym podmiotem nieregulowanym, od którego podmiotem zależnym jest 
przynajmniej jedna firma inwestycyjna lub bank; 

18) firma inwestycyjna dominująca w państwie członkowskim - rozumie się dom 
maklerski lub zagraniczną firmę inwestycyjną, od której podmiotem zależnym jest 
firma inwestycyjna, bank lub instytucja finansowa, lub która posiada udział 
kapitałowy w takich podmiotach, oraz która nie jest podmiotem zależnym w 
stosunku do innej instytucji działającej na podstawie zezwolenia udzielonego w tym 
samym państwie członkowskim, ani finansowej spółki holdingowej z siedzibą na 
terytorium tego samego państwa członkowskiego; 

19)  finansowa spółka holdingowa dominująca w państwie członkowskim - rozumie się 
finansową spółkę holdingową działającą na podstawie zezwolenia, która nie jest 
podmiotem zależnym od instytucji działającej na podstawie zezwolenia udzielonego 
w tym samym państwie członkowskim ani od finansowej spółki holdingowej z 
siedzibą na terytorium tego samego państwa członkowskiego; 
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20) unijna dominująca firma inwestycyjna - rozumie się firmę inwestycyjną dominującą 
w państwie członkowskim, która nie jest podmiotem zależnym od instytucji ani od 
finansowej spółki holdingowej z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego; 

21) unijna dominująca finansowa spółka holdingowa - rozumie się finansową spółkę 
holdingową dominującą w państwie członkowskim, która nie jest podmiotem 
zależnym od instytucji ani od finansowej spółki holdingowej z siedzibą na terytorium 
państwa członkowskiego; 

22)  podmioty powiązane kapitałowo lub organizacyjnie - co najmniej dwa podmioty, z 
których przynajmniej jeden bezpośrednio lub pośrednio wywiera znaczący wpływ na 
pozostałe lub które stanowią dla domu maklerskiego jedno ryzyko ze względu na to, 
że problemy finansowe jednego z nich, w szczególności trudności z pozyskiwaniem 
źródeł finansowania lub spłatą zobowiązań, mogą mieć wpływ na pogorszenie 
zdolności do pozyskiwania źródeł finansowania lub spłatę zobowiązań przez 
którykolwiek z pozostałych. 

3. Dom maklerski jest obowiązany utrzymywać kapitały nadzorowane, o których mowa w 
przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2, zwane dalej "kapitałami 
nadzorowanymi", na poziomie nie niższym niż wyższa z następujących wartości: 

1) całkowity wymóg kapitałowy wyznaczony przez dom maklerski zgodnie z zasadami 
określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2, zwany dalej 
"całkowitym wymogiem kapitałowym"; 

2) oszacowana przez dom maklerski zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 
94 ust. 1 pkt 5 kwota, niezbędna do pokrycia wszystkich istotnych 
zidentyfikowanych rodzajów ryzyka występujących w ramach prowadzonej przez 
ten dom maklerski działalności oraz innych istotnych rodzajów ryzyka mogących 
potencjalnie w tej działalności wystąpić w przyszłości, zwana dalej "kapitałem 
wewnętrznym". 

4. Wyznaczanie całkowitego wymogu kapitałowego metodą uwzględniającą wymóg 
kapitałowy z tytułu kosztów stałych przez dom maklerski, o którym mowa w art. 98 ust. 
3, wymaga zgody Komisji. 

5. Wyznaczanie całkowitego wymogu kapitałowego metodą uwzględniającą współczynnik 
przejścia, wymaga zgody Komisji. 

6. Komisja sprawuje nadzór nad przestrzeganiem adekwatności kapitałowej przez domy 
maklerskie w ujęciu jednostkowym. 

7. Dom maklerski podlega również nadzorowi nad przestrzeganiem adekwatności 
kapitałowej w ujęciu skonsolidowanym, w przypadku gdy jest: 

1) firmą inwestycyjną dominującą w państwie członkowskim lub unijną dominującą 
firmą inwestycyjną; 

2) podmiotem zależnym od finansowej spółki holdingowej dominującej w państwie 
członkowskim lub unijnej dominującej finansowej spółki holdingowej; 

3) podmiotem zależnym od firmy inwestycyjnej dominującej w państwie członkowskim 
lub unijnej dominującej firmy inwestycyjnej; 

4) podmiotem zależnym od instytucji dominującej w państwie członkowskim, o której 
mowa w art. 4 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe lub 
unijnej instytucji dominującej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 30 tej ustawy. 
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8. Nadzór w ujęciu skonsolidowanym nad domem maklerskim lub zagraniczną firmą 
inwestycyjną, w przypadku gdy: 

1) dom maklerski lub zagraniczna firma inwestycyjna jest firmą inwestycyjną 
dominującą w państwie członkowskim lub unijną dominującą firmą inwestycyjną - 
sprawuje organ nadzoru, który udzielił zezwolenia na prowadzenie działalności tego 
domu maklerskiego lub tej zagranicznej firmy inwestycyjnej; 

2) od finansowej spółki holdingowej dominującej w państwie członkowskim lub unijnej 
dominującej finansowej spółki holdingowej podmiotem zależnym jest dom 
maklerski lub zagraniczna firma inwestycyjna, a jednocześnie podmiotami zależnymi 
w stosunku do tej finansowej spółki holdingowej nie są banki krajowe lub instytucje 
kredytowe - sprawuje organ nadzoru, który udzielił zezwolenia na prowadzenie 
działalności tego domu maklerskiego lub tej zagranicznej firmy inwestycyjnej; 

3) od finansowej spółki holdingowej dominującej w państwie członkowskim lub unijnej 
dominującej finansowej spółki holdingowej podmiotami zależnymi są domy 
maklerskie lub zagraniczne firmy inwestycyjne, które uzyskały zezwolenie na 
prowadzenie działalności w dwóch lub więcej państwach członkowskich, a 
jednocześnie podmiotami zależnymi w stosunku do tej finansowej spółki 
holdingowej nie są banki krajowe lub instytucje kredytowe - sprawuje organ 
nadzoru, który udzielił zezwolenia na prowadzenie działalności tego domu 
maklerskiego lub tej zagranicznej firmy inwestycyjnej w państwie członkowskim, w 
którym siedzibę posiada ta finansowa spółka holdingowa; 

4) od dwóch lub więcej finansowych spółek holdingowych dominujących w państwach 
członkowskich lub unijnych dominujących finansowych spółek holdingowych, 
posiadających siedziby w dwóch lub więcej państwach członkowskich, podmiotami 
zależnymi są domy maklerskie lub zagraniczne firmy inwestycyjne, które uzyskały 
zezwolenia na prowadzenie działalności w tych państwach członkowskich, a 
jednocześnie podmiotami zależnymi w stosunku do finansowej spółki holdingowej 
nie są banki krajowe lub instytucje kredytowe - sprawuje organ nadzoru, który 
udzielił zezwolenia na prowadzenie działalności tego domu maklerskiego lub tej 
zagranicznej firmy inwestycyjnej, która ma najwyższą sumę bilansową; 

5) podmiotem dominującym wobec dwóch lub więcej domów maklerskich lub 
zagranicznych firm inwestycyjnych jest finansowa spółka holdingowa dominująca w 
państwie członkowskim lub unijna dominująca finansowa spółka holdingowa, która 
posiada siedzibę w innym państwie członkowskim, niż państwo, w którym te domy 
maklerskie lub te zagraniczne firmy inwestycyjne uzyskały zezwolenia na 
prowadzenie działalności, a jednocześnie podmiotami zależnymi w stosunku do tej 
finansowej spółki holdingowej nie są banki krajowe lub instytucje kredytowe - 
sprawuje organ nadzoru, który udzielił zezwolenia na prowadzenie działalności tego 
domu maklerskiego lub tej zagranicznej firmy inwestycyjnej, która ma najwyższą 
sumę bilansową. 

9. Właściwe organy nadzoru mogą uzgodnić, że kryteriów, o których mowa w ust. 8, nie 
stosuje się, jeżeli są one niewłaściwe z uwagi na specyfikę domów maklerskich lub 
zagranicznych firm inwestycyjnych lub względną istotność ich działalności w państwach 
członkowskich. W takim przypadku właściwe organy nadzoru uzgadniają, który z nich 
sprawuje nadzór w ujęciu skonsolidowanym. 

10. W celu dokonania uzgodnienia, o którym mowa w ust. 9, właściwe organy nadzoru 
mogą zasięgnąć opinii unijnej dominującej firmy inwestycyjnej, unijnej dominującej 
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finansowej spółki holdingowej, a także tego domu maklerskiego lub tej zagranicznej 
firmy inwestycyjnej, która ma najwyższą sumę bilansową, o której mowa w ust. 8. 

[11. Komisja informuje Komisję Europejską o sprawowaniu przez siebie nadzoru w ujęciu 
skonsolidowanym w wyniku ustaleń, o których mowa w ust. 9.] 

<11. Komisja informuje Komisję Europejską oraz Europejski Urząd Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych o sprawowaniu przez siebie nadzoru w ujęciu 
skonsolidowanym w wyniku uzgodnień, o których mowa w ust. 9.> 

12. Komisja informuje unijną dominującą firmę inwestycyjną, unijną dominującą finansową 
spółkę holdingową albo dom maklerski, który ma najwyższą sumę bilansową, o której 
mowa w ust. 8, o sprawowaniu przez siebie nadzoru w ujęciu skonsolidowanym. 

12a. W przypadku otrzymania informacji o działaniu istotnego oddziału domu maklerskiego 
na terytorium państwa goszczącego, w szczególności oddziału, którego: 

1) udział w ogólnej wartości wkładów pieniężnych w państwie goszczącym tego 
oddziału jest wyższy niż 2% lub 

2) liczba klientów oddziału jest znacząca w skali działalności wykonywanej przez ten 
oddział, lub 

3) zawieszenie albo zakończenie działalności domu maklerskiego może stanowić 
zagrożenie dla stabilności systemu finansowego lub bezpieczeństwa funkcjonowania 
systemów płatności, rozliczeń i rozrachunku w państwie goszczącym 

- Komisja niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania 
informacji o działaniu tego oddziału, podejmuje współpracę z właściwymi organami 
nadzoru z tego państwa zgodnie z ust. 12b, w tym polegającą na realizowaniu działań, o 
których mowa w art. 98c ust. 1 i 2, oraz przekazywaniu informacji niezbędnych do 
wykonywania nadzoru przez właściwe organy nadzoru, w szczególności informacji, o 
których mowa w art. 98c ust. 3 i 4. 

12b. W celu wykonywania nadzoru w ujęciu skonsolidowanym nad podmiotami powiązanymi 
kapitałowo lub organizacyjnie, w tym nad domem maklerskim, Komisja ustanawia 
kolegia właściwych organów nadzoru, zwane dalej "kolegiami", i im przewodniczy, 
zapewniając współpracę z właściwymi organami nadzoru z państw trzecich, właściwymi 
organami nadzoru z państw goszczących istotny oddział firmy inwestycyjnej oraz z 
bankami centralnymi, w przypadku gdy jest to niezbędne do realizacji przez nie zadań 
przewidzianych prawem, w celu należytej współpracy i wymiany informacji, w tym 
realizacji zadań, o których mowa w art. 98c-98g. 

12c. W przedmiocie uczestnictwa oraz działania właściwego organu nadzoru w kolegium 
rozstrzyga Komisja. Komisja powiadamia członków kolegium o terminach posiedzeń, 
głównych zagadnieniach będących przedmiotem spotkań, działaniach, które należy 
przeanalizować lub podjąć, oraz o zastosowanych środkach nadzorczych. 

12d. Komisja, planując i koordynując działania w celu podjęcia decyzji w ramach 
sprawowania nadzoru w ujęciu skonsolidowanym, uwzględnia zasadność działania 
właściwych organów nadzoru, w tym środki nadzoru i praktykę ich stosowania, a także 
jego ewentualny wpływ na stabilność systemów finansowych w zainteresowanych 
państwach członkowskich. 

[12e. Z zastrzeżeniem obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej i obowiązku tajemnicy 
ustanowionego w porozumieniu, o którym mowa w ust. 13, Komisja informuje Europejski 
Urząd Nadzoru nad Giełdami i Papierami Wartościowymi o działaniach kolegium, w 
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szczególności o sytuacjach nadzwyczajnych, oraz przekazuje mu informacje, które są 
szczególnie istotne dla konwergencji praktyk nadzorczych.] 

<12e. Z zastrzeżeniem obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej i obowiązku 
tajemnicy ustanowionego w porozumieniu, o którym mowa w ust. 13, Komisja 
informuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych o 
działaniach kolegium, w szczególności o sytuacjach nadzwyczajnych, oraz 
przekazuje mu informacje, które są szczególnie istotne dla konwergencji praktyk 
nadzorczych.> 

12f. Komisja informuje właściwe organy nadzoru państwa macierzystego lub właściwe 
organy nadzoru sprawujące nadzór w ujęciu skonsolidowanym o woli podjęcia 
współpracy w zakresie nadzoru nad istotnym oddziałem firmy inwestycyjnej. 

12g. Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania przez właściwe organy nadzoru 
informacji, o której mowa w ust. 12f, Komisja i właściwe organy nadzoru państwa 
członkowskiego nie osiągną porozumienia, Komisja, biorąc pod uwagę opinię wyrażoną 
przez właściwe organy nadzoru, wydaje w ciągu kolejnych 2 miesięcy decyzję w 
przedmiocie uznania oddziału firmy inwestycyjnej za istotny, jeżeli jego działalność na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest znacząca, w szczególności gdy spełnia on co 
najmniej jedną z następujących przesłanek: 

1) udział w ogólnej wartości wkładów pieniężnych jest wyższy niż 2%; 
2) liczba klientów oddziału jest znacząca w skali działalności wykonywanej przez ten 

oddział; 
3) zawieszenie albo zakończenie działalności macierzystej instytucji kredytowej może 

stanowić zagrożenie dla stabilności systemu finansowego lub dla bezpieczeństwa 
funkcjonowania systemów płatności, rozliczeń i rozrachunku na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

12h. Wydając decyzję, o której mowa w ust. 12g, Komisja bierze pod uwagę opinię 
właściwego organu nadzoru oraz uzasadnia istotne odstępstwa od tej opinii otrzymanej w 
terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 12f. 

12i. Decyzję, o której mowa w ust. 12g, otrzymuje firma inwestycyjna prowadząca 
działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez istotny oddział, istotny 
oddział firmy inwestycyjnej oraz właściwe organy nadzoru zainteresowanych państw 
członkowskich. 

12j. Decyzja, o której mowa w ust. 12g, nie wpływa na prawa i obowiązki właściwych 
organów nadzoru w stosunku do tego oddziału. 

13. Komisja może zawierać z właściwymi organami nadzoru innych państw porozumienia 
określające zakres i tryb współpracy przy wykonywaniu nadzoru w ujęciu 
skonsolidowanym nad firmami inwestycyjnymi, bankami zagranicznymi, instytucjami 
kredytowymi, a także nadzoru nad istotnymi oddziałami firm inwestycyjnych, oraz 
określające zakres i tryb działania kolegiów, o których mowa w ust. 12b. Komisja może 
udzielić informacji dotyczących domu maklerskiego właściwemu organowi nadzoru 
sprawującemu nadzór w ujęciu skonsolidowanym, jeżeli: 

1) w porozumieniu z tym organem nadzoru zapewnione jest wykorzystanie udzielonych 
informacji tylko na potrzeby nadzoru w ujęciu skonsolidowanym; 

2) zagwarantowane jest, że przekazywanie udzielonych informacji poza ten organ 
możliwe jest wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Komisji. 
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13a. W przypadku braku porozumienia, o którym mowa w ust. 13, Komisja i właściwe organy 
nadzoru w ramach współpracy przekazują sobie w szczególności informacje niezbędne 
do wykonywania nadzoru w ujęciu skonsolidowanym nad podmiotami powiązanymi 
kapitałowo i organizacyjnie oraz nadzoru nad istotnymi oddziałami firm inwestycyjnych, 
a także podejmują działania określone w art. 98c-98g. 

14. Komisja może, w drodze decyzji, uznać za podmiot dominujący podmiot, który wywiera 
znaczący wpływ, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości, na inny podmiot. 

 
Art. 98d. 

1. Komisja prowadzi rejestr finansowych spółek holdingowych dominujących w państwie 
członkowskim, w przypadku gdy sprawuje nadzór w ujęciu skonsolidowanym nad 
domem maklerskim, wobec którego podmiotem dominującym jest finansowa spółka 
holdingowa dominująca w państwie członkowskim. 

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, zawiera firmę lub nazwę oraz adres siedziby finansowej 
spółki holdingowej dominującej w państwie członkowskim. 

[3. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, Komisja udostępnia właściwym organom nadzoru 
innych państw członkowskich, Komisji Europejskiej oraz zamieszcza na swojej stronie 
internetowej.] 

<3. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, Komisja udostępnia Komisji Europejskiej, 
Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych i właściwym 
organom nadzoru innych państw członkowskich oraz zamieszcza go na swojej 
stronie internetowej.> 

 
Art. 98e. 

1. Komisja, sprawując nadzór nad przestrzeganiem adekwatności kapitałowej przez dom 
maklerski w ujęciu skonsolidowanym, w przypadku powzięcia wątpliwości co do 
prawidłowości lub rzetelności informacji dotyczących finansowej spółki holdingowej, 
spółki holdingowej o działalności mieszanej lub podmiotu zależnego w grupie 
kapitałowej, w skład której wchodzi dom maklerski, mających siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, może dokonać weryfikacji takich informacji lub zlecić 
przeprowadzenie weryfikacji takich informacji podmiotowi trzeciemu. W przypadku gdy 
weryfikacja przeprowadzona przez podmiot trzeci wykaże istotne nieprawidłowości, 
podmiot, którego informacje zostały zweryfikowane zwraca Komisji koszty jej 
przeprowadzenia. 

2. Komisja, sprawując nadzór nad przestrzeganiem adekwatności kapitałowej przez dom 
maklerski w ujęciu skonsolidowanym, w przypadku powzięcia wątpliwości co do 
prawidłowości lub rzetelności informacji dotyczących finansowej spółki holdingowej, 
spółki holdingowej o działalności mieszanej lub podmiotu zależnego w grupie 
kapitałowej, w skład której wchodzi dom maklerski, mających siedzibę poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zwraca się do właściwego organu nadzoru w innym państwie 
członkowskim o przeprowadzenie weryfikacji takich informacji. Komisja może się 
zwrócić o dopuszczenie jej do udziału w takiej weryfikacji przeprowadzanej przez 
właściwy organ nadzoru w innym państwie członkowskim. 
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3. W przypadku gdy właściwy organ nadzoru w innym państwie członkowskim zwróci się z 
żądaniem przeprowadzenia weryfikacji informacji dotyczących firmy inwestycyjnej, 
finansowej spółki holdingowej, spółki holdingowej o działalności mieszanej lub 
podmiotu zależnego w grupie kapitałowej, w skład której wchodzi dom maklerski, 
mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja, sprawując nadzór 
nad przestrzeganiem adekwatności kapitałowej przez dom maklerski, przeprowadza 
weryfikację tych informacji. Komisja dopuszcza organ nadzoru w innym państwie 
członkowskim, na jego żądanie, do udziału w weryfikacji przeprowadzanej przez 
Komisję. 

4. Komisja, sprawując nadzór w ujęciu skonsolidowanym nad unijnymi dominującymi 
firmami inwestycyjnymi oraz domami maklerskimi kontrolowanymi przez unijne 
dominujące finansowe spółki holdingowe, współpracuje z właściwymi organami 
nadzoru, w szczególności gromadzi i rozpowszechnia istotne w tym zakresie informacje, 
planuje i koordynuje działania przewidziane w art. 98h i 98i oraz w przepisach wydanych 
na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 5, w celu określenia właściwego poziomu 
skonsolidowanych kapitałów nadzorowanych. 

5. Komisja w przypadku, o którym mowa w ust. 4, wydaje decyzję, w której wskazuje 
poziom skonsolidowanych kapitałów nadzorowanych, dążąc przy tym do osiągnięcia 
wspólnego stanowiska z właściwymi organami nadzoru sprawującymi nadzór nad 
podmiotami, o których mowa w ust. 4, zarówno co do rozstrzygnięcia, jak i oceny jego 
przesłanek. 

6. Komisja wydaje decyzję, o której mowa w ust. 5, w terminie 4 miesięcy od dnia 
przekazania, w celu zasięgnięcia opinii, właściwym organom nadzoru, o których mowa w 
ust. 5, propozycji stanowiska zawierającego oceny ryzyka podmiotów, o których mowa w 
ust. 4. 

[7. W przypadku braku wspólnego stanowiska Komisja może zasięgnąć opinii Europejskiego 
Urzędu Nadzoru nad Giełdami i Papierami Wartościowymi. Komisja zasięga opinii 
Europejskiego Urzędu Nadzoru nad Giełdami i Papierami Wartościowymi także na 
wniosek właściwych organów nadzoru, o których mowa w ust. 5.] 

<7. W przypadku braku wspólnego stanowiska Komisja może zasięgnąć opinii 
Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. Komisja zasięga 
opinii Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych także na 
wniosek właściwych organów nadzoru, o których mowa w ust. 5.> 

8. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 6, Komisja oraz właściwe organy nadzoru nie 
osiągną porozumienia, Komisja, podejmując decyzję, o której mowa w ust. 5, bierze pod 
uwagę opinie wyrażone przez te organy oraz uzasadnia istotne odstępstwa od tych opinii 
otrzymanych w terminie, o którym mowa w ust. 6. 

9. W przypadku zasięgnięcia opinii, o której mowa w ust. 7, Komisja, wydając decyzję, o 
której mowa w ust. 5, bierze pod uwagę tę opinię oraz uzasadnia istotne odstępstwa od tej 
opinii. Wydając decyzję, Komisja może określić w jej treści warunki i terminy 
osiągnięcia wskazanego poziomu skonsolidowanych kapitałów nadzorowanych. 

10. W przypadku gdy właściwy organ nadzoru sprawujący nadzór w ujęciu skonsolidowanym 
nad podmiotami, o których mowa w ust. 4, zwraca się do Komisji o opinię w sprawie 
zastosowania środka w zakresie określonym w ust. 4, przepisy ust. 5-8 stosuje się 
odpowiednio. 
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11. Komisja dokonuje raz w roku oceny przesłanek oraz skutków wydania decyzji, o której 
mowa w ust. 5. Przesłanki oraz skutki decyzji wydanej w przypadku braku wspólnego 
stanowiska, o którym mowa w ust. 5, mogą być poddane ocenie także, jeżeli wystąpi o to 
właściwy organ nadzoru, o którym mowa w ust. 5. 

12. Decyzja, o której mowa w ust. 5, jest ostateczna i podlega natychmiastowemu wykonaniu. 
 

Art. 98g. 
1. W przypadku domu maklerskiego, wobec którego podmiotem dominującym jest firma 

inwestycyjna z państw trzecich, bank zagraniczny lub finansowa spółka holdingowa z 
siedzibą poza terytorium państwa członkowskiego, Komisja, z urzędu, na wniosek tego 
podmiotu dominującego lub na wniosek podmiotu regulowanego w rozumieniu art. 3 pkt 
4 ustawy o nadzorze uzupełniającym, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie 
działalności na terytorium państwa członkowskiego, bada wymogi adekwatności 
kapitałowej danego państwa trzeciego, zasady sprawowania nadzoru w ujęciu 
skonsolidowanym oraz równoważność tych wymogów i zasad do wymogów i zasad 
określonych w stosunku do domów maklerskich. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się, o ile podmiot dominujący nad danym domem maklerskim, 
gdyby posiadał siedzibę na terytorium państwa członkowskiego, spełniałby wymogi 
powodujące konieczność sprawowania przez Komisję nadzoru nad przestrzeganiem 
adekwatności kapitałowej przez ten dom maklerski w ujęciu skonsolidowanym. 

[3. Badając równoważność, o której mowa w ust. 1, Komisja może zasięgnąć opinii 
Komitetu Europejskich Organów Nadzoru nad Papierami Wartościowymi, Europejskiego 
Komitetu Bankowego lub Komitetu Europejskich Organów Nadzoru Bankowego.] 

<3. Badając równoważność, o której mowa w ust. 1, Komisja może zasięgnąć opinii 
Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, Europejskiego 
Komitetu Bankowego lub Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego.> 

4. W przypadku gdy badanie, o którym mowa w ust. 1, wykaże pełną równoważność 
wymogów adekwatności kapitałowej, Komisja odstępuje od sprawowania nadzoru w 
ujęciu skonsolidowanym nad domem maklerskim. 

5. W przypadku gdy badanie równoważności, o której mowa w ust. 1, nie wykaże pełnej 
równoważności, do nadzoru sprawowanego przez Komisję nad przestrzeganiem przez 
dom maklerski adekwatności kapitałowej stosuje się przepisy dotyczące sprawowania 
nadzoru w ujęciu skonsolidowanym. Komisja informuje organy nadzoru państw 
członkowskich, które nadzorują podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej, do 
której należy dany dom maklerski, o wyniku badania równoważności, o której mowa w 
ust. 1. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Komisja może, w drodze decyzji, nakazać 
domowi maklerskiemu podjęcie działań w celu zmiany struktury grupy kapitałowej w 
taki sposób, aby podmiotem dominującym wobec tego domu maklerskiego została 
finansowa spółka holdingowa z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego. 

7. W przypadku niewykonania nakazu bądź bezskuteczności działań domu maklerskiego, o 
którym mowa w ust. 6, lub bezskuteczności działań podejmowanych przez Komisję w 
celu sprawowania nadzoru w ujęciu skonsolidowanym, Komisja może podjąć wobec 
domu maklerskiego środki, o których mowa w art. 98f ust. 1. Przepisy art. 98f ust. 2 i 3 
stosuje się odpowiednio. 
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Art. 104. 

1. Zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej, z zastrzeżeniem ust. 2-10, uprawnia 
dom maklerski do prowadzenia w formie oddziału lub bez konieczności otwierania 
oddziału działalności maklerskiej na terytorium wszystkich innych państw 
członkowskich w zakresie czynności objętych zezwoleniem, o którym mowa w art. 69 
ust. 1. 

2. Dom maklerski jest obowiązany zawiadomić Komisję o zamiarze prowadzenia 
działalności maklerskiej w formie oddziału lub bez otwierania oddziału na terytorium 
innego państwa członkowskiego. 

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera: 
1) wskazanie innego państwa członkowskiego, na terytorium którego planuje się 

utworzenie oddziału lub będzie prowadzona działalność bez otwierania oddziału; 
2) przewidywany zakres działalności oraz strukturę organizacyjną; 
3) adres, pod którym dostępne będą dokumenty związane z prowadzoną działalnością; 
4) dane osobowe osób kierujących działalnością; 
5) wskazanie, czy dom maklerski zamierza korzystać z pośrednictwa agentów firmy 

inwestycyjnej w innym państwie członkowskim, na terytorium którego planuje 
prowadzenie działalności maklerskiej; 

6) dane agentów firmy inwestycyjnej, o których mowa w pkt 5. 
4. Przepisów ust. 3 pkt 3 i 4 nie stosuje się w przypadku, gdy działalność maklerska będzie 

prowadzona bez otwierania oddziału. 
4a. Przepisów ust. 3 pkt 5 i 6 nie stosuje się, w przypadku gdy działalność maklerska będzie 

prowadzona w formie oddziału. 
5. Komisja, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4a, przekazuje informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 

1-5, w terminie 3 miesięcy - w przypadku gdy działalność ma być prowadzona w formie 
oddziału, lub miesiąca - w przypadku gdy działalność ma być prowadzona bez otwierania 
oddziału - od ich otrzymania, właściwemu organowi nadzoru innego państwa 
członkowskiego, na terytorium którego ma działać oddział lub będzie prowadzona 
działalność. W przypadku gdy działalność ma być prowadzona w formie oddziału, 
Komisja wraz z informacjami, o których mowa w ust. 3, przekazuje informacje o 
ogólnych zasadach funkcjonowania polskiego systemu rekompensat. 

5a. Na żądanie organu nadzoru innego państwa członkowskiego Komisja przekazuje 
informacje zawarte w zawiadomieniu domu maklerskiego zamierzającego prowadzić 
działalność maklerską bez otwierania oddziału, o których mowa w ust. 3 pkt 6. 

6. O przekazaniu informacji, o których mowa w ust. 3, właściwemu organowi nadzoru 
innego państwa członkowskiego Komisja informuje dom maklerski, którego te 
informacje dotyczą. 

7. W przypadku zmiany zasad funkcjonowania systemu rekompensat, Komisja przekazuje 
informację o tych zmianach właściwemu organowi nadzoru w innym państwie 
członkowskim, na którego terytorium działa dom maklerski. 

8. Informacje o zmianie danych zawartych w zawiadomieniu dom maklerski przekazuje 
Komisji nie później niż na miesiąc przed dniem wejścia w życie tych zmian. Komisja 
przekazuje te informacje właściwemu organowi nadzoru innego państwa 
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członkowskiego, na terytorium którego działa oddział lub jest prowadzona działalność 
bez otwierania oddziału. 

9. Komisja może, w terminie 3 miesięcy - w przypadku gdy działalność ma być prowadzona 
w formie oddziału, lub miesiąca - w przypadku gdy działalność ma być prowadzona bez 
otwierania oddziału - od dnia złożenia zawiadomienia, zgłosić sprzeciw wobec zamiaru 
utworzenia oddziału lub rozpoczęcia działalności bez otwierania oddziału poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli stanowiłoby to zagrożenie dla 
funkcjonowania domu maklerskiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

10. Działalność maklerska na terytorium innego państwa członkowskiego może być 
rozpoczęta po otrzymaniu od właściwego organu nadzoru tego państwa informacji 
wskazującej warunki prowadzenia tej działalności lub po upływie 2 miesięcy liczonych 
od dnia otrzymania przez właściwy organ nadzoru w innym państwie członkowskim, na 
którego terytorium działalność ma być prowadzona, zawiadomienia, o którym mowa w 
ust. 2. Działalność, która ma być prowadzona bez otwierania oddziału, może być podjęta 
po otrzymaniu przez dom maklerski, od Komisji informacji, o której mowa w ust. 6. 

11. Komisja niezwłocznie informuje właściwy organ nadzoru innego państwa 
członkowskiego, na którego terytorium działa dom maklerski, o cofnięciu lub 
wygaśnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej będącego podstawą 
prowadzenia działalności na terytorium danego państwa. 

[12. Komisja informuje Komisję Europejską o liczbie przypadków zgłoszenia sprzeciwu, o 
którym mowa w ust. 9.] 

<12. Komisja informuje Komisję Europejską oraz Europejski Urząd Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych o liczbie przypadków zgłoszenia sprzeciwu, o którym 
mowa w ust. 9.> 

13. Przewidywany zakres działalności, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, nie może obejmować 
wyłącznie czynności określonych w art. 69 ust. 4. 

14. Dom maklerski może ubiegać się o możliwość prowadzenia działalności w formie 
oddziału lub w innej formie w kraju niebędącym państwem członkowskim pod 
warunkiem uprzedniego zawarcia przez Komisję porozumienia, o którym mowa w art. 20 
ust. 2 ustawy o nadzorze, z organem nadzoru w kraju, w którym ma być prowadzona ta 
działalność. W tym przypadku przepisy ust. 2-4 i 9 stosuje się odpowiednio. 

 
Art. 110. 

1. W przypadku gdy Komisja Europejska podejmuje kroki zmierzające do likwidacji 
przeszkód w prowadzeniu w państwie niebędącym państwem członkowskim działalności 
maklerskiej przez firmę inwestycyjną z siedzibą w państwie członkowskim, Komisja 
informuje Komisję Europejską, na jej wniosek, o prowadzonych postępowaniach w 
związku z: 

1) wnioskami o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej 
złożonymi przez podmioty będące bezpośrednio lub pośrednio podmiotem zależnym 
od podmiotu podlegającego prawu państwa niebędącego państwem członkowskim; 

2) zawiadomieniami o zamiarze nabycia akcji domu maklerskiego, jeżeli nabywcą jest 
podmiot podlegający prawu państwa niebędącego państwem członkowskim i w 
wyniku tej transakcji może stać się on podmiotem dominującym wobec domu 
maklerskiego. 



- 17 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

2. Do zawiadomień, o których mowa w ust. 1, Komisja dołącza opis struktury grupy 
kapitałowej, z tym że w przypadku zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, opis 
powinien być sporządzony według stanu uwzględniającego nabycie akcji podmiotu 
prowadzącego działalność maklerską. 

[3. Komisja zawiadamia Komisję Europejską o przeszkodach prawnych, regulacyjnych i 
organizacyjnych, jakie napotykają domy maklerskie lub banki prowadzące działalność 
maklerską w związku z prowadzeniem takiej działalności na terytorium państw 
niebędących państwami członkowskimi.] 

<3. Komisja zawiadamia Komisję Europejską oraz Europejski Urząd Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych o znanych Komisji przeszkodach prawnych i 
faktycznych, jakie napotykają domy maklerskie lub banki prowadzące działalność 
maklerską w związku z prowadzeniem takiej działalności na terytorium państw 
niebędących państwami członkowskimi.> 

 
Art. 165. 

1. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, na wniosek Komisji, może cofnąć 
zezwolenie na prowadzenie giełdy, w przypadku gdy spółka prowadząca giełdę: 

1) nie rozpoczęła prowadzenia działalności objętej zezwoleniem w terminie wskazanym 
w decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia; 

2) przez okres co najmniej 6 miesięcy nie prowadziła działalności objętej zezwoleniem; 
3) otrzymała zezwolenie na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów 

zaświadczających nieprawdę; 
4) przestała spełniać warunki, które były podstawą udzielenia zezwolenia; 
5) prowadzi działalność z istotnym naruszeniem przepisów prawa regulujących 

prowadzenie giełdy; 
6) nie przestrzega zasad uczciwego obrotu; 
7) narusza interesy uczestników obrotu. 

1a. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lub 5-7, Komisja może: 
1) odstąpić od wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, i nałożyć na spółkę 

prowadzącą giełdę karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł albo 
2) wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, i jednocześnie nałożyć karę 

pieniężną, o której mowa w pkt 1 
- jeżeli uzasadnia to charakter naruszeń, których dopuściła się spółka prowadząca giełdę. 

2. Wydanie decyzji następuje po przeprowadzeniu rozprawy. 
3. (uchylony). 
<4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych informuje Europejski Urząd 

Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych o każdym przypadku cofnięcia 
zezwolenia na prowadzenie giełdy.> 

 
Art. 166. 

1. Komisja może, z zastrzeżeniem ust. 1a, cofnąć zezwolenie na prowadzenie rynku 
pozagiełdowego, w przypadku gdy spółka prowadząca rynek pozagiełdowy: 
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1) nie rozpoczęła prowadzenia działalności objętej zezwoleniem w terminie wskazanym 
w decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia; 

2) przez okres co najmniej 6 miesięcy nie prowadziła działalności objętej zezwoleniem; 
3) otrzymała zezwolenie na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów 

zaświadczających nieprawdę; 
4) przestała spełniać warunki, które były podstawą udzielenia zezwolenia; 
5) prowadzi działalność z istotnym naruszeniem przepisów prawa regulujących 

prowadzenie rynku pozagiełdowego; 
6) nie przestrzega zasad uczciwego obrotu; 
7) narusza interesy uczestników obrotu. 

1a. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lub 5-7, Komisja może również: 
1) odstąpić od zastosowania sankcji, o której mowa w ust. 1, i nałożyć na spółkę 

prowadzącą rynek pozagiełdowy karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł albo 
2) zastosować sankcję określoną w ust. 1 i jednocześnie nałożyć karę pieniężną, o 

której mowa w pkt 1 
- jeżeli uzasadnia to charakter naruszeń, których dopuściła się spółka prowadząca rynek 
pozagiełdowy. 

2. Wydanie decyzji następuje po przeprowadzeniu rozprawy. 
<3. Komisja informuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 

o każdym przypadku cofnięcia zezwolenia na prowadzenie rynku pozagiełdowego.> 
 

Art. 166a. 
1. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że podmiot prowadzący zagraniczny rynek 

regulowany, prowadząc działalność zgodnie z art. 14a ust. 1 lub organizując alternatywny 
system obrotu zgodnie z art. 117a, narusza przepisy prawa obowiązujące w państwie 
siedziby tego rynku w zakresie funkcjonowania rynku regulowanego lub organizowania 
alternatywnego systemu obrotu, Komisja informuje organ nadzoru, który udzielił temu 
podmiotowi zezwolenia na prowadzenie działalności, o stwierdzonych naruszeniach. 

2. Jeżeli mimo środków podjętych przez organ nadzoru, który udzielił podmiotowi 
prowadzącemu zagraniczny rynek regulowany zezwolenia, działalność tego podmiotu 
stanowi zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania na terytorium innego państwa 
członkowskiego obrotu instrumentami finansowymi lub interesów inwestorów, Komisja 
może zakazać podmiotowi prowadzącemu zagraniczny rynek regulowany prowadzenia 
działalności, o której mowa w art. 14a ust. 1 lub w art. 117a ust. 1, na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. [O podjętej decyzji Komisja informuje Komisję Europejską 
oraz organ nadzoru, który udzielił temu podmiotowi zezwolenia.] <O podjętej decyzji 
Komisja informuje Komisję Europejską, Europejski Urząd Nadzoru Giełd i 
Papierów Wartościowych oraz organ nadzoru, który udzielił temu podmiotowi 
zezwolenia.> 

3. Wydanie decyzji następuje po przeprowadzeniu rozprawy. 
4. Rozstrzygnięcie, o którym mowa w ust. 2, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Komisji Nadzoru Finansowego. Komisja może nakazać jego ogłoszenie w dwóch 
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dziennikach ogólnopolskich na koszt podmiotu prowadzącego zagraniczny rynek 
regulowany. 

5. W przypadku zakazania prowadzenia działalności zgodnie z ust. 2, podmiot prowadzący 
zagraniczny rynek regulowany nie może podjąć tej działalności przed upływem 5 lat od 
dnia, w którym decyzja zakazująca prowadzenia działalności stała się ostateczna, chyba 
że Komisja wyrazi zgodę na skrócenie tego terminu. 

[6. W razie konieczności zabezpieczenia interesu publicznego Komisja może - przed 
podjęciem czynności określonych w ust. 1 i 2 - zawiesić na okres nie dłuższy niż miesiąc, 
możliwość prowadzenia przez podmiot prowadzący zagraniczny rynek regulowany 
działalności zgodnie z art. 14a ust. 1 lub art. 117a ust. 1 na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, informując o tym jednocześnie Komisję Europejską oraz właściwy organ 
nadzoru w innym państwie członkowskim, który udzielił zezwolenia temu podmiotowi.] 

<6. W razie konieczności zabezpieczenia interesu publicznego Komisja może – przed 
podjęciem czynności określonych w ust. 1 i 2 – zawiesić na okres nie dłuższy niż 
miesiąc, możliwość prowadzenia przez podmiot prowadzący zagraniczny rynek 
regulowany działalności zgodnie z art. 14a ust. 1 lub art. 117a ust. 1 na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, informując o tym jednocześnie Komisję Europejską, 
Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz właściwy organ 
nadzoru w innym państwie członkowskim, który udzielił zezwolenia temu 
podmiotowi.> 

 
Art. 167. 

1. Komisja może, z zastrzeżeniem ust. 2, cofnąć zezwolenie na prowadzenie działalności 
maklerskiej albo ograniczyć zakres wykonywanej działalności maklerskiej, w przypadku 
gdy firma inwestycyjna: 

1)  istotnie narusza przepisy prawa, w szczególności przepisy wydane na podstawie art. 
94 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5; 

2) nie przestrzega zasad uczciwego obrotu; 
3) narusza interesy zleceniodawcy; 
4) przez okres co najmniej 6 miesięcy nie prowadziła działalności objętej zezwoleniem; 
5) przestała spełniać warunki, które były podstawą udzielenia zezwolenia, z 

zastrzeżeniem przepisu art. 95 ust. 10; 
6) otrzymała zezwolenie na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów 

zaświadczających nieprawdę. 
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 lub 6, Komisja może również: 

1)  nałożyć na firmę inwestycyjną karę pieniężną w wysokości do 10% przychodu 
wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym, a w przypadku braku 
takiego sprawozdania - karę pieniężną w wysokości do 10% prognozowanego 
przychodu określonego w przedłożonej Komisji analizie ekonomiczno-finansowej, o 
której mowa w art. 82 ust. 1 pkt 9, albo w sprawozdaniu finansowym, o którym 
mowa w art. 82 ust. 2 pkt 6, nie większą jednak niż 10.000.000 zł, albo 

2) zastosować jedną z sankcji określonych w ust. 1 i jednocześnie nałożyć karę 
pieniężną, o której mowa w pkt 1 

- jeżeli uzasadnia to charakter naruszeń, których dopuściła się firma inwestycyjna. 
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3. Sankcje, o których mowa w ust. 1 lub 2, Komisja może zastosować również wobec firmy 
inwestycyjnej powierzającej do wykonywania czynności wskazane w art. 79 ust. 2 
agentowi firmy inwestycyjnej, który w związku z wykonywaniem czynności na rzecz tej 
firmy inwestycyjnej narusza przepisy prawa, zasady uczciwego obrotu lub interesy 
zleceniodawców. 

4. W przypadku cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, podmiot, 
który je utracił, nie może ponownie wystąpić z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na 
prowadzenie tej działalności przed upływem 5 lat od dnia, w którym decyzja o cofnięciu 
zezwolenia stała się ostateczna, chyba że Komisja wyrazi zgodę na skrócenie tego 
terminu. 

[5. W razie konieczności zabezpieczenia interesu publicznego, Komisja może, od chwili 
wszczęcia postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1, zawiesić, na okres nie 
dłuższy niż miesiąc, możliwość wykonywania, w całości lub w części, działalności 
maklerskiej.] 

<5. W razie konieczności zabezpieczenia interesu publicznego, Komisja może, od chwili 
wszczęcia postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1, zawiesić, na okres 
nie dłuższy niż miesiąc, możliwość wykonywania, w całości lub w części, działalności 
maklerskiej, informując o tym jednocześnie Komisję Europejską oraz Europejski 
Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.> 

5a. W razie konieczności zabezpieczenia interesu publicznego Komisja może w decyzji w 
sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej wskazać termin, w 
którym następuje zakończenie jej prowadzenia. 

6. (uchylony). 
7. Wydanie decyzji następuje po przeprowadzeniu rozprawy. 
8. Rozstrzygnięcie Komisji podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru 

Finansowego niezwłocznie po jego podjęciu. Komisja może nakazać jego ogłoszenie w 
dwóch dziennikach ogólnopolskich lub w inny sposób na koszt firmy inwestycyjnej. 

9. Przepisy ust. 1-3, 7 i 8 stosuje się odpowiednio w przypadku powzięcia przez Komisję 
informacji o naruszeniu przez dom maklerski prowadzący działalność maklerską na 
terytorium innego państwa członkowskiego przepisów regulujących prowadzenie 
działalności maklerskiej na terytorium tego państwa. W takim przypadku o zastosowaniu 
sankcji Komisja informuje właściwy organ nadzoru tego państwa członkowskiego. 

<10. Komisja informuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych o 
każdym przypadku cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej.> 

 
Art. 169. 

1. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że zagraniczna firma inwestycyjna lub agent 
firmy inwestycyjnej działający w imieniu zagranicznej firmy inwestycyjnej narusza 
przepisy prawa regulujące prowadzenie działalności maklerskiej lub działalności 
powierniczej obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja, w drodze 
decyzji, nakazuje zagranicznej firmie inwestycyjnej zaprzestanie tych naruszeń, 
wyznaczając termin ich usunięcia. 

2. Komisja informuje właściwy organ nadzoru zagranicznej firmy inwestycyjnej o 
stwierdzeniu naruszeń, o których mowa w ust. 1, oraz o uchybieniu terminowi do ich 
usunięcia. 
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3. W przypadku gdy zagraniczna firma inwestycyjna, o której mowa w ust. 1, nie 
zaprzestała naruszeń lub nie usunęła ich w wyznaczonym terminie, po upływie miesiąca 
od poinformowania właściwego organu nadzoru zgodnie z ust. 2, Komisja może, 
informując o tym ten organ: 

1) zakazać w całości albo w części wykonywania działalności maklerskiej lub 
powierniczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo 

2) zawiesić w całości albo w części, na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy, prawo 
wykonywania działalności maklerskiej lub powierniczej na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, albo 

3) nałożyć karę pieniężną do wysokości 500.000 zł, albo 
4) zastosować jedną z sankcji określonych w pkt 1 i 2 oraz nałożyć karę pieniężną, o 

której mowa w pkt 3. 
4. Wydanie decyzji następuje po przeprowadzeniu rozprawy. 
5. Rozstrzygnięcie Komisji podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru 

Finansowego. Komisja może nakazać jego ogłoszenie w dwóch dziennikach 
ogólnopolskich lub w inny sposób na koszt zagranicznej firmy inwestycyjnej. 

6. W przypadku zakazania zagranicznej firmie inwestycyjnej prowadzenia działalności 
maklerskiej lub powierniczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, firma ta nie może 
podjąć tej działalności przed upływem 5 lat od dnia, w którym decyzja zakazująca 
prowadzenia działalności stała się ostateczna, chyba że Komisja wyrazi zgodę na 
skrócenie tego terminu. 

[7. W razie konieczności zabezpieczenia interesu publicznego Komisja może - przed 
podjęciem czynności określonych w ust. 1-3 - zawiesić, na okres nie dłuższy niż miesiąc, 
możliwość wykonywania, w całości albo w części, działalności maklerskiej lub 
powierniczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczną firmę 
inwestycyjną, informując o tym jednocześnie Komisję Europejską oraz właściwy organ 
nadzoru w innym państwie członkowskim, który udzielił zezwolenia zagranicznej firmie 
inwestycyjnej. 

8. Komisja informuje Komisję Europejską o sankcjach zastosowanych zgodnie z ust. 3.] 
<7. W razie konieczności zabezpieczenia interesu publicznego Komisja może – przed 

podjęciem czynności określonych w ust. 1–3 – zawiesić, na okres nie dłuższy niż 
miesiąc, możliwość wykonywania, w całości albo w części, działalności maklerskiej 
lub powierniczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczną firmę 
inwestycyjną, informując o tym jednocześnie Komisję Europejską, Europejski 
Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz właściwy organ nadzoru w 
innym państwie członkowskim, który udzielił zezwolenia zagranicznej firmie 
inwestycyjnej. 

8.  Komisja informuje Komisję Europejską oraz Europejski Urząd Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych o sankcjach zastosowanych zgodnie z ust. 3.> 

9. Do zagranicznej firmy inwestycyjnej prowadzącej działalność maklerską na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej nie stosuje się przepisów art. 167. 

10. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że zagraniczna firma inwestycyjna narusza 
przepisy, których przestrzeganie zgodnie z art. 118 pozostaje pod nadzorem właściwego 
organu w innym państwie członkowskim, Komisja informuje ten organ nadzoru o 
stwierdzonych naruszeniach. 



- 22 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

11. Jeżeli mimo środków podjętych przez organ nadzoru, który udzielił zezwolenia 
zagranicznej firmie inwestycyjnej, działalność tej firmy stanowi zagrożenie dla 
prawidłowego funkcjonowania obrotu instrumentami finansowymi lub interesów 
inwestorów, Komisja może, informując ten organ nadzoru: 

1) zakazać w całości albo w części wykonywania działalności maklerskiej na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo 

2) zawiesić w całości albo w części, na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy, prawo 
wykonywania działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo 

3) zakazać prowadzenia działalności, o której mowa w art. 117a ust. 1, na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, przepisy ust. 4-8 stosuje się odpowiednio. 
 

Art. 169a. 
1. W przypadku gdy spółka prowadząca rynek regulowany, dom maklerski, bank 

prowadzący działalność maklerską lub zagraniczna osoba prawna prowadząca 
działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej narusza przepisy 
regulujące organizowanie rynku regulowanego lub prowadzenie działalności maklerskiej, 
Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 100.000 zł na 
osoby odpowiedzialne za zaistniałe naruszenia. 

2. Wydanie decyzji następuje po przeprowadzeniu rozprawy. 
 

<Art. 169b. 
Komisja przekazuje corocznie Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych informację zbiorczą o przypadkach zastosowania w poprzednim roku 
kalendarzowym sankcji, o których mowa w art. 165 ust. 1a, art. 166 ust. 1a i art. 169a 
ust. 1, oraz sankcji, o których mowa w art. 167 ust. 1–3, z wyłączeniem cofnięcia 
zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej.> 

 
Art. 170a. 

[1. W przypadku gdy spółka, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z 
zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6 lub ust. 2, narusza przy 
wykonywaniu tych czynności przepisy prawa, nie przestrzega zasad uczciwego obrotu lub 
narusza interesy jej uczestników, Komisja może zakazać wykonywania tych czynności lub 
nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł.] 

<1. W przypadku gdy spółka, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie 
czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1–6 lub ust. 2, 
narusza przepisy prawa, nie przestrzega zasad uczciwego obrotu lub narusza 
interesy jej uczestników, Komisja może zakazać wykonywania tych czynności lub 
nałożyć karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł.> 

2. Wydanie decyzji następuje po przeprowadzeniu rozprawy. 
<3. W przypadku nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, za naruszenie 

przepisów tytułu II rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 
648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących 
przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i 
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repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L 201 z 27.07.2012, str. 1), zwanego dalej 
„rozporządzeniem 648/2012”, rozstrzygnięcie Komisji podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego, na zasadach określonych w 
art. 12 ust. 2 tego rozporządzenia.> 

 
Art. 170b. 

1. W przypadku gdy spółka prowadząca izbę rozliczeniową narusza przepisy prawa, nie 
przestrzega zasad uczciwego obrotu lub narusza interesy jej uczestników, Komisja może 
cofnąć spółce zezwolenie na prowadzenie izby rozliczeniowej lub nałożyć na spółkę karę 
pieniężną do wysokości 1.000.000 zł. 

2. Wydanie decyzji następuje po przeprowadzeniu rozprawy. 
<3. W przypadku nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, za naruszenie 

przepisów tytułu II rozporządzenia 648/2012, rozstrzygnięcie Komisji podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego, na zasadach 
określonych w art. 12 ust. 2 tego rozporządzenia.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 sierpnia 1997 r. O ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIU 

FUNDUSZY EMERYTALNYCH (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, z późn. zm.) 

 
Art. 15. 

1. Komisja Nadzoru Finansowego, działająca na podstawie odrębnych przepisów, zwana 
dalej "organem nadzoru", wydaje zezwolenie na utworzenie funduszu w terminie 3 
miesięcy od dnia złożenia wniosku. Zezwolenie jest równoznaczne z zatwierdzeniem 
statutu funduszu. 

2. Organ nadzoru odmawia zezwolenia, jeżeli: 
1) wniosek i dołączone do niego dokumenty nie spełniają warunków określonych w 

ustawie; 
2) statut funduszu nie zabezpiecza należycie interesów członków funduszu; 
3)  osoby, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 4 i 5, nie dają rękojmi należytego 

wykonywania powierzonych obowiązków. 
<3. W przypadku udzielenia zezwolenia na utworzenie pracowniczego funduszu, organ 

nadzoru zawiadamia Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych 
Programów Emerytalnych o udzieleniu tego zezwolenia, dołączając informację o 
jego treści.> 

 
Art. 17. 

<1.> Wpis do rejestru funduszy obejmuje: 
1) nazwę funduszu; 
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2) firmę, siedzibę i adres towarzystwa, sposób reprezentacji towarzystwa oraz numer 
wpisu towarzystwa do rejestru przedsiębiorców i oznaczenie sądu prowadzącego ten 
rejestr; 

3) imiona i nazwiska członków zarządu towarzystwa oraz prokurentów, jeżeli zostali 
ustanowieni; 

4) firmę (nazwę), siedzibę i adres depozytariusza; 
5)  informację o państwach, z których są przekazywane środki do pracowniczego 

funduszu, jeżeli statut pracowniczego funduszu przewiduje możliwość przyjmowania 
składek pracowników zagranicznych. 

<2. O każdej zmianie danych określonych w ust. 1 pkt 5 pracowniczy fundusz jest 
obowiązany niezwłocznie poinformować organ nadzoru. Niezwłocznie po wpisaniu 
zmiany do rejestru funduszy pracowniczy fundusz przekazuje organowi nadzoru 
odpis z tego rejestru potwierdzający dokonanie zmiany.> 

 
Art. 25. 

[1. W razie zmiany danych wymienionych w art. 17 pkt 3 fundusz składa niezwłocznie 
wniosek o ich wpisanie do rejestru funduszy, dołączając zaświadczenie albo oświadczenie 
o wpisie do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczący 
towarzystwa.] 

<1. W razie zmiany danych wymienionych w art. 17 ust. 1 pkt 3 fundusz składa 
niezwłocznie wniosek o ich wpisanie do rejestru funduszy, dołączając zaświadczenie 
albo oświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze 
Sądowym dotyczący towarzystwa.> 

1a. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, przepis art. 14a stosuje się odpowiednio. 
2. Wpisanie zmian związanych z przejęciem zarządzania funduszem przez inne towarzystwo 

może nastąpić dopiero po przedstawieniu zezwolenia organu nadzoru na przejęcie 
zarządzania tym funduszem. 

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku połączenia towarzystw. 
 

Art. 58a. 
[1. W przypadku udzielenia zezwolenia na utworzenie pracowniczego towarzystwa, którego 

akcjonariuszem jest pracodawca zagraniczny, organ nadzoru niezwłocznie zawiadamia 
zagraniczny organ nadzoru o udzieleniu tego zezwolenia oraz przekazuje dane 
określające firmę, siedzibę i adres pracodawcy zagranicznego, a także zwraca się o 
przekazanie informacji o wymogach prawa ubezpieczeń społecznych i prawa pracy 
dotyczących emerytur pracowniczych, zgodnie z którymi pracownicze towarzystwo 
zarządzające pracowniczym funduszem realizuje program emerytalny pracodawcy 
zagranicznego. 

2. Organ nadzoru powiadamia pracownicze towarzystwo o wysłaniu zawiadomienia, o 
którym mowa w ust. 1.] 

<1. Niezwłocznie po udzieleniu zezwolenia na utworzenie pracowniczego towarzystwa, 
którego akcjonariuszem jest pracodawca zagraniczny, organ nadzoru: 

1) zawiadamia zagraniczny organ nadzoru i Europejski Urząd Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych o udzieleniu tego 
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zezwolenia, dołączając informację o jego treści oraz dane określające firmę, 
siedzibę i adres pracodawcy zagranicznego; 

2) zwraca się do zagranicznego organu nadzoru o przekazanie informacji 
o wymogach prawa ubezpieczeń społecznych i prawa pracy dotyczących 
emerytur pracowniczych, zgodnie z którymi pracownicze towarzystwo 
zarządzające pracowniczym funduszem realizuje program emerytalny 
pracodawcy zagranicznego. 

2. Organ nadzoru powiadamia pracownicze towarzystwo o wysłaniu zawiadomienia, o 
którym mowa w ust. 1 pkt 1.> 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku udzielenia zezwolenia na zmianę 
statutu pracowniczego towarzystwa wynikającą z nabycia lub objęcia akcji przez 
pracodawcę zagranicznego. 

[4. Niezwłocznie po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 1, organ nadzoru 
przekazuje w formie przesyłki listowej te informacje pracowniczemu towarzystwu, 
zarządzającemu pracowniczym funduszem, które zamierza realizować program 
emerytalny pracodawcy zagranicznego. Po otrzymaniu tej informacji pracownicze 
towarzystwo może rozpocząć realizację programu emerytalnego pracodawcy 
zagranicznego. 

5. W przypadku nieotrzymania przez pracownicze towarzystwo informacji, o której mowa w 
ust. 1, w terminie 3 miesięcy od dnia powiadomienia, o którym mowa w ust. 2, 
pracownicze towarzystwo może rozpocząć realizację programu emerytalnego 
pracodawcy zagranicznego po upływie tego terminu.] 

<4. Niezwłocznie po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, organ 
nadzoru przekazuje w formie przesyłki listowej te informacje pracowniczemu 
towarzystwu, zarządzającemu pracowniczym funduszem, które zamierza realizować 
program emerytalny pracodawcy zagranicznego. Po otrzymaniu tej informacji 
pracownicze towarzystwo może rozpocząć realizację programu emerytalnego 
pracodawcy zagranicznego. 

5. W przypadku nieotrzymania przez pracownicze towarzystwo informacji, o której 
mowa w ust. 1 pkt 2, w terminie 3 miesięcy od dnia powiadomienia, o którym mowa 
w ust. 2, pracownicze towarzystwo może rozpocząć realizację programu 
emerytalnego pracodawcy zagranicznego po upływie tego terminu.> 

 
Art. 74. 

1. Likwidacja pracowniczego funduszu następuje na podstawie decyzji organu nadzoru o 
likwidacji. Organ nadzoru wydaje decyzję o likwidacji z urzędu. 

2. Decyzja organu nadzoru określa datę rozpoczęcia i zakończenia likwidacji funduszu. 
3. Przepisy art. 69 ust. 3 oraz art. 70 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 
4. Likwidatorem pracowniczego funduszu jest depozytariusz, chyba że organ nadzoru 

wyznaczy innego likwidatora. 
<5. Organ nadzoru informuje Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń 

i Pracowniczych Programów Emerytalnych o wydaniu decyzji o likwidacji 
pracowniczego funduszu.> 
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Art. 207a. 
Organ nadzoru może być uczestnikiem postępowania rejestrowego dotyczącego towarzystwa 
emerytalnego lub funduszu emerytalnego. 
 

<Art. 207b. 
Organ nadzoru, przynajmniej raz na dwa lata, przekazuje Europejskiemu Urzędowi 
Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych informację 
o obowiązujących w prawie polskim wymogach dotyczących działalności pracowniczych 
funduszy emerytalnych.> 
 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – PRAWO BANKOWE (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 

665, z późn. zm.) 

Art. 36. 
1. Bank może rozpocząć działalność po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru 

Finansowego. 
2. Z wnioskiem o wydanie zezwolenia na rozpoczęcie przez bank działalności występuje 

zarząd banku. 
3. Zezwolenie na rozpoczęcie przez bank działalności wydaje się po stwierdzeniu, że bank: 

1) jest należycie przygotowany organizacyjnie do rozpoczęcia działalności, 
2) zgromadził w całości kapitał założycielski, 
3) dysponuje odpowiednimi warunkami do przechowywania środków pieniężnych i 

innych wartości, z uwzględnieniem zakresu i rodzaju prowadzonej działalności 
bankowej, 

4) spełnia inne warunki określone w decyzji o wydaniu zezwolenia na utworzenie 
banku. 

<3a. Komisja Nadzoru Finansowego informuje Europejski Urząd Nadzoru Bankowego 
o udzieleniu zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, dołączając informację o jego 
treści.> 

4. Bank powiadamia Bankowy Fundusz Gwarancyjny o uzyskaniu wpisu do Krajowego 
Rejestru Sądowego. 

 
Art. 48d. 

1. Komisja Nadzoru Finansowego odmawia przesłania zawiadomienia, o którym mowa w 
art. 48c ust. 1, w przypadku gdy: 

1) nie zostały spełnione wymagania określone w art. 48c ust. 2, 
2) struktura organizacyjna banku lub jego sytuacja finansowa są nieadekwatne do 

zamierzonej działalności, 
3) zamierzona działalność naruszałaby przepisy prawa, 



- 27 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

4) zamierzona działalność mogłaby okazać się niekorzystna dla ostrożnego i stabilnego 
zarządzania bankiem. 

2. Komisja Nadzoru Finansowego przesyła zainteresowanemu bankowi decyzję odmowną w 
terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia lub jego uzupełnienia. 

<3. Komisja Nadzoru Finansowego informuje Europejski Urząd Nadzoru Bankowego 
o każdym przypadku wydania decyzji odmownej, podając przesłanki jej wydania.> 

 
Art. 128d. 

1. Bank będący unijną instytucją dominującą i podmioty zależne od tego banku działające z 
tym bankiem w holdingu, oraz podmioty zależne od unijnego podmiotu dominującego w 
holdingu finansowym, mogą stosować wspólnie metody statystyczne, o których mowa w 
art. 128 ust. 3, po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Komisja Nadzoru 
Finansowego, udzielając zgody może określić w jej treści warunki i terminy dotyczące 
stosowania tych metod. 

2. Komisja Nadzoru Finansowego wydaje zgodę, o której mowa w ust. 1, w terminie 6 
miesięcy od dnia wpłynięcia kompletnego wniosku o jej wydanie. Do postępowania z 
wnioskiem w sprawie o wydanie zgody stosuje się odpowiednio art. 33. 

3. Komisja Nadzoru Finansowego wydając zgodę współpracuje z właściwymi władzami 
nadzorczymi, dążąc do osiągnięcia wspólnego stanowiska, zarówno co do samego 
rozstrzygnięcia, jak i jego przesłanek. 

4. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 2, Komisja Nadzoru Finansowego oraz właściwe 
władze nadzorcze nie osiągną porozumienia, Komisja Nadzoru Finansowego wydaje 
zgodę, biorąc pod uwagę opinie wyrażone przez właściwe władze nadzorcze. W treści 
uzasadnienia decyzji Komisja Nadzoru Finansowego uwzględnia poglądy i zastrzeżenia 
innych właściwych władz nadzorczych otrzymane w terminie, o którym mowa w ust. 2. 

5. Decyzję w sprawie zgody otrzymują właściwe władze nadzorcze. 
<5a. Jeżeli przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2, właściwa władza 

nadzorcza skieruje sprawę do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego zgodnie z 
art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 
24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru 
(Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz 
uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE (Dz. Urz. UE L 331 z 15.12.2010, str. 12), 
zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1093/2010”, Komisja Nadzoru Finansowego 
zawiesza postępowanie do czasu wydania przez Europejski Urząd Nadzoru 
Bankowego decyzji zgodnie z art. 19 ust. 3 tego rozporządzenia.> 

6. W przypadku gdy zgodę na wspólne stosowanie z bankiem metod statystycznych przez 
unijne instytucje dominujące i ich podmioty zależne lub podmioty zależne od unijnego 
podmiotu dominującego w holdingu finansowym wydają inne właściwe władze 
nadzorcze, Komisja Nadzoru Finansowego współpracuje z nimi przy wydawaniu przez te 
władze zgody. 

7. Bank, o którym mowa w ust. 6, informuje Komisję Nadzoru Finansowego o zamiarze 
wspólnego stosowania metod statystycznych oraz o planowanym zakresie i terminie 
złożenia wniosku o wydanie zgody przez właściwą władzę nadzorczą, o której mowa w 
ust. 6. 
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8. Bank, o którym mowa w ust. 6, niezwłocznie po złożeniu wniosku o wydanie zgody, 
przez właściwą władzę nadzorczą, o której mowa w ust. 6, przedstawia Komisji Nadzoru 
Finansowego wniosek w zakresie dotyczącym banku. Art. 141g ust. 3 stosuje się 
odpowiednio. 

9. Komisja Nadzoru Finansowego może wyrazić opinię w zakresie postępowania, o którym 
mowa w ust. 6, w terminie umożliwiającym wydanie przez właściwą władzę nadzorczą 
zgody w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania przez tę władzę wniosku o jej wydanie. 

10. Komisja Nadzoru Finansowego przekazuje bankowi, o którym mowa w ust. 6, 
rozstrzygnięcie w przedmiocie wniosku o wspólne stosowanie metod statystycznych 
wydane przez właściwą władzę nadzorczą. 

 
Art. 131. 

1. Działalność banków, oddziałów i przedstawicielstw banków zagranicznych, oddziałów i 
przedstawicielstw instytucji kredytowych podlega nadzorowi bankowemu 
sprawowanemu przez Komisję Nadzoru Finansowego w zakresie i na zasadach 
określonych w niniejszej ustawie i w ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad 
rynkiem finansowym. 

2. Nadzór nad działalnością oddziału lub przedstawicielstwa banku zagranicznego w kraju 
oraz oddziału lub przedstawicielstwa banku krajowego za granicą, w tym zakres i tryb 
dokonywania czynności kontrolnych, może być wykonywany w zakresie uzgodnionym w 
porozumieniu Komisji Nadzoru Finansowego z właściwymi władzami nadzorczymi. 

3. Komisja Nadzoru Finansowego może, stosownie do postanowień porozumienia, o którym 
mowa w ust. 2, udzielić informacji dotyczących banku organowi nadzoru bankowego 
innego kraju, jeżeli: 

1) wskutek tego nie zostanie naruszony interes gospodarczy Rzeczypospolitej Polskiej, 
2) zapewnione jest wykorzystanie udzielonych informacji tylko na potrzeby nadzoru 

bankowego, 
3)  zagwarantowane jest, że przekazywanie udzielonych informacji poza organ nadzoru 

bankowego możliwe jest wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru 
Finansowego. 

<3a. Jeżeli właściwa władza nadzorcza odmawia zawarcia porozumienia, o którym 
mowa w ust. 2, albo pomimo jego zawarcia nie stosuje się do jego postanowień, w 
tym nie udziela w wyznaczonym terminie informacji, o których udzielenie 
wnioskowała Komisja Nadzoru Finansowego, lub odmawia udzielenia takich 
informacji, Komisja Nadzoru Finansowego może powiadomić o tym Europejski 
Urząd Nadzoru Bankowego.> 

4-6. (uchylone). 
7. (uchylony). 
 

Art. 133. 
1. Celem nadzoru jest zapewnienie: 

1) bezpieczeństwa środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych, 
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2) zgodności działalności banków z przepisami niniejszej ustawy, ustawy o 
Narodowym Banku Polskim, statutem oraz decyzją o wydaniu zezwolenia na 
utworzenie banku, 

3)  zgodności działalności prowadzonej przez banki zgodnie z art. 70 ust. 2 ustawy z 
dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi z przepisami tej ustawy, 
niniejszej ustawy oraz statutem. 

<1a. Przy wykonywaniu swoich zadań Komisja Nadzoru Finansowego uwzględnia 
wytyczne i zalecenia Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego. W przypadku 
nieuwzględnienia wytycznych lub zaleceń Europejskiego Urzędu Nadzoru 
Bankowego Komisja Nadzoru Finansowego podaje powody ich nieuwzględnienia.> 

2. Czynności podejmowane w ramach nadzoru bankowego polegają w szczególności na: 
1) dokonywaniu oceny sytuacji finansowej banków, w tym badaniu wypłacalności, 

jakości aktywów, płynności płatniczej, wyniku finansowego banków, 
2)  badaniu jakości systemu zarządzania bankiem, w szczególności systemu zarządzania 

ryzykiem oraz systemu kontroli wewnętrznej, 
3) badaniu zgodności udzielanych kredytów, pożyczek pieniężnych, akredytyw, 

gwarancji bankowych i poręczeń oraz emitowanych bankowych papierów 
wartościowych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 

4) badaniu zabezpieczenia i terminowości spłaty kredytów i pożyczek pieniężnych, 
5)  badaniu przestrzegania limitów, o których mowa w art. 71 i art. 79a, oraz ocenie 

procesu identyfikacji, monitorowania i kontroli koncentracji zaangażowań, w tym 
dużych zaangażowań, 

6)  badaniu przestrzegania przez bank, określonych przez Komisję Nadzoru 
Finansowego norm dopuszczalnego ryzyka w działalności banków, zarządzania 
ryzykiem prowadzonej działalności, w tym dostosowania do rodzaju i skali 
działalności banku procesu identyfikacji i monitorowania ryzyka oraz 
sprawozdawania o ryzyku, dopuszczalnego ryzyka w działalności banków, 

7)  dokonywaniu oceny szacowania, utrzymywania i przeglądu kapitału wewnętrznego. 
3. Czynności kontrolne podejmowane przez pracowników Urzędu Komisji Nadzoru 

Finansowego są wykonywane po okazaniu legitymacji służbowej oraz doręczeniu 
upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. 

3a. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. 

4. Komisja Nadzoru Finansowego, Narodowy Bank Polski oraz osoby wykonujące 
czynności nadzoru bankowego nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę wynikłą ze 
zgodnego z przepisami ustaw działania lub zaniechania, które pozostaje w związku ze 
sprawowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego nadzorem nad działalnością 
banków, oddziałów i przedstawicielstw banków zagranicznych, oddziałów instytucji 
kredytowych oraz nadzorem wykonywanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 
września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych, nad instytucjami pieniądza 
elektronicznego i oddziałami zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego. 
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Art. 138b. 
1. Komisja Nadzoru Finansowego, podejmując w ramach sprawowania nadzoru 

skonsolidowanego decyzję o zastosowaniu środków, o których mowa w art. 138a ust. 1 
pkt 2 i ust. 2, współpracuje z właściwymi władzami nadzorczymi sprawującymi nadzór 
nad podmiotami działającymi w tym samym co bank holdingu, dążąc do osiągnięcia 
wspólnego stanowiska zarówno co do rozstrzygnięcia, jak i oceny jego przesłanek. 

2. Komisja Nadzoru Finansowego wydaje decyzję, o której mowa w ust. 1, w terminie 4 
miesięcy od dnia dostarczenia właściwym władzom nadzorczym sprawującym nadzór 
nad podmiotami działającymi w tym samym co bank holdingu propozycji stanowiska 
zawierającego ocenę ryzyka holdingu. 

3. W przypadku braku wspólnego stanowiska Komisja Nadzoru Finansowego może 
zasięgnąć opinii Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego. Komisja Nadzoru 
Finansowego zasięga opinii Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego także na 
wniosek właściwych władz nadzorczych, o których mowa w ust. 2. 

4. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 2, Komisja Nadzoru Finansowego oraz właściwe 
władze nadzorcze nie osiągną porozumienia, Komisja Nadzoru Finansowego, podejmując 
decyzję, o której mowa w ust. 1, bierze pod uwagę opinie wyrażone przez te władze oraz 
uzasadnia istotne odstępstwa od opinii właściwych władz nadzorczych, otrzymanych w 
terminie, o którym mowa w ust. 2. 

5. W przypadku zasięgnięcia opinii, o której mowa w ust. 3, Komisja Nadzoru Finansowego 
wydając decyzję, o której mowa w ust. 1, bierze pod uwagę tę opinię oraz uzasadnia 
istotne odstępstwa od tej opinii. Wydając decyzję, Komisja Nadzoru Finansowego może 
określić w jej treści warunki i terminy zastosowania środków, o których mowa w art. 
138a ust. 1 pkt 2 i ust. 2. 

<5a. Jeżeli przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2, właściwa władza 
nadzorcza skieruje sprawę do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego zgodnie z 
art. 19 rozporządzenia nr 1093/2010, Komisja Nadzoru Finansowego zawiesza 
postępowanie do czasu wydania przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego 
decyzji zgodnie z art. 19 ust. 3 tego rozporządzenia.> 

6. W przypadku gdy właściwa władza nadzorcza sprawująca nadzór skonsolidowany nad 
bankiem krajowym działającym w jednym z holdingów, o których mowa w art. 141f ust. 
1 pkt 2-5, zwraca się do Komisji Nadzoru Finansowego o opinię w sprawie zastosowania 
środka określonego w art. 138a ust. 2, przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio. 

7. Komisja Nadzoru Finansowego dokonuje raz w roku oceny przesłanek oraz skutków 
wydania decyzji, o której mowa w ust. 1. Przesłanki oraz skutki decyzji wydanej w 
przypadku braku wspólnego stanowiska mogą być poddane ocenie także, jeżeli wystąpi o 
to właściwa władza nadzorcza. 

 
[Art. 140b. 

Komisja Nadzoru Finansowego powiadamia Komisję Europejską o przypadkach, w których 
obowiązek powiadomienia wynika z dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady, a w 
szczególności z dyrektywy 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 
2000 r. odnoszącej się do podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje 
kredytowe (Dz. U. WE L 126 z 26.05.2000 r.).] 
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Art. 140c. 
[1. Komisja Nadzoru Finansowego informuje Komisję Europejską o każdym przypadku 

utraty mocy lub uchylenia zezwolenia na utworzenie banku krajowego lub oddziału banku 
zagranicznego.] 

<1. Komisja Nadzoru Finansowego informuje Komisję Europejską oraz Europejski 
Urząd Nadzoru Bankowego o każdym przypadku utraty mocy lub uchylenia 
zezwolenia na utworzenie banku krajowego lub oddziału banku zagranicznego.> 

2. W informacji, o której mowa w ust. 1, Komisja Nadzoru Finansowego podaje powody 
utraty mocy lub uchylenia zezwolenia na utworzenie banku krajowego lub oddziału 
banku zagranicznego. 

 
Art. 141a. 

1. W przypadku gdy instytucja kredytowa prowadząca działalność na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej poprzez oddział lub w ramach działalności transgranicznej nie 
przestrzega przepisów prawa polskiego, Komisja Nadzoru Finansowego: 

1) wzywa, w formie pisemnej, tę instytucję do przestrzegania przepisów prawa 
polskiego i wyznacza jej odpowiedni termin do usunięcia stwierdzonych 
nieprawidłowości, 

2) po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w pkt 1, zawiadamia właściwe 
władze nadzorcze państwa macierzystego o stwierdzonych nieprawidłowościach. 

2. W przypadku gdy pomimo zastosowania środków przez właściwe władze nadzorcze 
państwa macierzystego oddział instytucji kredytowej nadal nie przestrzega przepisów 
prawa polskiego oraz w przypadku nieadekwatności tych środków do zaistniałego 
naruszenia prawa lub niemożności ich zastosowania na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, Komisja Nadzoru Finansowego może zastosować odpowiednio środki określone 
w art. 138 ust. 3 pkt 1 i 3 i art. 141, a w zakresie płynności - w art. 138 ust. 1 pkt 1 
i ust. 2. <O zastosowaniu tych środków Komisja Nadzoru Finansowego informuje 
Komisję Europejską oraz Europejski Urząd Nadzoru Bankowego.> 

2a. W przypadku gdy instytucja kredytowa prowadząca działalność na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej poprzez oddział nie przestrzega przepisów działów II lub III 
ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, Komisja Nadzoru 
Finansowego: 

1) wzywa, w formie pisemnej, tę instytucję do przestrzegania tych przepisów i 
wyznacza jej odpowiedni termin do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości; 

2) po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w pkt 1, może odpowiednio 
zastosować środki, o których mowa w art. 138 ust. 3 pkt 1, 3 i 3a, zawiadamiając 
właściwe dla tej instytucji władze nadzorcze macierzystego państwa członkowskiego 
o stwierdzonych nieprawidłowościach i podjętych środkach. 

3. W nagłych przypadkach, przed zastosowaniem procedur, o których mowa w ust. 1 i 2, 
Komisja Nadzoru Finansowego, mając na względzie ochronę interesów deponentów, 
może, bez konieczności uprzedniego pisemnego upomnienia, odpowiednio zastosować 
środki, o których mowa w art. 138 ust. 3 pkt 1, 3 i 3a. <O zastosowaniu tych środków 
Komisja Nadzoru Finansowego niezwłocznie informuje Komisję Europejską oraz 
Europejski Urząd Nadzoru Bankowego.> 
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3a. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, Komisja Nadzoru Finansowego powiadamia 
właściwe władze nadzorcze państwa macierzystego o zastosowanych wobec oddziału 
instytucji kredytowej środkach nadzorczych. 

4. Do decyzji Komisji Nadzoru Finansowego wydanych w trybie ust. 2, 2a i 3 przepisu art. 
127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się. 

5. Od decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, o których mowa w ust. 2, 2a i 3, instytucja 
kredytowa może wnieść skargę do sądu administracyjnego, w terminie 7 dni od dnia jej 
doręczenia. 

 
Art. 141f. 

1. Nadzorowi skonsolidowanemu podlega bank krajowy, który działa w holdingu: 
1) bankowym krajowym, 
2) bankowym zagranicznym, 
3) finansowym, 
4) mieszanym, 
5) hybrydowym. 

2. Sprawowanie nad bankiem nadzoru skonsolidowanego nie wyłącza stosowania 
odpowiednich przepisów ustawy regulujących działalność banku jako podmiotu 
podlegającego nadzorowi indywidualnemu. 

[3. Komisja Nadzoru Finansowego może zawierać z właściwymi władzami nadzorczymi 
innych państw porozumienia określające zakres i tryb współpracy przy wykonywaniu 
nadzoru skonsolidowanego nad bankami działającymi w holdingach, o których mowa w 
ust. 1, nadzoru nad istotnymi oddziałami banków krajowych i istotnymi oddziałami 
instytucji kredytowych oraz określające zakres i tryb działania kolegiów, o których mowa 
w ust. 18. Przepisy art. 131 ust. 3 pkt 2 i 3 stosuje się odpowiednio.] 

<3. Komisja Nadzoru Finansowego może zawierać z właściwymi władzami 
nadzorczymi innych państw porozumienia określające zakres i tryb współpracy 
przy wykonywaniu nadzoru skonsolidowanego nad bankami działającymi w 
holdingach, o których mowa w ust. 1, nadzoru nad istotnymi oddziałami banków 
krajowych i istotnymi oddziałami instytucji kredytowych oraz określające zakres i 
tryb działania kolegiów, o których mowa w ust. 18. Komisja Nadzoru Finansowego 
informuje Europejski Urząd Nadzoru Bankowego o zawarciu oraz o treści takich 
porozumień. Przepisy art. 131 ust. 3 pkt 2 i 3 stosuje się odpowiednio.> 

<3a. W celu zapewnienia skuteczności nadzoru skonsolidowanego, Komisja Nadzoru 
Finansowego może na mocy porozumień, o których mowa w ust. 3, oraz z 
uwzględnieniem art. 28 rozporządzenia nr 1093/2010, delegować swoje zadania 
właściwej władzy nadzorczej innego państwa albo przyjmować zadania właściwej 
władzy nadzorczej innego państwa, tak aby władza nadzorcza sprawująca nadzór 
nad podmiotem dominującym mogła skutecznie wykonywać zadania z zakresu 
nadzoru skonsolidowanego nad podmiotem zależnym. Porozumienia takie powinny 
określać w szczególności: 

1) zakres delegowanych zadań; 
2) zakres stosowania do delegowanych zadań przepisów prawa polskiego oraz 

prawa państwa członkowskiego; 
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3) obowiązek właściwej władzy nadzorczej innego państwa do informowania 
Komisji Nadzoru Finansowego o podejmowanych działaniach nadzorczych oraz 
o ich skutkach; 

4) warunki i tryb zmiany zakresu oraz odwołania delegowania zadań. 
3b. Odwołanie delegowania zadań następuje w szczególności w przypadku zmiany stanu 

faktycznego, wskutek której podmiot wskazany w porozumieniu, o którym mowa w 
ust. 3a, przestaje być podmiotem zależnym podmiotu dominującego, nad którym 
nadzór sprawuje właściwa władza nadzorcza. 

3c. Porozumienia, o których mowa w ust. 3a, mogą także określać zasady wspólnego 
wykonywania zadań przez Komisję Nadzoru Finansowego i właściwą władzę 
nadzorczą. 

3d. Na podstawie porozumień, o których mowa w ust. 3a, Komisja Nadzoru 
Finansowego może przyjmować jedynie takie zadania właściwej władzy nadzorczej, 
jakie odpowiadają celom i zadaniom nadzoru określonym w ustawie. 

3e. Przed zawarciem porozumienia, o którym mowa w ust. 3a, Komisja Nadzoru 
Finansowego przekazuje podmiotowi zależnemu, o którym mowa w tym 
porozumieniu, informacje o:  

1) zamiarze zawarcia porozumienia, 
2) projektowanej treści porozumienia,  
3) kompetencjach właściwej władzy nadzorczej w zakresie zadań, które zostaną tej 

władzy delegowane, 
4) procedurach odwoławczych od rozstrzygnięć właściwej władzy nadzorczej 

– umożliwiając temu podmiotowi zależnemu wyrażenie stanowiska.  
3f. Komisja Nadzoru Finansowego zamieszcza porozumienie, o którym mowa w ust. 3a, 

na swojej stronie internetowej niezwłocznie po jego zawarciu, ze wskazaniem 
podmiotu, o którym mowa w tym porozumieniu. 

3g. Jeżeli właściwa władza nadzorcza odmawia zawarcia porozumienia, o którym mowa 
w ust. 3, albo pomimo jego zawarcia nie stosuje się do jego postanowień, w tym nie 
udziela w wyznaczonym terminie informacji, o których udzielenie wnioskowała 
Komisja Nadzoru Finansowego, lub odmawia udzielenia takich informacji, Komisja 
Nadzoru Finansowego może powiadomić o tym Europejski Urząd Nadzoru 
Bankowego. Komisja Nadzoru Finansowego może także powiadomić Europejski 
Urząd Nadzoru Bankowego o nieudzieleniu przez właściwą władzę nadzorczą 
informacji o procedurach odwoławczych, o których mowa w ust. 3e pkt 4. 

3h. Jeżeli wykonanie decyzji lub innego rozstrzygnięcia właściwej władzy nadzorczej 
mogłoby zagrażać ostrożnemu i stabilnemu zarządzaniu bankiem, Komisja Nadzoru 
Finansowego może wypowiedzieć porozumienie, o którym mowa w ust. 3a, i 
zawiesza wykonanie decyzji lub innego rozstrzygnięcia.> 

4. W przypadku braku porozumienia, o którym mowa w ust. 3, Komisja Nadzoru 
Finansowego i właściwe władze nadzorcze nad instytucjami kredytowymi w ramach 
współpracy przekazują sobie w szczególności informacje niezbędne do wykonywania 
nadzoru skonsolidowanego, nadzoru nad istotnymi oddziałami banków krajowych i 
istotnymi oddziałami instytucji kredytowych oraz podejmują działania określone w art. 
138a i 138b, z zachowaniem warunków określonych w art. 131 ust. 3 pkt 2 i 3. 
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5. W przypadku gdy bank krajowy wchodzi w skład konglomeratu finansowego, którego 
podmiotem dominującym jest dominujący podmiot nieregulowany w rozumieniu ustawy 
o nadzorze uzupełniającym, stosuje się przepisy ustawy o nadzorze uzupełniającym. 

6. Nadzór skonsolidowany w przypadku gdy: 
1) pierwotnym podmiotem dominującym w holdingu jest instytucja dominująca w 

państwie członkowskim albo unijna instytucja dominująca - sprawuje władza 
nadzorcza, która udzieliła zezwolenia na prowadzenie działalności tej instytucji, 

2)  podmiotem dominującym wobec banku jest podmiot dominujący w holdingu 
finansowym w państwie członkowskim albo unijny podmiot dominujący w holdingu 
finansowym - sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego, 

3) podmiotem dominującym wobec instytucji kredytowej jest podmiot dominujący w 
holdingu finansowym w państwie członkowskim albo unijny podmiot dominujący w 
holdingu finansowym - sprawuje władza nadzorcza, która udzieliła zezwolenia na 
prowadzenie działalności instytucji kredytowej, 

4) unijny podmiot dominujący w holdingu finansowym albo podmiot dominujący w 
holdingu finansowym jest podmiotem dominującym wobec instytucji kredytowych, 
działających na podstawie zezwoleń udzielonych w państwach członkowskich - 
sprawuje władza nadzorcza, która udzieliła zezwolenia na prowadzenie działalności 
instytucji kredytowej z państwa, w którym ma siedzibę unijny podmiot dominujący 
w holdingu finansowym albo podmiot dominujący w holdingu finansowym, 

5)  unijny podmiot dominujący w holdingu finansowym albo podmiot dominujący w 
holdingu finansowym z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest 
podmiotem dominującym wobec banku krajowego i instytucji kredytowych - 
sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego, 

6) instytucje finansowe z siedzibą w różnych państwach członkowskich są podmiotami 
dominującymi wobec banku lub instytucji kredytowych działających na podstawie 
zezwoleń udzielonych w państwach członkowskich, w których mają siedziby te 
instytucje finansowe - sprawuje władza nadzorcza, która udzieliła zezwolenia na 
prowadzenie działalności bankowi lub instytucji kredytowej o najwyższej sumie 
bilansowej, 

7) instytucja finansowa jest podmiotem dominującym wobec banku lub instytucji 
kredytowych działających na podstawie zezwoleń udzielonych w państwach 
członkowskich innych niż państwo siedziby tej instytucji finansowej - sprawuje 
władza nadzorcza, która udzieliła zezwolenia na prowadzenie działalności bankowi 
lub instytucji kredytowej o najwyższej sumie bilansowej, a bank lub instytucję 
kredytową uważa się za podmioty zależne od unijnego podmiotu dominującego w 
holdingu finansowym. 

7. Właściwe władze nadzorcze mogą uzgodnić, że kryteriów, o których mowa w ust. 6 pkt 
1-6, nie stosuje się, jeżeli są one niewłaściwe z uwagi na specyfikę banku, instytucji 
kredytowych lub względną istotność ich działalności w państwach członkowskich. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, właściwe władze nadzorcze uzgadniają, która z 
władz sprawuje nadzór skonsolidowany. 

9. W celu dokonania uzgodnienia, o którym mowa w ust. 8, właściwe władze nadzorcze 
mogą zasięgnąć opinii unijnej instytucji dominującej, unijnego podmiotu dominującego 
w holdingu finansowym albo instytucji kredytowej lub banku o najwyższej sumie 
bilansowej, o których mowa w ust. 6 pkt 1-7. 
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[10. Komisja Nadzoru Finansowego informuje Komisję Europejską o sprawowaniu przez 
siebie nadzoru skonsolidowanego w wyniku ustaleń, o których mowa w ust. 8.] 

<10. Komisja Nadzoru Finansowego informuje Komisję Europejską oraz Europejski 
Urząd Nadzoru Bankowego o sprawowaniu przez siebie nadzoru skonsolidowanego 
w wyniku ustaleń, o których mowa w ust. 8.> 

11. Komisja Nadzoru Finansowego informuje unijną instytucję dominującą, unijny podmiot 
dominujący w holdingu finansowym albo bank o najwyższej sumie bilansowej, o których 
mowa w ust. 6 pkt 1-7, o sprawowaniu przez siebie nadzoru skonsolidowanego. 

12. Komisja Nadzoru Finansowego informuje właściwe władze nadzorcze państwa 
macierzystego lub właściwe władze nadzorcze sprawujące nadzór skonsolidowany nad 
instytucją kredytową o woli podjęcia współpracy w zakresie nadzoru nad istotnym 
oddziałem tej instytucji kredytowej. 

13. Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania przez właściwe władze nadzorcze 
informacji, o której mowa w ust. 12, Komisja Nadzoru Finansowego oraz właściwe 
władze nadzorcze nie osiągną porozumienia, Komisja Nadzoru Finansowego, biorąc pod 
uwagę opinię wyrażoną przez właściwe władze nadzorcze, wydaje w ciągu kolejnych 2 
miesięcy decyzję w przedmiocie uznania oddziału instytucji kredytowej za istotny, jeżeli 
jego działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest znacząca, w szczególności 
gdy spełnia on co najmniej jedną z następujących przesłanek: 

1) udział w ogólnej wartości wkładów pieniężnych jest wyższy niż 2%, 
2) liczba klientów oddziału jest znacząca w skali czynności bankowych wykonywanych 

przez ten oddział, 
3) zawieszenie albo zakończenie działalności macierzystej instytucji kredytowej może 

stanowić zagrożenie dla stabilności systemu finansowego lub dla bezpieczeństwa 
funkcjonowania systemów płatności, rozliczeń i rozrachunku na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

14. Wydając decyzję, o której mowa w ust. 13, Komisja Nadzoru Finansowego bierze pod 
uwagę opinię właściwej władzy nadzorczej oraz uzasadnia istotne odstępstwa od tej 
opinii otrzymanej w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania informacji, o której mowa w 
ust. 12. 

15. Decyzję, o której mowa w ust. 13, otrzymuje instytucja kredytowa prowadząca 
działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez istotny oddział, istotny 
oddział instytucji kredytowej oraz właściwe władze nadzorcze zainteresowanych państw 
członkowskich. 

16. Decyzja, o której mowa w ust. 13, nie wpływa na prawa i obowiązki właściwych władz 
nadzorczych w stosunku do tego oddziału. 

<16a. Jeżeli przed upływem terminu 2 miesięcy od dnia otrzymania przez właściwe 
władze nadzorcze informacji, o której mowa w ust. 12, właściwa władza nadzorcza 
skieruje sprawę do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego zgodnie z art. 19 
rozporządzenia nr 1093/2010, Komisja Nadzoru Finansowego zawiesza 
postępowanie do czasu wydania przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego 
decyzji zgodnie z art. 19 ust. 3 tego rozporządzenia.> 

17. W przypadku otrzymania informacji o działaniu istotnego oddziału banku krajowego na 
terytorium państwa goszczącego, w szczególności oddziału, którego: 
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1) udział w ogólnej wartości wkładów pieniężnych w państwie goszczącym tego 
oddziału jest wyższy niż 2% lub 

2) liczba klientów oddziału jest znacząca w skali czynności bankowych wykonywanych 
przez ten oddział, lub 

3) zawieszenie albo zakończenie działalności banku krajowego może stanowić 
zagrożenie dla stabilności systemu finansowego lub dla bezpieczeństwa 
funkcjonowania systemów płatności, rozliczeń i rozrachunku w państwie 
goszczącym 

- Komisja Nadzoru Finansowego niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 miesięcy od 
dnia otrzymania informacji o działaniu tego oddziału, podejmuje współpracę z 
właściwymi władzami nadzorczymi z tego państwa zgodnie z ust. 18, przekazując w 
szczególności informacje niezbędne do wykonywania nadzoru przez właściwe władze 
nadzorcze, z zachowaniem warunków określonych w art. 131 ust. 3 pkt 2 i 3. 

18. W celu wykonywania nadzoru skonsolidowanego nad bankami działającymi w 
holdingach, o których mowa w ust. 1, Komisja Nadzoru Finansowego ustanawia kolegia 
właściwych władz nadzorczych, zwane dalej "kolegiami", i im przewodniczy, 
zapewniając współpracę z właściwymi władzami nadzorczymi z państw trzecich, 
właściwymi władzami nadzorczymi z państw goszczących istotny oddział banku 
krajowego oraz z bankami centralnymi, w przypadku gdy jest to niezbędne do realizacji 
przez nie zadań przewidzianych prawem, w celu należytej współpracy i wymiany 
informacji, o których mowa w ust. 17. 

19. W przedmiocie uczestnictwa oraz działania właściwej władzy nadzorczej w kolegium, a 
także w przedmiocie zakresu i trybu funkcjonowania kolegiów rozstrzyga Komisja 
Nadzoru Finansowego po przeprowadzeniu konsultacji z zainteresowanymi właściwymi 
władzami nadzoru. Komisja Nadzoru Finansowego powiadamia członków kolegium o 
terminach posiedzeń, głównych zagadnieniach będących przedmiotem spotkań, 
działaniach, które należy przeanalizować lub podjąć, oraz o zastosowanych środkach 
nadzorczych. 

20. Komisja Nadzoru Finansowego, planując i koordynując działania w celu podjęcia decyzji 
w ramach sprawowania nadzoru skonsolidowanego, uwzględnia zasadność działania 
właściwych władz nadzorczych, w tym środki nadzoru oraz praktykę ich stosowania, a 
także jego ewentualny wpływ na stabilność systemów finansowych w zainteresowanych 
państwach członkowskich. 

21. Z zastrzeżeniem obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, Komisja Nadzoru 
Finansowego informuje Europejski Urząd Nadzoru Bankowego o działaniach kolegium, 
w szczególności o sytuacjach nadzwyczajnych, oraz przekazuje mu informacje, które są 
szczególnie istotne dla konwergencji praktyk nadzorczych. 

 
Art. 141l. 

1. Komisja Nadzoru Finansowego prowadzi wykazy holdingów: 
1) bankowych krajowych, 
2) bankowych zagranicznych, w których działa bank krajowy, 
3) finansowych, w których działa bank krajowy, 
4) hybrydowych. 
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2. Zgłoszenie holdingu do właściwego wykazu i aktualizację zgłoszenia składa do Komisji 
Nadzoru Finansowego: 

1) bank krajowy, jeżeli jest podmiotem dominującym w holdingu lub jeżeli pierwotny 
podmiot dominujący w holdingu, w którym działa bank krajowy, ma siedzibę za 
granicą, 

2) podmiot dominujący w stosunku do banku krajowego, jeżeli jest pierwotnym 
podmiotem dominującym w holdingu, w którym działa bank krajowy, i ma siedzibę 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Komisja Nadzoru Finansowego określi, w drodze uchwały, sposób prowadzenia wykazu 
holdingów, tryb składania i aktualizacji zgłoszeń holdingów oraz wzór zgłoszenia 
holdingu. 

<4. O zmianach w wykazach, o których mowa w ust. 1, Komisja Nadzoru Finansowego 
informuje właściwe władze nadzorcze państw członkowskich.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. O OSTATECZNOŚCI ROZRACHUNKU W 

SYSTEMACH PŁATNOŚCI I SYSTEMACH ROZRACHUNKU PAPIERÓW 

WARTOŚCIOWYCH ORAZ ZASADACH NADZORU NAD TYMI SYSTEMAMI (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 112, poz. 743, z późn. zm.) 

Art. 13. 
1. O ogłoszeniu upadłości podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, będącego uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego 
państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów 
wartościowych, sąd powiadamia NBP w dniu wydania postanowienia o ogłoszeniu 
upadłości, podając jednocześnie godzinę jego wydania. 

2. Obowiązek powiadamiania NBP, o którym mowa w ust. 1, dotyczy sądów i właściwych 
organów także w razie wydania orzeczenia, postanowienia albo decyzji o likwidacji, 
zawieszeniu lub ograniczeniu prowadzenia działalności, podmiotu mającego siedzibę na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, skutkujących zawieszeniem lub ograniczeniem 
realizacji zleceń rozrachunku w dotyczącym tego podmiotu, podlegającym prawu 
polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego, systemie płatności lub systemie 
rozrachunku papierów wartościowych. 

2a. Obowiązek powiadamiania, o którym mowa w ust. 1 i 2, dotyczy także uczestników 
pośrednich, jeżeli zostali oni uznani za uczestników, zgodnie z art. 2a. 

3. NBP niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wydaniu orzeczenia, postanowienia lub 
decyzji, o których mowa w ust. 1, 2 lub 2a, powiadamia o nich: 

1) podmiot prowadzący system; 
2) KNF, jeżeli decyzja dotyczy uczestnika systemu rozrachunku papierów 

wartościowych; 
<2a) Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego;> 
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3) właściwe władze innych państw członkowskich, zgłoszone przez te państwa Komisji 
Europejskiej[.]<;> 

<4) Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.> 
4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do informacji o orzeczeniach, postanowieniach i 

decyzjach wydanych w zakresie zagranicznego postępowania upadłościowego, 
otrzymanych przez NBP od właściwych władz innych państw członkowskich. 

5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób powiadamiania, o którym 
mowa w ust. 1, 2 i w ust. 3 pkt 1 i 2 oraz w ust. 4, uwzględniając w szczególności 
właściwości postępowania, w którym wydano orzeczenie, postanowienie lub decyzję, 
oraz możliwość wykorzystania technicznych środków łączności. 

 
[Art. 23. 

Prezes NBP informuje Komisję Europejską o systemach, o których mowa w art. 15, oraz o 
podmiotach prowadzących te systemy.] 

<Art. 23. 
Prezes NBP informuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych o 
systemach, o których mowa w art. 15, oraz o podmiotach prowadzących te systemy.> 
 

 

 

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 11, poz. 66, z późn. zm.) 

Art. 148. 
1. Środki własne zakładu ubezpieczeń są to aktywa zakładu ubezpieczeń, z wyłączeniem 

aktywów: 
1) przeznaczonych na pokrycie wszelkich przewidywalnych zobowiązań; 
2) wartości niematerialnych i prawnych; 
3) akcji i udziałów własnych będących w posiadaniu zakładu ubezpieczeń; 
4) z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 

2. Z aktywów stanowiących środki własne zakładu ubezpieczeń podlegającego nadzorowi 
dodatkowemu wyłącza się posiadane przez zakład ubezpieczeń akcje i inne aktywa 
finansujące kapitały własne innych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji 
należących do tej samej ubezpieczeniowej grupy kapitałowej. 

2a. Z aktywów stanowiących środki własne zakładu ubezpieczeń wchodzącego w skład 
konglomeratu finansowego wyłącza się posiadane przez zakład ubezpieczeń akcje lub 
udziały finansujące kapitały własne innych zakładów ubezpieczeń, zakładów 
reasekuracji, instytucji kredytowych i instytucji finansowych, w rozumieniu prawa 
bankowego, oraz firm inwestycyjnych. 

2b. Z aktywów stanowiących środki własne zakładu ubezpieczeń wyłącza się posiadane przez 
zakład ubezpieczeń w odniesieniu do innych zakładów ubezpieczeń, zakładów 
reasekuracji, instytucji kredytowych i instytucji finansowych, w rozumieniu prawa 
bankowego, oraz firm inwestycyjnych: 
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1) udzielone przez zakład ubezpieczeń pożyczki podporządkowane spełniające warunki 
określone w ust. 4 pkt 2; 

2) skumulowane niezapłacone dywidendy z tytułu akcji uprzywilejowanych. 
2c. Na wniosek zakładu ubezpieczeń, jeżeli udziały lub akcje w innej instytucji kredytowej, 

firmie inwestycyjnej, instytucji finansowej, zakładzie reasekuracji lub zakładzie 
ubezpieczeń są posiadane tymczasowo do celów pomocy finansowej przeznaczonej na 
reorganizację oraz utrzymanie podmiotu, organ nadzoru może wyrazić zgodę na 
odstąpienie od stosowania przepisów w sprawie odliczeń określonych w ust. 2a lub 2b. 

[2d. Na wniosek zakładu ubezpieczeń podlegającemu dodatkowemu nadzorowi organ nadzoru 
może wyrazić zgodę na odstąpienie od pomniejszania środków własnych zakładu 
ubezpieczeń o elementy określone w ust. 2a lub 2b, odnoszące się do podmiotów 
określonych w ust. 2a lub 2b, jeżeli podlegają one dodatkowemu nadzorowi zgodnie z 
właściwymi przepisami.] 

<2d. Na wniosek zakładu ubezpieczeń podlegającego nadzorowi dodatkowemu lub 
podlegającego na podstawie ustawy o nadzorze uzupełniającym nadzorowi 
uzupełniającemu, organ nadzoru może wyrazić zgodę na odstąpienie od 
pomniejszania środków własnych zakładu ubezpieczeń o elementy określone w ust. 
2a lub 2b, odnoszące się do podmiotów określonych w ust. 2a lub 2b, jeżeli podlegają 
one nadzorowi dodatkowemu zgodnie z właściwymi przepisami lub nadzorowi 
uzupełniającemu zgodnie z przepisami ustawy o nadzorze uzupełniającym.> 

3. W szczególności środki własne zakładu ubezpieczeń powinny odpowiadać: 
1) wartości opłaconego kapitału zakładowego; 
2) wartości zobowiązań wobec członków towarzystwa, w przypadku towarzystwa 

ubezpieczeń wzajemnych, pod warunkiem, że zgodnie ze statutem towarzystwa 
zobowiązania wobec członków towarzystwa: 

a) mogą być spłacone członkom towarzystwa tylko i wyłącznie wtedy, gdy nie 
spowoduje to naruszenia art. 146 ust. 1, 

b) w przypadku likwidacji towarzystwa, mogą być spłacone członkom towarzystwa 
tylko i wyłącznie po spłaceniu wszelkich innych zobowiązań towarzystwa, 

c) z wyłączeniem indywidualnych płatności związanych z wygaśnięciem 
członkostwa, nie mogą być spłacane przed przekazaniem informacji o zamiarze 
dokonania spłaty, w terminie 30 dni przed dniem spłaty, organowi nadzoru, 
który może zakazać w tym terminie dokonywania spłaty; 

3) (uchylony); 
4) kapitałowi zapasowemu i kapitałom rezerwowym oraz kapitałowi z aktualizacji 

wyceny; 
5) niepodzielonemu wynikowi finansowemu z lat ubiegłych po potrąceniu należnych 

dywidend: zysk - wielkość dodatnia, strata - wielkość ujemna; 
6) wynikowi finansowemu netto w okresie sprawozdawczym po potrąceniu należnych 

dywidend: zysk - wielkość dodatnia, strata - wielkość ujemna; 
7) (uchylony). 

4. Na wniosek zakładu ubezpieczeń i na podstawie przedstawionych przez niego dowodów 
organ nadzoru może wyrazić, w drodze decyzji, zgodę na zaliczenie do środków 
własnych: 
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1) wszelkich ukrytych rezerw, wynikających z niedoszacowania aktywów lub 
przeszacowania pasywów w bilansie, o ile takie ukryte rezerwy nie mają 
wyjątkowego charakteru; 

2) kapitału pożyczek podporządkowanych spełniających łącznie następujące warunki: 
a) kapitał pożyczek podporządkowanych nie może stanowić więcej niż 25 % 

środków własnych, 
b) kapitał pożyczek podporządkowanych jest opłacony w pełnej wysokości, 
c) w umowie pożyczki zawarto warunki, zgodnie z którymi kapitał pożyczek 

podporządkowanych w przypadku upadłości albo likwidacji zakładu 
ubezpieczeń, może być spłacony dopiero po zaspokojeniu wszystkich innych 
wierzycieli zakładu ubezpieczeń, 

d) w przypadku pożyczek z określonym okresem spłaty, pierwotny okres spłaty 
musi wynosić przynajmniej 5 lat; nie później jednak, niż 12 miesięcy przed 
terminem spłaty, zakład ubezpieczeń jest obowiązany przedstawić do 
zatwierdzenia przez organ nadzoru, plan przedstawiający sposób utrzymania lub 
podniesienia środków własnych do wymaganej wartości przed terminem spłaty, 
chyba że warunki zaliczenia pożyczki do środków własnych stopniowo 
ograniczają wartość pożyczki zaliczanej do środków własnych przez okres co 
najmniej 5 lat przed terminem spłaty; organ nadzoru może zezwolić na 
przedterminową spłatę pożyczek, na wniosek zakładu ubezpieczeń, pod 
warunkiem że nie spowoduje to naruszenia art. 146 ust. 1, 

e) w przypadku pożyczek, których termin spłaty nie jest ustalony, pożyczki te 
mogą być spłacane tylko i wyłącznie z zachowaniem pięcioletniego okresu 
wypowiedzenia, chyba że nie są już zaliczane do środków własnych; dokonanie 
przedterminowej spłaty może nastąpić tylko i wyłącznie po uzyskaniu 
uprzedniej zgody organu nadzoru, na wniosek zakładu ubezpieczeń, który jest 
obowiązany zawiadomić organ nadzoru o planowanej spłacie co najmniej 6 
miesięcy przed planowanym terminem spłaty i przedstawić aktualne dane o 
wartości środków własnych i dane o wartości środków własnych przed i po 
dokonaniu płatności; organ nadzoru może zezwolić na spłatę pożyczek pod 
warunkiem, że nie spowoduje to naruszenia art. 146 ust. 1, 

f) w umowie pożyczki nie zawarto żadnych warunków przewidujących, że w 
określonych okolicznościach, innych niż likwidacja zakładu ubezpieczeń, 
zadłużenie zostanie spłacone przed uzgodnionym terminem spłaty, 

g) w umowie pożyczki zawarto warunki, zgodnie z którymi umowa pożyczki może 
być zmieniona tylko po otrzymaniu od organu nadzoru oświadczenia o braku 
zastrzeżeń do planowanych zmian; 

3) połowy należnych wpłat na kapitał zakładowy pod warunkiem, że 25 % tego kapitału 
zostało opłacone, nie więcej jednak niż równowartość 50 % mniejszej spośród 
wartości marginesu wypłacalności lub środków własnych zakładu ubezpieczeń. 

5. Na wniosek zakładu ubezpieczeń, o którym mowa w art. 38 ust. 1, wykonującego 
działalność w dziale II załącznika do ustawy, organ nadzoru może wyrazić, w drodze 
decyzji, zgodę na zaliczenie do środków własnych należności towarzystwa od jego 
członków z tytułu dopłat, których może zażądać na podstawie statutu, do wysokości 50 % 
dopłat należnych w roku obrotowym i do wysokości 50 % mniejszej spośród wartości 
środków własnych lub marginesu wypłacalności. 
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6. Na wniosek zakładu ubezpieczeń na życie i na podstawie przedstawionych przez niego 
dowodów organ nadzoru może wyrazić, w drodze decyzji, zgodę na zaliczenie do 
środków własnych: 

1) do dnia 31 grudnia 2009 r., kwoty 50 % przyszłych zysków zakładu ubezpieczeń, nie 
więcej jednak niż równowartość 25 % mniejszej spośród wartości marginesu 
wypłacalności lub środków własnych zakładu ubezpieczeń, ustalonych poprzez 
pomnożenie przewidywanego rocznego zysku, którym jest średnia arytmetyczna 
zysków zakładu ubezpieczeń wykazanych w okresie ostatnich 5 lat działalności, 
przez współczynnik, który określa pozostały średni okres ważności umów 
ubezpieczenia, nieprzekraczający 6 lat, o ile przyszłe zyski nie zostały już 
uwzględnione w wyliczeniu środków własnych zakładu ubezpieczeń w ramach 
ukrytych rezerw; 

2) w przypadku gdy zakład ubezpieczeń nie stosuje metody Zillmera lub stosuje ją, lecz 
nie uwzględnia przy tym kosztów akwizycji w pełnej wysokości - różnicy między 
wysokością rezerwy obliczoną przez zakład ubezpieczeń i wysokością rezerwy 
obliczoną przy zastosowaniu metody Zillmera z uwzględnieniem kosztów akwizycji 
w pełnej wysokości; wielkość ta nie może jednak przekroczyć 3,5 % sumy różnicy 
pomiędzy sumami kapitału i wysokości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla 
wszystkich umów ubezpieczenia, dla których stosowanie metody Zillmera jest 
dopuszczalne; różnica zaliczana do środków własnych jest pomniejszana o 
nierozliczone koszty akwizycji, wykazane w bilansie jako aktywa. 

7. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, 
sposób kalkulacji współczynnika kwoty 50 % przyszłych zysków oraz współczynnika 
określającego maksymalną wysokość przyszłych zysków, które mogą być zaliczone do 
środków własnych, zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność ubezpieczeniową w 
dziale I załącznika do ustawy, uwzględniając konieczność zapewnienia spójności i 
przejrzystości dokonywanych obliczeń. 

8. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, 
szczegółowy sposób ustalania środków własnych krajowych zakładów ubezpieczeń 
wchodzących w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej uwzględniając, aby w 
ubezpieczeniowej grupie kapitałowej do środków własnych nie były zaliczane 
podwójnie, w sposób bezpośredni lub pośredni, te same aktywa. 

 
Art. 223zw. 

1. Środki własne zakładu reasekuracji są to aktywa zakładu reasekuracji z wyłączeniem 
aktywów: 

1) przeznaczonych na pokrycie wszelkich przewidywanych zobowiązań; 
2) wartości niematerialnych i prawnych; 
3) akcji i udziałów własnych będących w posiadaniu zakładu reasekuracji; 
4) z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 

2. Z aktywów stanowiących środki własne zakładu reasekuracji, podlegającego nadzorowi 
dodatkowemu wyłącza się posiadane przez zakład reasekuracji akcje i inne aktywa 
finansujące kapitały własne innych zakładów reasekuracji i zakładów ubezpieczeń, 
należących do tej samej ubezpieczeniowej grupy kapitałowej. 

3. Z aktywów stanowiących środki własne zakładu reasekuracji wchodzącego w skład 
konglomeratu finansowego wyłącza się posiadane przez zakład reasekuracji akcje lub 
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udziały finansujące kapitały własne innych zakładów reasekuracji, zakładów 
ubezpieczeń, instytucji kredytowych, instytucji finansowych, w rozumieniu prawa 
bankowego, oraz firm inwestycyjnych. 

4. Z aktywów stanowiących środki własne zakładu reasekuracji wyłącza się posiadane przez 
zakład reasekuracji w odniesieniu do innych zakładów reasekuracji, zakładów 
ubezpieczeń, instytucji kredytowych, instytucji finansowych, w rozumieniu prawa 
bankowego, oraz firm inwestycyjnych: 

1) udzielone przez zakład reasekuracji pożyczki podporządkowane spełniające warunki 
określone w ust. 8 pkt 2; 

2) skumulowane niezapłacone dywidendy z tytułu akcji uprzywilejowanych. 
5. Na wniosek zakładu reasekuracji, jeżeli udziały lub akcje w innej instytucji kredytowej, 

firmie inwestycyjnej, instytucji finansowej, zakładzie ubezpieczeń, zakładzie reasekuracji 
są posiadane tymczasowo do celów pomocy finansowej przeznaczonej na reorganizację 
oraz utrzymanie podmiotu, organ nadzoru może wyrazić zgodę na odstąpienie od 
stosowania przepisów w sprawie odliczeń określonych w ust. 3 lub 4. 

[6. Na wniosek zakładu reasekuracji, podlegającego dodatkowemu nadzorowi, organ 
nadzoru może wyrazić zgodę na odstąpienie od pomniejszania środków własnych zakładu 
reasekuracji o elementy określone w ust. 3 lub 4, odnoszące się do podmiotów 
określonych w ust. 3 lub 4, jeżeli podlegają one dodatkowemu nadzorowi zgodnie z 
właściwymi przepisami.] 

<6. Na wniosek zakładu reasekuracji podlegającego nadzorowi dodatkowemu lub 
podlegającego na podstawie ustawy o nadzorze uzupełniającym nadzorowi 
uzupełniającemu, organ nadzoru może wyrazić zgodę na odstąpienie od 
pomniejszania środków własnych zakładu reasekuracji o elementy określone w ust. 
3 lub 4, odnoszące się do podmiotów określonych w ust. 3 lub 4, jeżeli podlegają one 
nadzorowi dodatkowemu zgodnie z właściwymi przepisami lub nadzorowi 
uzupełniającemu zgodnie z przepisami ustawy o nadzorze uzupełniającym.> 

7. W szczególności środki własne zakładu reasekuracji powinny odpowiadać: 
1) wartości opłaconego kapitału zakładowego; 
2) wartości zobowiązań wobec członków towarzystwa, w przypadku towarzystwa 

reasekuracji wzajemnej, pod warunkiem, że zgodnie ze statutem towarzystwa 
zobowiązania wobec członków towarzystwa: 

a) mogą być spłacone członkom towarzystwa tylko i wyłącznie wtedy, gdy nie 
spowoduje to naruszenia art. 146 ust. 1, 

b) w przypadku likwidacji towarzystwa mogą być spłacone członkom towarzystwa 
tylko i wyłącznie po spłaceniu wszelkich innych zobowiązań towarzystwa, 

c) z wyłączeniem indywidualnych płatności związanych z wygaśnięciem 
członkostwa nie mogą być spłacone przed przekazaniem informacji o zamiarze 
dokonania spłaty, w terminie 30 dni przed dniem spłaty, organowi nadzoru, 
który może zakazać w tym terminie dokonywania spłaty; 

3) kapitałowi zapasowemu i kapitałom rezerwowym oraz kapitałowi z aktualizacji 
wyceny; 

4) niepodzielonemu wynikowi finansowemu z lat ubiegłych po potrąceniu należnych 
dywidend: zysk - wielkość dodatnia, strata - wielkość ujemna; 
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5) wynikowi finansowemu netto w okresie sprawozdawczym po potrąceniu należnych 
dywidend: zysk - wielkość dodatnia, strata - wielkość ujemna. 

8. Na wniosek zakładu reasekuracji i na podstawie przedstawionych przez niego dowodów 
organ nadzoru może wyrazić, w drodze decyzji, zgodę na zaliczenie do środków 
własnych: 

1) wszelkich ukrytych rezerw wynikających z niedoszacowania aktywów lub 
przeszacowania pasywów w bilansie, o ile takie ukryte rezerwy nie mają 
wyjątkowego charakteru; 

2) kapitału pożyczek podporządkowanych spełniających łącznie następujące warunki: 
a) kapitał pożyczek podporządkowanych nie może stanowić więcej niż 25 % 

środków własnych, 
b) kapitał pożyczek podporządkowanych jest opłacony w pełnej wysokości, 
c) w umowie pożyczki zawarto warunki, zgodnie z którymi kapitał pożyczek 

podporządkowanych w przypadku upadłości albo likwidacji zakładu 
reasekuracji, może być spłacony dopiero po zaspokojeniu wszystkich innych 
wierzycieli zakładu reasekuracji, 

d) w przypadku pożyczek z określonym okresem spłaty, pierwotny okres spłaty 
musi wynosić co najmniej 5 lat; nie później jednak, niż 12 miesięcy przed 
terminem spłaty, zakład reasekuracji jest obowiązany przedstawić do 
zatwierdzenia przez organ nadzoru, plan przedstawiający sposób utrzymania lub 
podniesienia środków własnych do wymaganej wartości przed terminem spłaty, 
chyba że warunki zaliczenia pożyczki do środków własnych stopniowo 
ograniczają wartość pożyczki zaliczanej do środków własnych przez okres co 
najmniej 5 lat przed terminem spłaty; organ nadzoru może zezwolić na 
przedterminową spłatę pożyczek, na wniosek zakładu reasekuracji, pod 
warunkiem, że nie spowoduje to naruszenia art. 146 ust. 1, 

e) w przypadku pożyczek, których termin spłaty nie jest ustalony, pożyczki te 
mogą być spłacane tylko i wyłącznie z zachowaniem pięcioletniego okresu 
wypowiedzenia, chyba że nie są już zaliczane do środków własnych; dokonanie 
przedterminowej spłaty może nastąpić tylko i wyłącznie po uzyskaniu 
uprzedniej zgody organu nadzoru, na wniosek zakładu reasekuracji, który jest 
obowiązany zawiadomić organ nadzoru o planowanej spłacie co najmniej 6 
miesięcy przed planowanym terminem spłaty i przedstawić aktualne dane o 
wartości środków własnych i dane o wartości środków własnych przed i po 
dokonaniu płatności; organ nadzoru może zezwolić na spłatę pożyczek pod 
warunkiem, że nie spowoduje to naruszenia art. 146 ust. 1, 

f) w umowie pożyczki nie zawarto żadnych warunków przewidujących, że w 
określonych okolicznościach, innych niż likwidacja zakładu reasekuracji, 
zadłużenie zostanie spłacone przed uzgodnionym terminem spłaty, 

g) w umowie pożyczki zawarto warunki, zgodnie z którymi umowa pożyczki może 
być zmieniona tylko po otrzymaniu od organu nadzoru oświadczenia o braku 
zastrzeżeń do planowanych zmian; 

3) połowy należnych wpłat na kapitał zakładowy pod warunkiem, że 25 % tego kapitału 
zostało opłacone, nie więcej jednak niż równowartość 50 % mniejszej spośród 
wartości marginesu wypłacalności lub środków własnych zakładu reasekuracji. 
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9. Na wniosek towarzystwa reasekuracji wzajemnej wykonującego działalność 
reasekuracyjną w zakresie reasekuracji, o którym mowa w art. 223y pkt 2, organ nadzoru 
może wyrazić, w drodze decyzji, zgodę na zaliczenie do środków własnych należności 
towarzystwa od jego członków z tytułu dopłat, których może zażądać na podstawie 
statutu, do wysokości 50 % dopłat należnych w roku obrotowym i do wysokości 50 % 
mniejszej spośród wartości środków własnych lub marginesu wypłacalności. 

10. Na wniosek zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie 
reasekuracji, o którym mowa w art. 223y pkt 1, i na podstawie przedstawionych przez 
niego dowodów organ nadzoru może wyrazić, w drodze decyzji, zgodę na zaliczenie do 
środków własnych: 

1) do dnia 31 grudnia 2009 r., kwoty 50 % przyszłych zysków zakładu reasekuracji, nie 
więcej jednak niż równowartość 25 % mniejszej spośród wartości marginesu 
wypłacalności lub środków własnych zakładu reasekuracji, ustalonych przez 
pomnożenie przewidywanego rocznego zysku, którym jest średnia arytmetyczna 
zysków zakładu reasekuracji wykazanych w okresie ostatnich 5 lat działalności, 
przez współczynnik, który określa pozostały średni okres ważności umów 
ubezpieczenia podlegających reasekuracji, nieprzekraczający 6 lat, o ile przyszłe 
zyski nie zostały już uwzględnione w wyliczeniu środków własnych zakładu 
reasekuracji w ramach ukrytych rezerw; 

2) w przypadku gdy zakład reasekuracji nie stosuje metody Zillmera lub stosuje ją, lecz 
nie uwzględnia przy tym kosztów akwizycji w pełnej wysokości - różnicy między 
wysokością rezerwy obliczoną przez zakład reasekuracji i wysokością rezerwy 
obliczoną przy zastosowaniu metody Zillmera z uwzględnieniem kosztów akwizycji 
w pełnej wysokości; wielkość ta nie może jednak przekroczyć 3,5 % sumy różnicy 
między sumami kapitału i wysokości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla 
wszystkich umów ubezpieczenia podlegających reasekuracji, dla których stosowanie 
metody Zillmera jest dopuszczalne; różnica zaliczana do środków własnych jest 
pomniejszana o nierozliczone koszty akwizycji, wykazane w bilansie jako aktywa. 

11. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, 
sposób kalkulacji współczynnika kwoty 50 % przyszłych zysków oraz współczynnika 
określającego maksymalną wysokość przyszłych zysków, które mogą być zaliczone do 
środków własnych zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w 
zakresie reasekuracji, o którym mowa w art. 223y pkt 1, uwzględniając konieczność 
zapewnienia spójności i przejrzystości dokonywanych obliczeń. 

12. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, 
szczegółowy sposób ustalania środków własnych krajowych zakładów reasekuracji 
wchodzących w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej, uwzględniając, aby w 
ubezpieczeniowej grupie kapitałowej do środków własnych nie były zaliczane 
podwójnie, w sposób bezpośredni lub pośredni, te same aktywa. 

13. Środki własne na pokrycie kapitału gwarancyjnego stanowią aktywa, o których mowa w 
ust. 1-10, z wyłączeniem aktywów, o których mowa w ust. 8 pkt 3. 

 

 

 

 



- 45 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH (Dz. U. Nr 146, 

poz. 1546, z późn. zm.) 

Art. 97. 
1. Fundusz inwestycyjny otwarty, z zastrzeżeniem ust. 2-4, nie może lokować więcej niż 25 

% wartości aktywów funduszu w: 
1) listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny w rozumieniu ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2003 
r. Nr 99, poz. 919, z późn. zm.) lub 

2) dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez jedną instytucję kredytową, która 
podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę 
posiadaczy tych papierów wartościowych, pod warunkiem, że kwoty uzyskane z 
emisji tych papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które 
w całym okresie do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń 
pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku 
niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich 
świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych. 

2. Suma lokat w papiery wartościowe, o których mowa w ust. 1, nie może przekraczać 80 % 
wartości aktywów funduszu. 

3. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego 
wyemitowane przez ten sam bank hipoteczny, depozyty w tym podmiocie oraz wartość 
ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są 
niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawartych z tym samym bankiem, nie 
może przekroczyć 35 % wartości aktywów funduszu. 

4. Lokat w listy zastawne nie uwzględnia się przy ustalaniu limitu, o którym mowa w art. 96 
ust. 3. 

<5. Komisja informuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 
oraz Komisję Europejską o ustanowionym w ust. 1 limicie, wskazując papiery 
wartościowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1, podmioty uprawnione do ich emisji 
oraz zabezpieczenia mające na celu ochronę posiadaczy tych papierów 
wartościowych.> 

 
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. 

<3a. Jeżeli pomimo przekazania informacji, o której mowa w ust. 3, właściwe organy 
państwa macierzystego funduszu zagranicznego nie podjęły odpowiednich działań 
nadzorczych lub pomimo podjęcia tych działań fundusz zagraniczny działa 
niezgodnie z interesem uczestników tego funduszu, Komisja może: 
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1) w drodze decyzji, po poinformowaniu właściwego organu państwa 
macierzystego funduszu zagranicznego, zastosować środki, o których mowa w 
ust. 5, albo  

2)  w uzasadnionym przypadku, poinformować Europejski Urząd Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych. 

3b. O każdym przypadku zastosowania, zgodnie z ust. 3a pkt 1, środków, o których 
mowa w ust. 5, Komisja informuje Komisję Europejską oraz Europejski Urząd 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.> 

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. 264. 

1. Towarzystwo, które zarządza co najmniej jednym funduszem inwestycyjnym otwartym 
niebędącym funduszem podstawowym lub powiązanym, może prowadzić na terytorium 
państwa członkowskiego działalność w formie oddziału. 

2. Jeżeli towarzystwo zamierza ustanowić oddział na terytorium państwa członkowskiego, 
jest obowiązane do pisemnego zawiadomienia Komisji o tym zamiarze. 

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, powinno zawierać: 
1) nazwę państwa członkowskiego, na którego terytorium towarzystwo planuje 

utworzenie oddziału; 
2) siedzibę i adres oddziału. 

4. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, załącza się: 
1) strukturę organizacyjną oddziału; 
2) plan prowadzenia działalności, określający zakres usług świadczonych przez oddział; 
3) dane osobowe osób odpowiedzialnych za zarządzanie oddziałem; 
4) dokumenty, o których mowa w art. 261 ust. 2, jeżeli zgodnie z planem, o którym 

mowa w pkt 2, oddział będzie zbywał jednostki uczestnictwa funduszy 
inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez towarzystwo. 

5. Komisja, w terminie 3 miesięcy od otrzymania wszystkich informacji, o których mowa w 
ust. 3 i 4, przekazuje je właściwym organom państwa goszczącego wraz z informacją o 
obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemie rekompensat oraz 
informuje o tym towarzystwo, z zastrzeżeniem ust. 6. 

6. Komisja, w terminie 2 miesięcy od otrzymania wszystkich informacji, o których mowa w 
ust. 3 i 4, może, w formie decyzji, odmówić przekazania tych informacji właściwym 
organom państwa goszczącego, jeżeli stwierdzi, że: 

1) sytuacja finansowa towarzystwa nie pozwala na prowadzenie działalności w zakresie 
wynikającym z planu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2; 
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2) ze sposobu organizacji oddziału wynika, że może on prowadzić działalność z 
naruszeniem zasad uczciwego obrotu; 

3) osoby, o których mowa w ust. 4 pkt 3, nie dają rękojmi prowadzenia przez 
towarzystwo działalności w sposób należyty. 

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. 3-5, przez właściwe organy 
państwa goszczącego. 

8. Od chwili utworzenia oddziału towarzystwo może rozpocząć zbywanie jednostek 
uczestnictwa zarządzanego przez siebie funduszu inwestycyjnego otwartego, chyba że 
właściwe organy państwa goszczącego nie wyrażą na to zgody. 

9. W przypadku planowanej zmiany w zakresie określonym w ust. 3 pkt 2 i ust. 4 
towarzystwo ma obowiązek zawiadomić o tym, w formie pisemnej: 

1) Komisję - na co najmniej 2 miesiące przed jej wprowadzeniem; 
2) właściwe organy państwa goszczącego - na co najmniej miesiąc przed jej 

wprowadzeniem. 
10. Komisja, w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania wszystkich informacji o planowanych 

zmianach: 
1) przekazuje te informacje właściwym organom państwa goszczącego albo 
2) odmawia, w formie decyzji administracyjnej, przekazania tych informacji 

właściwym organom państwa goszczącego, jeżeli stwierdzi, że: 
a) sytuacja finansowa towarzystwa nie pozwala na prowadzenie działalności w 

zakresie wynikającym ze zmienionego planu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, 
b) z planowanych zmian w sposobie organizacji oddziału wynika, że może on 

prowadzić działalność z naruszeniem zasad uczciwego obrotu, 
c) osoby, o których mowa w ust. 4 pkt 3, nie dają rękojmi prowadzenia przez 

towarzystwo działalności w sposób należyty. 
<10a. O każdym przypadku odmowy, o której mowa w ust. 6 i ust. 10 pkt 2, Komisja 

informuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.> 
11. Komisja informuje właściwe organy państwa goszczącego o zmianach dotyczących 

systemu rekompensat. 
 

Art. 273. 
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. 

2. Jeżeli pomimo środków podjętych przez państwo macierzyste albo z uwagi na to, że 
okazują się one niewystarczające lub nie mogą być zastosowane w Rzeczypospolitej 
Polskiej, spółka zarządzająca nadal narusza przepisy prawa w zakresie, o którym mowa 
w ust. 1, Komisja może, w drodze decyzji, po poinformowaniu właściwych organów 
państwa macierzystego spółki zarządzającej: 
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1) zakazać wykonywania działalności przez spółkę zarządzającą lub jej oddział na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) nałożyć na spółkę zarządzającą karę pieniężną w wysokości do 500.000 zł; 
3) zastosować łącznie sankcje, o których mowa w pkt 1 i 2; 
4) zakazać zawierania przez spółkę zarządzającą jakichkolwiek transakcji na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. Jeżeli wymaga tego ochrona interesów inwestorów lub innych podmiotów na rzecz 

których spółka zarządzająca świadczy usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
Komisja może wydać decyzję, o której mowa w ust. 2, z pominięciem trybu, o którym 
mowa w ust. 1 i 2. [O zastosowaniu takich środków Komisja niezwłocznie informuje 
właściwe organy państwa macierzystego oraz Komisję Europejską.] <O zastosowaniu 
takich środków Komisja niezwłocznie informuje Komisję Europejską, Europejski 
Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz właściwe organy państwa 
macierzystego.> 

4. Komisja uchyla lub zmienia decyzję, o której mowa w ust. 3, w związku z otrzymaniem 
decyzji Komisji Europejskiej nakazującej zmianę lub zniesienie zastosowanych środków. 

<5. Jeżeli Komisja uzna, że środki podejmowane przez właściwe organy państwa 
macierzystego spółki zarządzającej, o których mowa w ust. 2, są niewystarczające, 
może powiadomić o tym Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych. 

6. O każdym przypadku zastosowania środków, o których mowa w ust. 2, Komisja 
informuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.> 

 
Art. 282. 

1. W związku z wykonywaniem ustawowo określonych zadań w zakresie nadzoru, Komisja, 
jej upoważnieni przedstawiciele oraz pracownicy urzędu Komisji mają prawo dostępu do 
informacji poufnych oraz do informacji stanowiących tajemnicę zawodową będących w 
posiadaniu podmiotów zobowiązanych do zachowania tej tajemnicy. 

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. 

3. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przekazywanie informacji 
stanowiących taką tajemnicę: 

1) za zgodą osoby, której ta informacja dotyczy; 
2) w zawiadomieniu o przestępstwie oraz dokumentach przekazywanych w 

uzupełnieniu do zawiadomienia; 
3)  Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, Szefowi Krajowego Centrum 

Informacji Kryminalnych, organom podatkowym, organom Służby Celnej lub 
organom kontroli skarbowej - w zakresie, trybie i na warunkach określonych w 
odrębnych ustawach; 

3a)  przez towarzystwo lub spółkę zarządzającą: 
a) podmiotowi wiodącemu w rozumieniu art. 4 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami 
ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu 
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finansowego (Dz. U. Nr 83, poz. 719), zwanej dalej "ustawą o nadzorze 
uzupełniającym", 

b) koordynatorowi w rozumieniu art. 3 pkt 19 ustawy o nadzorze uzupełniającym, 
c) koordynatorowi zagranicznemu w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy o nadzorze 

uzupełniającym 
- w wykonaniu obowiązków określonych tą ustawą; 

4)  przez Komisję lub jej upoważnionego przedstawiciela: 
a) do publicznej wiadomości w zakresie dotyczącym, z zastrzeżeniem lit. b, treści 

podjętych uchwał i decyzji, także w sprawach indywidualnych, na podstawie 
których wydawane są decyzje administracyjne - jeżeli ze względu na interes 
uczestników funduszy inwestycyjnych lub zbiorczych portfeli papierów 
wartościowych Komisja uznała przekazanie takiej informacji za uzasadnione, 

b) do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej, o której 
mowa w art. 58 ustawy o ofercie publicznej, o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa pozostającego w związku z działalnością funduszu inwestycyjnego 
- w przypadku gdy wymaga tego ochrona inwestorów przed poniesieniem 
uszczerbku majątkowego na rynku papierów wartościowych lub towarów 
giełdowych; 

5) w wykonaniu obowiązków informacyjnych, publikacyjnych lub sprawozdawczych 
określonych w niniejszej ustawie lub przepisach wykonawczych wydanych na jej 
podstawie, lub w przepisach wykonawczych do ustawy o rachunkowości. 

<4. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przekazywanie przez 
Komisję do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych lub do 
Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego zbiorczych informacji w zakresie 
lokowania przez fundusze inwestycyjne otwarte środków pieniężnych w instrumenty 
pochodne, w celu monitorowania przez te instytucje ryzyka systemowego w Unii 
Europejskiej.> 

 
Art. 284. 

1. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej rozciąga się również na osoby, którym 
informacje stanowiące taką tajemnicę zostały ujawnione na podstawie art. 281-283. 

2. Osoby, o których mowa w art. 280, oraz podmioty, o których mowa w ust. 1, ponoszą, z 
zastrzeżeniem ust. 3, odpowiedzialność za szkody wynikające z ujawnienia informacji 
stanowiącej tajemnicę zawodową i wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem. 

3. Osoby, o których mowa w art. 280, nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę wynikającą 
z ujawnienia i wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem informacji stanowiącej 
tajemnicę zawodową przez osoby, którym informacje takie zostały przekazane na 
podstawie art. 281-283. 

 
<Art. 284a. 

Komisja informuje Komisję Europejską, Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych oraz właściwe organy nadzoru państw członkowskich o organach i 
osobach, którym przekazanie informacji zgodnie z art. 281 ust. 1 oraz art. 282 ust. 3 nie 
stanowi naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej.> 
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Art. 285. 
1. Komisja, w terminie miesiąca od udzielenia zezwolenia na wykonywanie działalności 

towarzystwa, powiadamia Komisję Europejską oraz właściwe organy nadzoru państw 
członkowskich o: 

1) udzieleniu zezwolenia na wykonywanie działalności towarzystwa spółce akcyjnej 
będącej bezpośrednio lub pośrednio zależną od podmiotu podlegającego prawu 
państwa niebędącego państwem członkowskim; 

2) nabyciu pakietu akcji towarzystwa, jeżeli nabywcą był podmiot podlegający prawu 
państwa niebędącego państwem członkowskim i w wyniku tej transakcji stał się on 
podmiotem dominującym wobec podmiotu, którego akcje były przedmiotem 
transakcji. 

2. Do zawiadomień, o których mowa w ust. 1, Komisja dołącza opis struktury grupy 
kapitałowej, z tym że w przypadku zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, opis 
powinien być sporządzony według stanu uwzględniającego nabycie akcji towarzystwa. 

 
<Art. 285a. 

1. Komisja informuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych o 
każdym zezwoleniu na wykonywanie działalności towarzystwa niezwłocznie po jego 
wydaniu, przekazując informację o jego treści. 

2. Komisja informuje Komisję Europejską oraz Europejski Urząd Nadzoru Giełd i 
Papierów Wartościowych o wszelkich trudnościach, jakie fundusze inwestycyjne 
otwarte napotkały przy zbywaniu przez nie jednostek uczestnictwa na terytorium 
państw trzecich.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2005 r. O NADZORZE UZUPEŁNIAJĄCYM NAD 

INSTYTUCJAMI KREDYTOWYMI, ZAKŁADAMI UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADAMI 

REASEKURACJI I FIRMAMI INWESTYCYJNYMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD 

KONGLOMERATU FINANSOWEGO (Dz. U. Nr 83, poz. 719, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 

oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 341) 

Art. 3. 
Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1) instytucja kredytowa: 
a) bank krajowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.), zwanej dalej 
"ustawą - Prawo bankowe", 

b) bank zagraniczny w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo bankowe, 
c) instytucję kredytową w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy - Prawo bankowe, 
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d) instytucję pieniądza elektronicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 12 
września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. Nr 169, 
poz. 1385 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959); 

2) zakład ubezpieczeń: 
a) krajowy zakład ubezpieczeń w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 22 

maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z późn. 
zm.), zwanej dalej "ustawą o działalności ubezpieczeniowej", 

b) zagraniczny zakład ubezpieczeń w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 16 ustawy o 
działalności ubezpieczeniowej; 

2a) zakład reasekuracji: 
a) krajowy zakład reasekuracji w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 16a ustawy o 

działalności ubezpieczeniowej, 
b) zagraniczny zakład reasekuracji w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 16b ustawy o 

działalności ubezpieczeniowej; 
3) firma inwestycyjna: 

[a) dom maklerski w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - 
Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, 
poz. 447, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą - Prawo o publicznym obrocie 
papierami wartościowymi", 

b) zagraniczną osobę prawną, o której mowa w art. 52 ust. 2 ustawy - Prawo o 
publicznym obrocie papierami wartościowymi, 

c) zagraniczną firmę inwestycyjną, o której mowa w art. 4 pkt 25 ustawy - Prawo o 
publicznym obrocie papierami wartościowymi, z wyłączeniem zagranicznych 
instytucji kredytowych, o których mowa w art. 4 pkt 24 tej ustawy,] 

<a) dom maklerski w rozumieniu art. 95 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 
obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z 
późn. zm.), posiadający zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, 
o którym mowa w art. 69 ust. 1 tej ustawy, 

b) zagraniczną osobę prawną, o której mowa w art. 115 ust. 1 ustawy, o której 
mowa w lit. a, 

c) zagraniczną firmę inwestycyjną w rozumieniu art. 3 pkt 32 ustawy, o której 
mowa w lit. a, z wyłączeniem zagranicznych instytucji kredytowych, o 
których mowa w art. 3 pkt 31 tej ustawy,> 

d) towarowy dom maklerski, który uzyskał zezwolenie, o którym mowa w art. 38 
ust. 3 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. Nr 
103, poz. 1099, z późn. zm.), 

e) zagraniczną osobę prawną prowadzącą działalność maklerską w formie 
oddziału, o której mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o 
giełdach towarowych, która uzyskała zezwolenie, o którym mowa w art. 38 ust. 
3 tej ustawy, 

f) podmioty mające siedzibę na terytorium państwa niebędącego państwem 
członkowskim Unii Europejskiej, które prowadzą działalność inwestycyjną lub 
działalność maklerską w tym państwie i które podlegają regułom 
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ostrożnościowym co najmniej tak restrykcyjnym, jak podmioty prowadzące taką 
działalność w państwie członkowskim Unii Europejskiej, 

g) towarzystwo funduszy inwestycyjnych utworzone na podstawie ustawy z dnia 
27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546), 
zwanej dalej "ustawą o funduszach inwestycyjnych", 

h) spółkę zarządzającą, o której mowa w art. 2 pkt 10 ustawy o funduszach 
inwestycyjnych; 

4)  podmiot regulowany - instytucję kredytową, zakład ubezpieczeń, zakład reasekuracji 
lub firmę inwestycyjną; 

5) dominujący podmiot nieregulowany - podmiot dominujący, niebędący podmiotem 
regulowanym, który wraz z podmiotami zależnymi, z których co najmniej jeden jest 
podmiotem regulowanym mającym siedzibę w państwie członkowskim Unii 
Europejskiej, tworzy konglomerat finansowy; 

6) regulacje sektorowe - przepisy określające warunki wykonywania działalności przez 
podmioty regulowane; 

7) grupa - grupę podmiotów składającą się z podmiotu dominującego, podmiotów od 
niego zależnych i podmiotów powiązanych z nimi poprzez znaczący udział 
kapitałowy, a także grupę podmiotów powiązanych ze sobą umową o zarządzanie, o 
której mowa w art. 7 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek 
handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z 2001 r. Nr 102, poz. 1117 oraz z 2003 r. Nr 
49, poz. 408 i Nr 229, poz. 2276), lub inną umową o podobnym charakterze, jak 
również w ten sposób, że dany podmiot ma wpływ na kierowanie polityką finansową 
i operacyjną innego podmiotu; 

8) sektor bankowy - sektor, który tworzą instytucje kredytowe, instytucje finansowe w 
rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo bankowe lub przedsiębiorstwa 
pomocniczych usług bankowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy; 

9)  sektor ubezpieczeniowy - sektor, który tworzą zakłady ubezpieczeń, zakłady 
reasekuracji lub dominujący podmiot ubezpieczeniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 
13a ustawy o działalności ubezpieczeniowej; 

10) sektor usług inwestycyjnych - sektor, który tworzą firmy inwestycyjne; 
11) sektor finansowy - sektor, który tworzy co najmniej jeden podmiot z sektora 

bankowego, ubezpieczeniowego lub usług inwestycyjnych, zwanych dalej 
"sektorami", lub co najmniej jeden dominujący podmiot nieregulowany; 

[12) podmiot dominujący - podmiot w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy - Prawo o 
publicznym obrocie papierami wartościowymi; 

13) podmiot zależny - podmiot w rozumieniu art. 4 pkt 16a ustawy - Prawo o publicznym 
obrocie papierami wartościowymi;] 

<12) podmiot dominujący – podmiot dominujący w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.); 

13)  podmiot zależny – podmiot zależny w rozumieniu art. 4 pkt 15 ustawy, o której 
mowa w pkt 12;> 
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14) znaczący udział kapitałowy - udział oznaczający posiadanie przez podmiot 
bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 20 % kapitału innego podmiotu lub prawa 
do wykonywania co najmniej 20 % głosów w organie stanowiącym, a także innych 
praw do kapitału podmiotu ustanawiających z nim trwałe związki umożliwiające 
uzyskiwanie korzyści przez podmiot dysponujący tymi prawami; 

15) bliskie powiązania - powiązania przez: 
a) znaczący udział kapitałowy w innym podmiocie lub 
b) pozostawanie z innym podmiotem w stosunku dominacji lub zależności, lub 
c) posiadanie jako akcjonariusz, wspólnik lub udziałowiec innego podmiotu 

uprawnienia do wykonywania większości praw głosu na podstawie umowy o 
zarządzanie, o której mowa w art. 7 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - 
Kodeks spółek handlowych, lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej 
z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub udziałowcami tego podmiotu; 

16) państwa członkowskie - państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz państwa 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o 
Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

17)  krajowy organ nadzoru - Komisja Nadzoru Finansowego; 
18) zagraniczne organy nadzoru - organy nadzoru z innych niż Rzeczpospolita Polska 

państw członkowskich, uprawnione do sprawowania nadzoru nad podmiotami 
regulowanymi; 

19) koordynator - krajowy organ nadzoru sprawujący nadzór uzupełniający; 
20) koordynator zagraniczny - zagraniczny organ nadzoru sprawujący nadzór 

uzupełniający; 
21) zainteresowane organy nadzoru: 

a)  krajowy organ nadzoru lub zagraniczne organy nadzoru, sprawujące nadzór 
skonsolidowany lub dodatkowy nad podmiotami wchodzącymi w skład 
konglomeratu finansowego, w rozumieniu regulacji sektorowych, 

b) koordynatora lub koordynatora zagranicznego, 
c) inne organy nadzoru wskazane przez organy, o których mowa w lit. a i b, w 

szczególności gdy udział nadzorowanych przez te organy podmiotów 
regulowanych wchodzących w skład konglomeratu finansowego przekracza 5 % 
udziału w aktywach netto lub udziału w składce przypisanej brutto danego 
sektora rynku w państwie, w którym są zarejestrowane, oraz ze względu na rolę, 
jaką w konglomeracie finansowym odgrywają podmioty nadzorowane przez te 
organy; 

22) transakcja wewnątrzgrupowa - transakcję, na podstawie której należący do 
konglomeratu finansowego podmiot regulowany lub podmiot, wobec którego 
podmiot wchodzący w skład konglomeratu finansowego pełni funkcję organu 
zarządzającego, bezpośrednio lub pośrednio zobowiązuje się wobec innego podmiotu 
z tej samej grupy lub innego podmiotu blisko powiązanego z podmiotem z tej grupy 
do określonego zachowania lub do spełnienia określonego świadczenia; 

23) znacząca koncentracja ryzyka - możliwość poniesienia przez podmiot regulowany 
wchodzący w skład konglomeratu finansowego straty, która jest wystarczająco 
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istotna, by zagrozić wypłacalności lub sytuacji finansowej podmiotów regulowanych 
w tym konglomeracie finansowym. 

 
Art. 4. 

1. Konglomerat finansowy tworzy grupa spełniająca łącznie następujące warunki: 
1) co najmniej jeden z podmiotów w grupie jest podmiotem regulowanym, przy czym: 

a) jest on podmiotem dominującym wobec podmiotu z sektora finansowego lub 
podmiotu powiązanego z podmiotem z sektora finansowego poprzez znaczący 
udział kapitałowy, umowę o zarządzanie, o której mowa w art. 7 § 1 ustawy z 
dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, lub inną umowę o 
podobnym charakterze albo 

b) nie jest podmiotem, o którym mowa w lit. a, a grupa prowadzi działalność 
głównie w sektorze finansowym w rozumieniu art. 6 ust. 1; 

2) co najmniej jeden z podmiotów w grupie należy do sektora ubezpieczeniowego i co 
najmniej jeden należy do sektora bankowego lub sektora usług inwestycyjnych; 

3) skonsolidowana działalność podmiotów grupy należących do sektora 
ubezpieczeniowego oraz skonsolidowana działalność podmiotów należących do 
sektora bankowego i sektora usług inwestycyjnych są znaczące w rozumieniu art. 6 
ust. 2 lub 3. 

2. Koordynator informuje podmiot wiodący w konglomeracie finansowym o spełnieniu 
przez grupę warunków, o których mowa w ust. 1, oraz o swojej właściwości jako 
koordynatora dla tego konglomeratu finansowego. 

[3. Informację, o której mowa w ust. 2, koordynator przekazuje także zagranicznym 
organom nadzoru, które udzieliły zezwolenia podmiotom regulowanym w grupie, oraz 
Komisji Europejskiej.] 

<3. Informację, o której mowa w ust. 2, koordynator przekazuje także zagranicznym 
organom nadzoru, które udzieliły zezwolenia podmiotom regulowanym w grupie, 
zagranicznemu organowi nadzoru państwa, w którym znajduje się siedziba 
dominującego podmiotu nieregulowanego, oraz Wspólnemu Komitetowi 
Europejskich Urzędów Nadzoru, zwanemu dalej „Wspólnym Komitetem”.> 

4. Podmiot wiodący w konglomeracie finansowym, zwany dalej "podmiotem wiodącym", 
informuje podmioty regulowane wchodzące w skład konglomeratu finansowego o 
spełnianiu przez grupę warunków, o których mowa w ust. 1. 

5. Podmiotem wiodącym jest podmiot dominujący będący podmiotem regulowanym lub 
dominującym podmiotem nieregulowanym. Jeżeli w konglomeracie finansowym jest 
kilka podmiotów dominujących, podmiotem wiodącym jest podmiot dominujący będący 
podmiotem regulowanym o największej sumie bilansowej w najistotniejszym sektorze 
finansowym konglomeratu finansowego. W przypadku braku podmiotu dominującego, 
podmiotem wiodącym jest podmiot regulowany o największej sumie bilansowej w 
najistotniejszym sektorze finansowym konglomeratu finansowego. 

6. W innych przypadkach niż określone w ust. 5 podmiotem wiodącym jest podmiot 
regulowany wchodzący w skład konglomeratu finansowego, wskazany przez 
koordynatora w drodze decyzji. 
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Art. 12. 
1. Jeżeli grupa przestała spełniać warunki, o których mowa w art. 4 ust. 1 albo w art. 10 ust. 

1, koordynator niezwłocznie informuje o tym podmiot wiodący. 
[2. Informację, o której mowa w ust. 1, koordynator przekazuje także zagranicznym 

organom nadzoru, które udzieliły zezwolenia podmiotom regulowanym w grupie, lub 
zagranicznym organom nadzoru państwa członkowskiego, w którym dominujący podmiot 
nieregulowany posiada siedzibę, ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych 
oraz Komisji Europejskiej.] 

<2. Informację, o której mowa w ust. 1, koordynator przekazuje także zagranicznym 
organom nadzoru, które udzieliły zezwolenia podmiotom regulowanym w grupie, 
lub zagranicznym organom nadzoru państwa członkowskiego, w którym 
dominujący podmiot nieregulowany posiada siedzibę, ministrowi właściwemu do 
spraw instytucji finansowych oraz Wspólnemu Komitetowi.> 

3. Podmiot wiodący informuje podmioty regulowane wchodzące w skład konglomeratu 
finansowego o zaprzestaniu spełniania przez grupę warunków, o których mowa w art. 4 
ust. 1 albo w art. 10 ust. 1. 

 
Art. 24. 

1. Podmiot wiodący mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest 
obowiązany przeprowadzać rachunek adekwatności kapitałowej konglomeratu 
finansowego. Rachunek adekwatności kapitałowej konglomeratu finansowego 
przeprowadza się na podstawie danych dotyczących podmiotów sektora finansowego, 
przekazanych przez podmioty regulowane oraz przez dominujący podmiot 
nieregulowany. 

2. Podmiot wiodący jest obowiązany przekazywać koordynatorowi wyniki obliczeń 
wymogu z tytułu adekwatności kapitałowej konglomeratu finansowego nie rzadziej niż 
raz w roku. 

3. Podmiot wiodący przeprowadza rachunek adekwatności kapitałowej konglomeratu 
finansowego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 23, według stanu na 
koniec ostatniego dnia miesiąca kończącego każdy kwartał. 

4. [Podmiot wiodący przekazuje koordynatorowi na piśmie w terminie 30 dni od dnia 
kończącego rok:] <Podmiot wiodący przekazuje koordynatorowi na piśmie w 
terminie 90 dni od dnia kończącego rok:> 

1) wyniki rachunku adekwatności kapitałowej obliczone według danych na dzień 
kończący rok zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 23; 

2) listę podmiotów należących do konglomeratu finansowego, sporządzoną zgodnie z 
przepisami wydanymi na podstawie art. 23. 

 
Art. 33. 

[1. Podmiot wiodący mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekazuje 
koordynatorowi albo koordynatorowi zagranicznemu, nie później niż z upływem 3 
miesięcy od końca roku kalendarzowego, sprawozdanie w zakresie znaczących transakcji 
wewnątrzgrupowych na poziomie konglomeratu finansowego za dany rok kalendarzowy.] 
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<1. Podmiot wiodący mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
przekazuje koordynatorowi albo koordynatorowi zagranicznemu, nie później niż 
z upływem 7 miesięcy od końca roku kalendarzowego, sprawozdanie w zakresie 
znaczących transakcji wewnątrzgrupowych na poziomie konglomeratu finansowego 
za dany rok kalendarzowy.> 

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 
1) informacje przekazane, zgodnie z art. 32 ust. 1, przez krajowe podmioty regulowane; 
2) informacje przekazane przez inne podmioty regulowane wchodzące w skład 

konglomeratu finansowego i mające siedzibę w państwach członkowskich; 
3) informacje zgromadzone przez podmiot wiodący, zgodnie z art. 32 ust. 2; 
4) informację dodatkową w zakresie stwierdzonych przez podmiot przekazujący 

sprawozdanie zagrożeń dla wypłacalności podmiotów regulowanych wchodzących w 
skład konglomeratu finansowego w związku ze znaczącymi transakcjami 
wewnątrzgrupowymi na poziomie konglomeratu finansowego bądź braku takich 
zagrożeń oraz działań, które zostały podjęte lub mają być podjęte w celu 
przywrócenia prawidłowych stosunków w przypadku stwierdzenia takich zagrożeń. 

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, jest przekazywane koordynatorowi 
zagranicznemu w języku polskim oraz języku urzędowym państwa członkowskiego, w 
którym ma siedzibę. 

 
Art. 38. 

[1. Podmiot wiodący z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekazuje 
koordynatorowi lub koordynatorowi zagranicznemu, nie później niż z upływem 3 miesięcy 
od końca roku kalendarzowego, sprawozdanie w zakresie znaczącej koncentracji ryzyka 
za dany rok kalendarzowy.] 

<1. Podmiot wiodący z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekazuje 
koordynatorowi lub koordynatorowi zagranicznemu, nie później niż z upływem 7 
miesięcy od końca roku kalendarzowego, sprawozdanie w zakresie znaczącej 
koncentracji ryzyka za dany rok kalendarzowy.> 

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje również informacje dotyczące 
znaczącej koncentracji ryzyka w dominującym podmiocie nieregulowanym. 

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 
1) informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1; 
2) informacje przekazane przez inne podmioty regulowane wchodzące w skład 

konglomeratu finansowego i mające siedzibę w państwach członkowskich; 
3) informacje zgromadzone przez podmiot wiodący, zgodnie z art. 37 ust. 2; 
4) informację dodatkową w zakresie stwierdzonych przez podmiot wiodący zagrożeń 

dla wypłacalności podmiotów regulowanych wchodzących w skład konglomeratu 
finansowego w związku ze znaczącą koncentracją ryzyka lub braku takich zagrożeń 
oraz działań, które zostały lub mają być podjęte w celu przywrócenia prawidłowych 
stosunków w przypadku stwierdzenia takich zagrożeń. 

4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, jest przekazywane koordynatorowi 
zagranicznemu w języku polskim oraz języku urzędowym państwa członkowskiego, w 
którym ma on siedzibę. 
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Art. 43. 

Wdrożenie systemów zarządzania ryzykiem, o których mowa w art. 42, polega na: 
1) dokonywaniu okresowej weryfikacji przyjętych zasad postępowania odnoszących się 

do wszelkich rodzajów podejmowanego ryzyka, w tym w szczególności w zakresie 
procedur, o których mowa w pkt 2; 

2) wprowadzeniu zasad postępowania w zakresie adekwatności kapitałowej, 
uwzględniających oddziaływanie strategii prowadzonej działalności na profil ryzyka 
i wymogi kapitałowe na poziomie konglomeratu finansowego ustalone zgodnie z 
ustawą; 

3) wprowadzeniu procedur zapewniających efektywność zarządzania ryzykiem w 
podmiocie regulowanym, obejmujących w szczególności podejmowanie 
niezbędnych działań w podmiotach regulowanych, i umożliwiających mierzenie, 
analizę i kontrolę ryzyka na poziomie konglomeratu finansowego[.]<;> 

<4) wprowadzeniu i systematycznej aktualizacji zasad postępowania w zakresie 
tworzenia i rozwoju, w razie potrzeby, odpowiednich planów i ustaleń 
naprawczych i restrukturyzacyjnych.> 

 
Art. 56. 

1. Krajowy organ nadzoru współpracuje z zagranicznymi organami nadzoru, w tym 
przekazuje informacje niezbędne do wykonywania zadań związanych z nadzorem 
uzupełniającym, z zachowaniem przepisów o tajemnicy zawodowej zawartych w 
regulacjach sektorowych. 

2. Krajowy organ nadzoru może przekazywać zagranicznym organom nadzoru wszelkie 
informacje niezbędne do wykonywania zadań wynikających z ustawy oraz z zakresu 
nadzoru uzupełniającego. 

 
<Art. 56a. 

Krajowy organ nadzoru współpracuje ze Wspólnym Komitetem dla celów nadzoru 
uzupełniającego oraz przekazuje mu niezwłocznie wszelkie informacje niezbędne do 
wypełniania jego obowiązków.> 

 
Art. 57. 

1. Współpraca, o której mowa w art. 56, polega w szczególności na gromadzeniu i 
przekazywaniu informacji w zakresie: 

1) identyfikacji powiązań w ramach grupy w odniesieniu do wszystkich znaczących 
podmiotów wchodzących w skład konglomeratu finansowego, a także organów 
nadzoru będących właściwymi dla podmiotów w grupie; 

2) strategii konglomeratu finansowego; 
3) sytuacji finansowej konglomeratu finansowego, w szczególności adekwatności 

kapitałowej, znaczących transakcji wewnątrzgrupowych oraz znaczącej koncentracji 
ryzyka; 
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4) znaczących akcjonariuszy i władz podmiotów regulowanych wchodzących w skład 
konglomeratu finansowego; 

5) organizacji, zarządzania ryzykiem i systemów kontroli wewnętrznej w 
konglomeracie finansowym; 

6) procedur gromadzenia informacji od podmiotów regulowanych wchodzących w 
skład konglomeratu finansowego oraz weryfikacji tych informacji; 

7) okoliczności, które mogą mieć wpływ na sytuację finansową podmiotów 
regulowanych oraz innych podmiotów wchodzących w skład konglomeratu 
finansowego, jeżeli mogą one zaważyć na sytuacji finansowej podmiotów 
regulowanych; 

8) nakładania sankcji lub podejmowania innych działań nadzorczych w odniesieniu do 
podmiotów objętych nadzorem uzupełniającym. 

[2. Jeżeli wymaga tego wykonywanie zadań w zakresie nadzoru uzupełniającego, krajowy 
organ nadzoru może, zgodnie z przepisami regulacji sektorowych, przekazywać 
informacje, o których mowa w ust. 1, bankom centralnym Europejskiego Systemu Banków 
Centralnych oraz Europejskiemu Bankowi Centralnemu.] 

<2. Jeżeli wymaga tego wykonywanie zadań w zakresie nadzoru nad podmiotami 
regulowanymi, które wchodzą w skład konglomeratu finansowego, krajowy organ 
nadzoru może, zgodnie z przepisami regulacji sektorowych, przekazywać 
informacje, o których mowa w ust. 1, bankom centralnym zainteresowanych państw 
członkowskich, Europejskiemu Systemowi Banków Centralnych, Europejskiemu 
Bankowi Centralnemu oraz Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego zgodnie z 
art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 
24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad 
systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego 
(Dz. Urz. UE L 331 z 15.12.2010, str. 1).> 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. O NADZORZE NAD RYNKIEM KAPITAŁOWYM (Dz. 

U. Nr 183, poz. 1537, z późn. zm.) 

 
Art. 3. 

<1.> 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". 

<2. Komisja jest właściwym organem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) Nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie 
instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem 
regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L 
201 z 27.07.2012, str. 1).> 
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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 w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy o nadzorze uzupełniającym. 

2. W przypadku gdy podmioty, o których mowa w ust. 1, wystąpiły o przekazanie 
informacji, a Komisja ich nie posiada, niezwłocznie podejmuje ona czynności w celu ich 
uzyskania lub zawiadamia te podmioty, podając przyczyny braku możliwości uzyskania 
żądanych informacji. 

3. Komisja może odmówić udzielenia informacji, jeżeli: 
1) udzielenie informacji mogłoby niekorzystnie wpłynąć na suwerenność, 

bezpieczeństwo lub interes publiczny Rzeczypospolitej Polskiej lub 
[2) żądanie udzielenia informacji dotyczy tych samych naruszeń przepisów prawa lub 

uczciwego obrotu obowiązujących w innym państwie członkowskim przez ten sam 
podmiot, co do których na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej toczy się już 
postępowanie sądowe lub administracyjne albo wydany został prawomocny wyrok 
lub została wydana przez Komisję ostateczna decyzja o nałożeniu kary; w takim 
przypadku jest przekazywana szczegółowa informacja o tych okolicznościach.] 

<2) żądanie udzielenia informacji dotyczy tych samych naruszeń przepisów prawa 
lub zasad uczciwego obrotu obowiązujących w innym państwie członkowskim 
przez ten sam podmiot, co do których na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
toczy się już postępowanie sądowe lub administracyjne albo wydany został 
prawomocny wyrok lub została wydana przez Komisję ostateczna decyzja o 
nałożeniu kary; w takim przypadku podmiotom, o których mowa w ust. 1, oraz 
Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych jest 
przekazywana szczegółowa informacja o tych okolicznościach.> 

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. 

6. W przypadku ustalenia, że zachowania naruszające przepisy prawa również miały lub 
mają miejsce na terytorium innego państwa członkowskiego lub dotyczą instrumentów 
finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w innym państwie 
członkowskim, Komisja lub jej upoważniony przedstawiciel przekazuje organowi 
nadzoru w tym państwie szczegółowe informacje dotyczące tych zachowań. 

[7. Po uzyskaniu przez Komisję od organu nadzoru w innym państwie członkowskim 
informacji dotyczącej zachowań naruszających przepisy prawa, które miały lub mają 
miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub dotyczą instrumentów finansowych 
będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej, 
Komisja lub jej upoważniony przedstawiciel informuje ten organ o podjętych działaniach, 
a w razie potrzeby - o przebiegu prowadzonego postępowania.] 
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<7. Po uzyskaniu przez Komisję od organu nadzoru w innym państwie członkowskim 
informacji dotyczącej zachowań naruszających przepisy prawa, które miały lub 
mają miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub dotyczą instrumentów 
finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w 
Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja lub jej upoważniony przedstawiciel informuje 
Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz ten organ 
nadzoru o podjętych działaniach, a w razie potrzeby – o przebiegu prowadzonego 
postępowania.> 

8. Komisja prowadzi z organami nadzoru w innych państwach członkowskich konsultacje w 
sprawie planowanych działań w zakresie przeciwdziałania zachowaniom naruszającym 
przepisy prawa, które miały lub mają miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i 
tych innych państw. 

9. Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio do przekazywania informacji zagranicznemu 
koordynatorowi w związku z wykonywaniem zadań w zakresie nadzoru określonych 
ustawą o nadzorze uzupełniającym. 

10. Uprawnienia Komisji, o których mowa w ust. 1-9, mają zastosowanie do zachowań, o 
których mowa w art. 25 ust. 7. 

11. Wymiana informacji dotyczących działalności firm inwestycyjnych, podmiotów 
organizujących rynek regulowany lub zawieranych transakcji, których przedmiotem są 
instrumenty finansowe, następuje w trybie określonym w art. 14 i 15 rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 1287/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzającego środki 
wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu 
do zobowiązań przedsiębiorstw inwestycyjnych w zakresie prowadzenia rejestrów, 
sprawozdań z transakcji, przejrzystości rynkowej, dopuszczania instrumentów 
finansowych do obrotu oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (Dz. Urz. 
UE L 241 z 02.09.2006, str. 1). 

 
Art. 25. 

1. Komisja może, w drodze uchwały, zdecydować o przekazaniu do publicznej wiadomości 
informacji o: 

1) przypadkach naruszenia przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 
ustawy o ofercie publicznej, ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o 
giełdach towarowych, 

2) środkach prawnych podjętych w celu przeciwdziałania naruszeniu przepisów ustaw, 
o których mowa w pkt 1, w tym o zastosowanych sankcjach oraz złożeniu 
zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, jak również o wszczęciu lub 
wyniku postępowania administracyjnego lub cywilnego, 

3) zaistnieniu okoliczności wskazujących na dokonanie manipulacji, o której mowa w 
ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, lub popełnieniu przestępstwa lub 
wykroczenia, o których mowa w ustawach wymienionych w pkt 1 

- chyba że ujawnienie takich informacji narazi rynek kapitałowy na poważne 
niebezpieczeństwo lub spowoduje poniesienie przez osoby, których informacje te 
dotyczą, niewspółmiernej szkody. 

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, nie może zawierać danych osobowych osób, chyba 
że: 
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1) zapadło w stosunku do tych osób prawomocne orzeczenie lub 
2) wydana została ostateczna decyzja w sprawie naruszenia przez te osoby przepisów 

ustaw, o których mowa w ust. 1 pkt 1, lub 
3) decyzji w sprawie naruszenia przez te osoby przepisów ustaw, o których mowa w 

ust. 1 pkt 1, został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. 
<2a. Komisja informuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 

o każdym przypadku przekazania do publicznej wiadomości informacji o 
zastosowaniu środków prawnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, podjętych w celu 
przeciwdziałania naruszeniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi.> 

3. W przypadkach uzasadnionych potrzebą wykonywania nadzoru przez zagraniczny organ 
nadzoru, z którym Komisja zawarła porozumienie, o którym mowa w art. 20 ust. 2, albo 
potrzebą prowadzenia postępowań administracyjnych lub sądowych w sprawach 
związanych z wykonywaniem nadzoru przez ten organ, albo na wniosek organu nadzoru 
w innym państwie członkowskim, Komisja może wszczynać z urzędu i prowadzić 
kontrolę, postępowanie wyjaśniające lub postępowanie administracyjne, jak również 
żądać wszczęcia takich kontroli i postępowania przez organ nadzoru w innym państwie 
członkowskim. W takim przypadku upoważniony przedstawiciel tego organu nadzoru 
może brać udział w czynnościach dokonywanych w toku takich kontroli i postępowania. 

4. Komisja nie wszczyna kontroli lub postępowania, o których mowa w ust. 3, lub odmawia 
dopuszczenia do udziału w czynnościach, jeżeli: 

1) uwzględnienie zgłoszenia mogłoby wywrzeć niekorzystny wpływ na suwerenność, 
bezpieczeństwo lub interes publiczny Rzeczypospolitej Polskiej lub 

2) zgłoszenie dotyczy tych samych naruszeń przepisów prawa przez ten sam podmiot, 
co do których na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium państwa 
siedziby organu nadzoru toczy się postępowanie sądowe lub wydany został 
prawomocny wyrok. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, Komisja przekazuje zagranicznemu 
organowi nadzoru szczegółowe wyjaśnienie przyczyn niewszczęcia kontroli lub 
postępowania, lub odmowy dopuszczenia do udziału w czynnościach. 

6. W razie stwierdzenia, że określone zachowanie jest sprzeczne z przepisami prawa, 
których przestrzeganie jest objęte nadzorem Komisji, Komisja może wezwać do 
zaprzestania takich zachowań. 

7. Uprawnienia Komisji, o których mowa w przepisach niniejszego rozdziału, mają 
zastosowanie do: 

1) zachowań na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa 
członkowskiego dotyczących instrumentów finansowych dopuszczonych lub 
będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku 
regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) zachowań zaistniałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących 
instrumentów finansowych dopuszczonych lub będących przedmiotem ubiegania się 
o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium innego państwa 
członkowskiego. 
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Art. 26. 
1. W celu wykonywania zadań Komisji upoważnieni pracownicy urzędu Komisji lub inne 

osoby, w przypadku, o którym mowa w ust. 7, zwane dalej "kontrolerami", mogą 
przeprowadzać kontrolę działalności lub sytuacji finansowej: 

1)  podmiotu nadzorowanego, o którym mowa w art. 5 pkt 1-6c i 8-15, 
2) osoby trzeciej, której podmiot, o którym mowa w pkt 1, powierzył, w granicach 

upoważnienia wynikającego z właściwych przepisów, wykonywanie niektórych 
czynności z zakresu podlegającego nadzorowi Komisji 

- zwanych dalej "kontrolowanym". 
2. W przypadku: 

1) oddziału zagranicznej instytucji kredytowej w rozumieniu ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi prowadzącej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
działalność maklerską - kontrola dotyczy wyłącznie jednostki organizacyjnej, w 
ramach której prowadzona jest ta działalność; 

[2) zagranicznej firmy inwestycyjnej prowadzącej na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej działalność maklerską - kontrola dotyczy wyłącznie badania zgodności 
prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności maklerskiej z 
określonymi w przepisach prawa polskiego zasadami świadczenia usług.] 

<2) oddziału zagranicznej firmy inwestycyjnej prowadzącej na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską – kontrola dotyczy wyłącznie 
badania zgodności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
działalności maklerskiej z określonymi w przepisach prawa polskiego zasadami 
świadczenia usług.> 

3. Wykonanie uprawnień w zakresie kontroli, o której mowa w ust. 1, w stosunku do 
oddziału domu maklerskiego lub banku prowadzącego działalność maklerską 
znajdującego się na terytorium innego państwa członkowskiego, następuje po uprzednim 
pisemnym poinformowaniu przez Komisję właściwego organu nadzoru w państwie, na 
którego terytorium znajduje się oddział domu maklerskiego lub banku. 

<3a. Komisja może zwrócić się do właściwego organu nadzoru w państwie 
członkowskim, na którego terytorium znajduje się oddział domu maklerskiego lub 
banku prowadzącego działalność maklerską, o wykonanie uprawnień w zakresie 
kontroli, o której mowa w ust. 1, w stosunku do oddziału domu maklerskiego lub 
banku prowadzącego działalność maklerską znajdującego się na terytorium tego 
państwa członkowskiego. W przypadku odmowy uwzględnienia żądania przez 
właściwy organ nadzoru, Komisja może poinformować o tym Europejski Urząd 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.> 

4. W stosunku do oddziałów i przedstawicielstw zagranicznych firm inwestycyjnych 
prowadzących działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienia w 
zakresie kontroli, o której mowa w ust. 1, służą odpowiednio również przedstawicielom 
organów nadzoru nad rynkiem papierów wartościowych lub rynkiem finansowym w 
innym państwie członkowskim, w którym zagraniczna firma inwestycyjna uzyskała 
zezwolenie, na zasadach określonych w przepisach tego państwa. Wykonanie uprawnień 
może nastąpić po uprzednim pisemnym poinformowaniu Komisji. 
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5. Na pisemne żądanie organów nadzoru, o których mowa w ust. 4, uprawnienia im 
przyznane, w stosunku do oddziału lub przedstawicielstwa zagranicznej firmy 
inwestycyjnej, wykonuje Komisja lub jej upoważniony przedstawiciel. 

<5a. Komisja może nie uwzględnić żądania organu nadzoru, jeżeli jego wykonanie 
mogłoby niekorzystnie wpłynąć na suwerenność, bezpieczeństwo lub interes 
publiczny Rzeczypospolitej Polskiej. W takim przypadku szczegółowa informacja o 
tych okolicznościach jest przekazywana Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i 
Papierów Wartościowych oraz właściwemu organowi nadzoru.> 

6. Przedstawicielom organów nadzoru w innych państwach członkowskich, w których 
zagraniczne firmy inwestycyjne prowadzące działalność maklerską na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej uzyskały zezwolenie, przysługuje - w związku z 
wykonywaniem uprawnień w zakresie kontroli, o której mowa w ust. 1, w stosunku do 
oddziałów i przedstawicielstw zagranicznych firm inwestycyjnych - prawo dostępu do 
informacji stanowiących tajemnicę zawodową, będących w posiadaniu tych podmiotów i 
osób fizycznych w nich zatrudnionych lub pozostających z nimi w stosunku zlecenia lub 
innym stosunku prawnym o podobnym charakterze. 

7. Do przeprowadzenia kontroli dotyczącej funkcjonowania systemów informatycznych 
kontrolowanego lub jego sprawozdań finansowych, ksiąg rachunkowych lub innych 
dokumentów i informacji finansowych Przewodniczący Komisji może upoważnić 
również osobę niebędącą pracownikiem urzędu Komisji, dysponującą niezbędną wiedzą 
w tym zakresie. 

8. (uchylony). 
 

 

 

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH 

WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO 

SYSTEMU OBROTU ORAZ O SPÓŁKACH PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, 

poz. 1439, z 2010 r. Nr 167, poz. 1129 oraz z 2012 r. poz. 836) 

 
[Art. 19. 

1. W przypadku naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, dopuszczeniem 
lub wprowadzeniem papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym lub 
prowadzeniem akcji promocyjnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez emitenta, 
dla którego Rzeczpospolita Polska jest państwem przyjmującym, lub podmiot 
uczestniczący w ofercie publicznej, dopuszczeniu lub wprowadzeniu papierów 
wartościowych do obrotu na rynku regulowanym lub akcji promocyjnej, w imieniu lub na 
zlecenie takiego emitenta, Komisja przekazuje informację o tym zdarzeniu właściwemu 
organowi państwa macierzystego tego emitenta. 

2. W przypadku gdy, mimo poinformowania przez Komisję, właściwy organ państwa 
macierzystego emitenta nie podejmuje działań mających zapobiec dalszemu naruszaniu 
przepisów prawa lub gdy te działania są nieskuteczne, Komisja może, w celu ochrony 
interesu inwestorów, po uprzednim poinformowaniu tego organu, zastosować środki 
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określone odpowiednio w art. 16, art. 17 lub w art. 53 ust. 5. Komisja niezwłocznie 
przekazuje informację o zastosowaniu tych środków Komisji Europejskiej.] 

<Art. 19. 
1. W przypadku naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, 

dopuszczeniem lub wprowadzeniem papierów wartościowych do obrotu na rynku 
regulowanym lub prowadzeniem akcji promocyjnej na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przez emitenta, dla którego Rzeczpospolita Polska jest państwem 
przyjmującym, lub podmiot uczestniczący w ofercie publicznej, dopuszczeniu lub 
wprowadzeniu papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym lub akcji 
promocyjnej, w imieniu lub na zlecenie takiego emitenta, Komisja przekazuje 
informację o tym zdarzeniu właściwemu organowi państwa macierzystego tego 
emitenta oraz Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. 

2.  W przypadku gdy, mimo poinformowania przez Komisję, właściwy organ państwa 
macierzystego emitenta nie podejmuje działań mających zapobiec dalszemu 
naruszaniu przepisów prawa lub gdy te działania są nieskuteczne, Komisja może, w 
celu ochrony interesu inwestorów, po uprzednim poinformowaniu tego organu i 
Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, zastosować 
środki określone odpowiednio w art. 16, art. 17 lub w art. 53 ust. 5. Komisja 
niezwłocznie przekazuje informację o zastosowaniu tych środków Komisji 
Europejskiej i Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych.> 

 
Art. 35. 

[1. Na podstawie porozumienia z właściwym organem nadzoru w innym państwie 
członkowskim, Komisja może przekazać temu organowi rozpatrzenie wniosku o 
zatwierdzenie prospektu emisyjnego albo dokumentów, o których mowa w art. 21 ust. 1 
pkt 2, złożonych do Komisji przez emitenta, dla którego Rzeczpospolita Polska jest 
państwem macierzystym, jeżeli uzna to za uzasadnione w szczególności specyfiką tego 
emitenta, papierów wartościowych objętych tym prospektem emisyjnym albo charakterem 
oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży na podstawie tej oferty, lub dopuszczenia do 
obrotu na rynku regulowanym. Komisja w terminie 3 dni roboczych informuje 
wnioskodawcę o przekazaniu wniosku.] 

<1. Na podstawie porozumienia z właściwym organem nadzoru w innym państwie 
członkowskim oraz po poinformowaniu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych, Komisja może przekazać temu organowi rozpatrzenie 
wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego albo dokumentów, o których mowa 
w art. 21 ust. 1 pkt 2, złożonych do Komisji przez emitenta, dla którego 
Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym, jeżeli uzna to za uzasadnione w 
szczególności specyfiką tego emitenta, papierów wartościowych objętych tym 
prospektem emisyjnym albo charakterem oferty publicznej, subskrypcji lub 
sprzedaży na podstawie tej oferty, lub dopuszczenia do obrotu na rynku 
regulowanym. Komisja w terminie 3 dni roboczych informuje wnioskodawcę 
o przekazaniu wniosku.> 

2. Do rozpatrzenia przez Komisję wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, 
przekazanego przez właściwy organ nadzoru w innym państwie członkowskim na 
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podstawie porozumienia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy 
niniejszego oddziału. 

 
Art. 36. 

[1. Na wniosek emitenta lub wprowadzającego, Komisja wydaje zaświadczenie 
potwierdzające zatwierdzenie prospektu emisyjnego, wskazujące informacje objęte przez 
Komisję zwolnieniem z obowiązku zamieszczenia w prospekcie emisyjnym, wraz z 
uzasadnieniem tego zwolnienia i określeniem przesłanek, o których mowa w art. 33 ust. 2, 
oraz informacje, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 5, oraz przekazuje to zaświadczenie, 
wraz z dostarczoną przez wnioskodawcę kopią prospektu emisyjnego i jego tłumaczeniem 
na język wymagany przez państwo wskazane przez emitenta lub wprowadzającego jako 
państwo przyjmujące, właściwemu organowi nadzoru w państwie członkowskim, które 
emitent wskaże w tym wniosku jako państwo przyjmujące.] 

<1. Na wniosek emitenta lub wprowadzającego, Komisja wydaje zaświadczenie 
potwierdzające zatwierdzenie prospektu emisyjnego, wskazujące informacje objęte 
przez Komisję zwolnieniem z obowiązku zamieszczenia w prospekcie emisyjnym, 
wraz z uzasadnieniem tego zwolnienia i określeniem przesłanek, o których mowa w 
art. 33 ust. 2, oraz informacje, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 5, oraz 
przekazuje to zaświadczenie Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych, a także, wraz z dostarczoną przez wnioskodawcę kopią prospektu 
emisyjnego i jego tłumaczeniem na język wymagany przez państwo wskazane przez 
emitenta lub wprowadzającego jako państwo przyjmujące, właściwemu organowi 
nadzoru w państwie członkowskim, które emitent wskaże w tym wniosku jako 
państwo przyjmujące.> 

2. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest składany: 
1) jednocześnie z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu emisyjnego - Komisja 

przekazuje zaświadczenie wskazanemu właściwemu organowi nadzoru w państwie 
przyjmującym emitenta w terminie 1 dnia roboczego od dnia zatwierdzenia 
prospektu emisyjnego; 

2) po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego - Komisja przekazuje zaświadczenie 
wskazanemu organowi nadzoru w państwie przyjmującym emitenta w terminie 3 dni 
roboczych od dnia złożenia wniosku. 

3. Na wniosek emitenta lub wprowadzającego Komisja załącza do zaświadczenia, o którym 
mowa w ust. 1, dostarczone przez wnioskodawcę tłumaczenie, na język wymagany przez 
państwo wskazane przez emitenta lub wprowadzającego jako państwo przyjmujące, 
dokumentu podsumowującego lub podsumowania będącego częścią prospektu 
emisyjnego sporządzonego w formie jednolitego dokumentu. 

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do aneksów, o których mowa w art. 51 ust. 1. 
 

Art. 37. 
1. Papiery wartościowe emitenta z siedzibą w państwie członkowskim, dla którego 

Rzeczpospolita Polska jest państwem przyjmującym, mogą być przedmiotem oferty 
publicznej lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem otrzymania przez Komisję od właściwego 
organu nadzoru w państwie macierzystym emitenta: 
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1) dokumentu notyfikującego, potwierdzającego zatwierdzenie prospektu emisyjnego 
dotyczącego tych papierów wartościowych oraz wskazującego zakres informacji: 

a) objętych przez organ nadzoru zwolnieniem z obowiązku zamieszczenia w 
prospekcie emisyjnym lub 

b) niezamieszczonych w prospekcie emisyjnym ze względu na specyfikę 
działalności emitenta, jego formy prawnej lub papierów wartościowych albo 
inne uzasadnione okoliczności, które uzasadniają pominięcie ich w treści 
prospektu 

- wraz z uzasadnieniem tego zwolnienia lub niezamieszczenia; 
2)  kopii zatwierdzonego prospektu emisyjnego, sporządzonego i zaktualizowanego 

zgodnie z przepisami tego państwa członkowskiego, wraz z jego tłumaczeniem na 
język polski lub angielski, według wyboru emitenta lub wprowadzającego, wraz z 
tłumaczeniem na język polski części prospektu emisyjnego zawierającej 
podsumowanie informacji w nim zamieszczonych[.]<;> 

<3) informacji o adresach stron w sieci Internet należących do organu nadzoru w 
państwie macierzystym emitenta, do emitenta lub do spółki prowadzącej rynek 
regulowany, na których została zamieszczona elektroniczna wersja prospektu 
emisyjnego, o którym mowa w pkt 2.> 

2. (uchylony). 
3. Emitent lub wprowadzający ma obowiązek udostępnić do publicznej wiadomości 

prospekt emisyjny, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, sporządzony w języku polskim lub 
angielskim, według wyboru emitenta lub wprowadzającego. W przypadku prospektu 
emisyjnego sporządzonego w języku angielskim, emitent lub wprowadzający ma 
obowiązek udostępnić do publicznej wiadomości, łącznie z prospektem emisyjnym, 
dokument podsumowujący lub podsumowanie będące częścią prospektu emisyjnego 
sporządzonego w formie jednolitego dokumentu sporządzone w języku polskim. 

<3a. Komisja udostępnia na swojej stronie w sieci Internet, przez 12 miesięcy, 
informację o otrzymanym dokumencie notyfikującym wraz z odnośnikami do stron 
w sieci Internet należącymi do emitenta lub spółki prowadzącej rynek regulowany, 
na których została zamieszczona elektroniczna wersja prospektu emisyjnego, o 
którym mowa w ust. 1 pkt 2.> 

[4. Udostępnienie prospektu emisyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie może 
nastąpić wcześniej niż po otrzymaniu przez Komisję dokumentów, o których mowa w 
ust. 1.] 

<4. Udostępnienie prospektu emisyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie 
może nastąpić wcześniej niż po otrzymaniu przez Komisję dokumentów i 
informacji, o których mowa w ust. 1.> 

5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do aneksów, o których mowa w art. 51 ust. 1, 
zatwierdzanych przez organ nadzoru w państwie macierzystym emitenta. W przypadku 
nieotrzymania przez Komisję dokumentu notyfikującego potwierdzającego zatwierdzenie 
przez właściwy organ nadzoru w państwie macierzystym emitenta aneksu odnoszącego 
się do znanego Komisji zdarzenia, które mogłoby w sposób znaczący wpłynąć na ocenę 
papieru wartościowego, Komisja powinna zwrócić się do tego organu nadzoru o podjęcie 
odpowiednich działań w celu wyjaśnienia tej sytuacji. 



- 67 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

6. Przepisy art. 24 w zakresie sposobu i terminu publikacji szczegółowych warunków oferty 
publicznej, art. 45 ust. 2 i 3, art. 46 ust. 2, art. 47 ust. 1, 4 i 5, art. 48-50, art. 51 ust. 5, art. 
51a oraz art. 52 i 53 stosuje się odpowiednio. 

7. Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio do emitenta z siedzibą w państwie niebędącym 
państwem członkowskim, który wskazał państwo członkowskie inne niż Rzeczpospolita 
Polska jako państwo macierzyste. 

 
Art. 45. 

1. Niezwłocznie po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego emitent lub wprowadzający 
przekazuje jego ostateczną wersję do Komisji oraz udostępnia prospekt emisyjny do 
publicznej wiadomości. <Niezwłocznie po otrzymaniu od emitenta lub 
wprowadzającego ostatecznej wersji zatwierdzonego prospektu emisyjnego Komisja 
przekazuje jego kopię do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych.> 

2. Emitent lub wprowadzający jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 3, udostępnić do 
publicznej wiadomości prospekt emisyjny w terminie umożliwiającym inwestorom 
zapoznanie się z jego treścią, nie później niż przed rozpoczęciem subskrypcji lub 
sprzedaży papierów wartościowych nim objętych, jeżeli papiery wartościowe są 
przedmiotem oferty publicznej, albo w dniu dopuszczenia papierów do obrotu na rynku 
regulowanym, jeżeli papiery wartościowe nie były uprzednio przedmiotem oferty 
publicznej. 

3. W przypadku pierwszej oferty publicznej dotyczącej akcji, które mają być następnie 
dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, jeżeli tego samego rodzaju akcje tego 
emitenta nie są jeszcze dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, prospekt 
emisyjny powinien być udostępniony do publicznej wiadomości nie później niż na 6 dni 
roboczych przed dniem zakończenia ich subskrypcji lub sprzedaży. 

 
Art. 47. 

1. Emitent lub wprowadzający ma obowiązek udostępnić prospekt emisyjny do publicznej 
wiadomości w co najmniej jeden z następujących sposobów: 

1) przez zamieszczenie w co najmniej jednej gazecie ogólnopolskiej; 
2) w postaci drukowanej, bezpłatnie, w siedzibie spółki prowadzącej rynek regulowany, 

na którym papiery wartościowe mają być dopuszczone do obrotu, lub w siedzibie 
emitenta, a także w siedzibie i punktach obsługi klienta firmy inwestycyjnej 
oferującej papiery wartościowe objęte prospektem emisyjnym, w nakładzie 
zapewniającym dostępność prospektu emisyjnego dla osób zainteresowanych oraz 
sprawne przeprowadzenie subskrypcji lub sprzedaży papierów wartościowych, lub 
dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym; 

3) w postaci elektronicznej w sieci Internet na stronie emitenta oraz firmy inwestycyjnej 
oferującej papiery wartościowe objęte prospektem emisyjnym; 

4) w postaci elektronicznej w sieci Internet na stronie spółki prowadzącej rynek 
regulowany, na którym papiery wartościowe mają być dopuszczane do obrotu; 

5) w postaci elektronicznej w sieci Internet na stronie organu nadzoru państwa 
macierzystego emitenta - w przypadku emitentów, dla których Rzeczpospolita 
Polska jest państwem przyjmującym. 
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2. Nie później niż w dniu roboczym poprzedzającym dzień udostępnienia prospektu 
emisyjnego do publicznej wiadomości emitent lub wprowadzający przekazuje do Komisji 
informację o formie i terminie jego udostępnienia. 

3. [Komisja zamieszcza na swojej stronie w sieci Internet informację o zatwierdzonym i 
udostępnionym do publicznej wiadomości prospekcie emisyjnym wraz z odnośnikami do 
stron w sieci Internet należącymi do emitenta lub spółki prowadzącej rynek regulowany, 
na których została zamieszczona elektroniczna wersja tego prospektu emisyjnego.] 
<Komisja zamieszcza na swojej stronie w sieci Internet informację o zatwierdzonym 
i udostępnionym do publicznej wiadomości prospekcie emisyjnym wraz z 
odnośnikami do stron w sieci Internet należącymi do emitenta lub spółki 
prowadzącej rynek regulowany, na których została zamieszczona elektroniczna 
wersja tego prospektu emisyjnego, oraz przekazuje te informacje do Europejskiego 
Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.> Emitent lub wprowadzający 
informuje Komisję, na 2 dni robocze przed dniem udostępnienia prospektu emisyjnego 
do publicznej wiadomości, o terminie i miejscu tego udostępnienia w sieci Internet. 

4. W przypadku udostępnienia prospektu emisyjnego wyłącznie w postaci elektronicznej, 
podmiot udostępniający prospekt emisyjny jest obowiązany, na żądanie osoby 
zainteresowanej, zgłoszone w terminie ważności prospektu emisyjnego, do nieodpłatnego 
dostarczenia tego prospektu emisyjnego w postaci drukowanej w miejscu przyjęcia 
żądania. 

5. Szczegółowe zasady udostępniania do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego 
określają art. 29 i 30 rozporządzenia 809/2004. 

 
Art. 51. 

1. Emitent lub wprowadzający jest obowiązany przekazywać Komisji w formie aneksu do 
prospektu emisyjnego, wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie, informacje o istotnych 
błędach w treści prospektu emisyjnego oraz znaczących czynnikach, mogących wpłynąć 
na ocenę papieru wartościowego, zaistniałych po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego 
lub o których emitent lub wprowadzający powziął wiadomość po jego zatwierdzeniu, do 
dnia: 

1) dokonania przydziału papierów wartościowych, ogłoszenia o niedojściu subskrypcji 
lub sprzedaży do skutku, ogłoszenia o odstąpieniu przez emitenta od 
przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży albo o odwołaniu subskrypcji lub 
sprzedaży - w przypadku gdy emitentem jest podmiot podlegający obowiązkom 
informacyjnym, o których mowa w rozdziale 3, lub gdy papiery wartościowe będące 
przedmiotem oferty publicznej nie będą podlegać dopuszczeniu do obrotu na rynku 
regulowanym, albo 

2) dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. 
2. Przekazanie do Komisji, przez emitenta lub wprowadzającego, aneksu do prospektu 

emisyjnego powinno nastąpić niezwłocznie po powzięciu wiadomości o błędach w treści 
prospektu emisyjnego lub znaczących czynnikach, które uzasadniają jego przekazanie, 
nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych. 

3. Treść aneksu podlega zatwierdzeniu przez Komisję w trybie określonym w art. 31, art. 32 
i art. 33 ust. 2, jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia złożenia 
wniosku o zatwierdzenie aneksu. 
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4. Komisja może odmówić zatwierdzenia aneksu, w przypadku gdy nie odpowiada on pod 
względem formy lub treści wymogom określonym w przepisach prawa. Odmawiając 
zatwierdzenia aneksu, Komisja stosuje odpowiednio środki, o których mowa w art. 16 lub 
art. 17. 

5. Po zatwierdzeniu aneksu do prospektu emisyjnego, emitent lub wprowadzający 
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin, udostępnia aneks do 
publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony prospekt emisyjny. 

6. Na podstawie porozumienia z właściwym organem nadzoru w innym państwie 
członkowskim, Komisja przekazuje temu organowi rozpatrzenie wniosku o zatwierdzenie 
aneksu złożonego do Komisji przez emitenta, dla którego Rzeczpospolita Polska jest 
państwem macierzystym, jeżeli uprzednio przekazała temu organowi do zatwierdzenia 
prospekt emisyjny albo dokumenty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2, zgodnie z 
przepisami art. 35 ust. 1. 

7. Do rozpatrzenia przez Komisję wniosku o zatwierdzenie aneksu przekazanego przez 
właściwy organ nadzoru w innym państwie członkowskim na podstawie porozumienia, o 
którym mowa w ust. 6, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1 i 2. 

8. Obowiązek przekazania informacji w formie aneksu do prospektu emisyjnego nie 
wyłącza obowiązku, o którym mowa w art. 56 ust. 1. 

<9. Niezwłocznie po zatwierdzeniu aneksu do prospektu emisyjnego Komisja 
przekazuje informację o jego zatwierdzeniu do Europejskiego Urzędu Nadzoru 
Giełd i Papierów Wartościowych wraz z kopią zatwierdzonego aneksu.> 

 
Art. 62. 

1. W przypadku gdy przekazanie do publicznej wiadomości informacji niestanowiącej 
informacji poufnej, zawartej w informacjach: 

1) okresowych, sporządzanych za inny okres niż rok obrotowy, 
2) innych niż określone w pkt 1, dotyczących osób fizycznych wchodzących w skład 

organów zarządzających lub nadzorujących emitenta 
- mogłoby być sprzeczne z interesem publicznym lub spowodować istotną szkodę dla 
interesów emitenta, informację tę emitent może przekazać wyłącznie Komisji wraz z 
wnioskiem o zwolnienie z obowiązku przekazania jej innym podmiotom wymienionym 
w art. 56 ust. 1 oraz do publicznej wiadomości - pod warunkiem, że brak tej informacji 
nie uniemożliwi inwestorom prawidłowej oceny rzeczywistej sytuacji gospodarczej, 
majątkowej i finansowej emitenta lub ryzyka związanego z inwestowaniem w papiery 
wartościowe emitenta. 

2. W przypadku nieuwzględnienia wniosku Przewodniczący Komisji, w drodze decyzji, 
nakazuje emitentowi przekazanie tych informacji. W takim przypadku emitent przekazuje 
informacje do publicznej wiadomości niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin 
od doręczenia decyzji. 

3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2, emitent może wnieść skargę do sądu 
administracyjnego w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia. W tym zakresie nie stosuje się 
art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.). 

4. Komisja może, na wniosek emitenta z siedzibą w państwie niebędącym państwem 
członkowskim, dla którego Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym, udzielić 
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zgody na przekazywanie zamiast niektórych informacji bieżących i okresowych, o 
których mowa w art. 56 ust. 1, informacji wymaganych przepisami prawa państwa 
siedziby emitenta, pod warunkiem że informacje te są równoważne do informacji 
określonych w art. 56 ust. 1, lub zostały uznane za równoważne zgodnie z przepisami 
wydanymi na podstawie art. 60 ust. 2 lub regulaminów, o których mowa w art. 61. 

<4a. O udzieleniu zgody, o której mowa w ust. 4, Komisja informuje Europejski Urząd 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.> 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, zawiera: 
1) firmę (nazwę) i siedzibę emitenta; 
2) nazwę i siedzibę właściwego organu nadzoru w państwie niebędącym państwem 

członkowskim; 
3) podstawowe dane o papierach wartościowych emitenta; 
4) przedmiot wniosku wraz z podaniem wykazu informacji, które mają zostać objęte 

zgodą, o której mowa w ust. 4; 
5) uzasadnienie ubiegania się emitenta o uzyskanie zgody, o której mowa w ust. 4, 

odnoszące się do przedstawionego wyciągu z przepisów prawa obowiązujących w 
państwie siedziby emitenta oraz innych niezbędnych dokumentów i informacji, o 
których mowa w pkt 6, zgodnie z przedmiotem wniosku; 

6) w załączniku do wniosku - wyciąg z przepisów prawa obowiązujących w państwie 
niebędącym państwem członkowskim oraz inne niezbędne dokumenty i informacje, 
przetłumaczone na język polski, uzasadniające udzielenie zgody, o której mowa w 
ust. 4. 

6. Emitent z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim, dla którego 
Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym jest obowiązany do informowania 
Komisji o każdorazowej zmianie przepisów prawa państwa siedziby emitenta mogących 
mieć wpływ na ocenę równoważności tych informacji. 

7. W przypadku konieczności udzielenia zgody emitentowi z siedzibą w państwie 
niebędącym państwem członkowskim, dla którego Rzeczpospolita Polska jest państwem 
macierzystym na stosowanie krajowych standardów rachunkowości uwzględnia się także 
przepisy decyzji Komisji (2006/891/WE) z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie korzystania 
przez emitentów papierów wartościowych z krajów trzecich z informacji 
przygotowanych zgodnie ze standardami uznawanymi w skali międzynarodowej (Dz. 
Urz. WE L 343 z 08.12.2006, str. 96) lub odpowiednio rozporządzenia Komisji (WE) nr 
1569/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiającego zgodnie z dyrektywami 
2003/71/WE i 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady mechanizm ustalenia 
równoważności standardów rachunkowości stosowanych przez emitentów papierów 
wartościowych z krajów trzecich (Dz. Urz. UE L 340 z 22.12.2007, str. 66). 

8. Emitent z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim, dla którego 
Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym, udostępniający publicznie na 
terytorium państwa swojej siedziby inne istotne informacje niż odpowiadające 
informacjom, o których mowa w art. 56 ust. 1, jest obowiązany do równoczesnego 
przekazania ich w trybie określonym w art. 56 ust. 1. Przepis art. 56b stosuje się 
odpowiednio. 
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Art. 96a. 
[1. W przypadku gdy emitent, dla którego Rzeczpospolita Polska jest państwem 

przyjmującym, nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w 
art. 96 ust 1, Komisja przekazuje informację o tym zdarzeniu właściwemu organowi 
państwa macierzystego tego emitenta.] 

<1. W przypadku gdy emitent, dla którego Rzeczpospolita Polska jest państwem 
przyjmującym, nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których 
mowa w art. 96 ust. 1, Komisja przekazuje informację o tym zdarzeniu właściwemu 
organowi państwa macierzystego tego emitenta oraz Europejskiemu Urzędowi 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.> 

2. W przypadku gdy, mimo poinformowania przez Komisję, właściwy organ państwa 
macierzystego emitenta nie podejmuje działań mających zapobiec dalszemu naruszaniu 
przepisów prawa lub gdy te działania są nieskuteczne, Komisja może, w celu ochrony 
interesu inwestorów, po uprzednim poinformowaniu tego organu, zastosować sankcję, o 
której mowa w art. 96 ust. 1. [Komisja niezwłocznie przekazuje Komisji Europejskiej 
informację o zastosowaniu tej sankcji.] <Komisja niezwłocznie przekazuje Komisji 
Europejskiej i Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 
informację o zastosowaniu tej sankcji.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 lipca 2006 r. O NADZORZE NAD RYNKIEM FINANSOWYM (Dz. U. 

Nr 157, poz. 1119, z późn. zm.) 

Art. 17c. 
1. Przewodniczący Komisji i Prezes Urzędu Regulacji Energetyki mogą przekazywać sobie 

informacje, w tym informacje chronione na podstawie odrębnych ustaw, w zakresie 
niezbędnym dla wykonywania ich ustawowo określonych zadań. 

2. W celu określenia zasad współpracy i przekazywania informacji Przewodniczący Komisji 
i Prezes Urzędu Regulacji Energetyki mogą zawrzeć porozumienie o współpracy i 
wymianie informacji. 

 
<Art. 17d. 

Komisja współpracuje z Komisją Europejską, Europejskim Urzędem Nadzoru 
Bankowego, Europejskim Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych, Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, 
Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego oraz Europejskim Systemem Banków 
Centralnych i udziela tym organom wszelkich informacji niezbędnych do wypełniania 
ich obowiązków.> 

 
Art. 18. 

1. Przy Komisji tworzy się sąd polubowny, którego celem jest rozpatrywanie sporów 
między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze 
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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. 
<4. Komisja przekazuje Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów 

Wartościowych treść regulaminu sądu polubownego.> 
 

 


