BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y
do ustawy z dnia 7 listopada 2014 r.
o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 762)
USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI (Dz.
U. z 2014 r. poz. 94 i 586)
Art. 3.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) papierach wartościowych - rozumie się przez to:
a) akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030), prawa do akcji, warranty
subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i
inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe
odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na
podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego,
b) inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące
uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w lit. a, lub
wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne);
2) alternatywnym systemie obrotu - rozumie się przez to organizowany przez firmę
inwestycyjną lub podmiot prowadzący rynek regulowany, poza rynkiem regulowanym,
wielostronny system kojarzący oferty kupna i sprzedaży instrumentów finansowych w taki
sposób, że do zawarcia transakcji dochodzi w ramach tego systemu, zgodnie z określonymi
zasadami; nie stanowi alternatywnego systemu obrotu rynek organizowany przez
Narodowy Bank Polski, jak również organy publiczne, którym powierzono zarządzanie
długiem publicznym lub które uczestniczą w takim zarządzaniu, w tym lokując środki
pochodzące z tego długu;
3) tytułach uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania - rozumie się przez to
wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego papiery
wartościowe lub niebędące papierami wartościowymi instrumenty finansowe
reprezentujące prawa majątkowe przysługujące uczestnikom instytucji wspólnego
inwestowania, w tym w szczególności jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych;
4) ustawie o ofercie publicznej - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. poz. 1382);
<4a) rozporządzeniu 236/2012 – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej
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-2sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego (Dz. Urz.
UE L 86 z 24.03.2012, str. 1);
4b)
rozporządzeniu 648/2012 – rozumie się przez to rozporządzenie 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, z późn. zm.);>
(pkt 5-46 pominięto)
[47) krótkiej sprzedaży - rozumie się przez to zobowiązanie się do zbycia papierów
wartościowych mimo ich braku w chwili zaciągania tego zobowiązania na rachunku
papierów wartościowych zbywcy, jeżeli nie zostały spełnione warunki, o których mowa w
art. 7 ust. 5;]
<47) krótkiej sprzedaży – rozumie się przez to krótką sprzedaż w rozumieniu art. 2
ust. 1 lit. b rozporządzenia 236/2012;>
48) towarze - rozumie się przez to towar, o którym mowa w art. 2 pkt 1 rozporządzenia
1287/2006[.] <,>
<49) CCP – rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 1
rozporządzenia 648/2012, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.>
Art. 4.
1. Rachunkami papierów wartościowych są rachunki, na których zapisywane są
zdematerializowane papiery wartościowe, prowadzone wyłącznie przez:
1) domy maklerskie i banki prowadzące działalność maklerską, banki powiernicze,
zagraniczne firmy inwestycyjne i zagraniczne osoby prawne prowadzące działalność
maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału, Krajowy
Depozyt, spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu
zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1, oraz Narodowy Bank Polski - jeżeli
oznaczenie tych rachunków pozwala na identyfikację osób, którym przysługują prawa z
papierów wartościowych;
2) inne podmioty będące uczestnikami depozytu papierów wartościowych lub systemu
rejestracji papierów wartościowych prowadzonego przez Narodowy Bank Polski,
pośredniczące w zbywaniu papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa
lub Narodowy Bank Polski - jeżeli dokonywane przez nie zapisy dotyczą tych papierów
i pozwalają na identyfikację osób, którym przysługują prawa z papierów
wartościowych.
2. Od chwili zarejestrowania papierów wartościowych, na podstawie umowy, której
przedmiotem jest rejestracja tych papierów wartościowych w depozycie papierów
wartościowych, za rachunki papierów wartościowych uważa się również zapisy dotyczące
tych papierów, dokonywane w związku z ich subskrypcją lub sprzedażą w obrocie
pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, przez:
1) podmioty prowadzące działalność maklerską lub
2) banki powiernicze
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[3. Ilekroć w ustawie jest mowa o rachunkach papierów wartościowych, rozumie się przez to
również rachunki, na których są zapisywane niebędące papierami wartościowymi
instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego.]
<3. Ilekroć w ustawie jest mowa o rachunkach papierów wartościowych, rozumie się
przez to również rachunki, na których są zapisywane niebędące papierami
wartościowymi ani instrumentami pochodnymi, instrumenty finansowe dopuszczone
do obrotu zorganizowanego.>
Art. 5.
1. Papiery wartościowe:
1) będące przedmiotem oferty publicznej lub
2) dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, lub,
3) wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, lub
4) emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski
- nie mają formy dokumentu od chwili ich zarejestrowania na podstawie umowy, której
przedmiotem jest rejestracja tych papierów wartościowych w depozycie papierów
wartościowych (dematerializacja).
2. Papiery wartościowe mogą nie mieć formy dokumentu również w przypadku, gdy
przewidują to odrębne przepisy dotyczące emisji tych papierów.
3. Papiery wartościowe:
1) będące przedmiotem oferty publicznej, które nie będą podlegać dopuszczeniu do
obrotu na rynku regulowanym, albo
2) wprowadzone wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu
- mogą nie podlegać dematerializacji, o której mowa w ust. 1, jeżeli emitent tak postanowi.
W takim przypadku ust. 4 i 6 nie stosuje się.
4. Emitent papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, jest zobowiązany do zawarcia
z Krajowym Depozytem umowy, której przedmiotem jest rejestracja tych papierów
wartościowych w depozycie papierów wartościowych.
[5. Przed złożeniem wniosku o dopuszczenie instrumentów finansowych niebędących
papierami wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym, podmiot ubiegający się o
dopuszczenie do obrotu tych instrumentów jest zobowiązany do zawarcia z Krajowym
Depozytem umowy, której przedmiotem jest rejestracja tych instrumentów w depozycie
papierów wartościowych.]
<5. Przed złożeniem wniosku o dopuszczenie instrumentów finansowych niebędących
papierami wartościowymi ani instrumentami pochodnymi, do obrotu na rynku
regulowanym, podmiot ubiegający się o dopuszczenie do obrotu tych instrumentów
jest zobowiązany do zawarcia z Krajowym Depozytem umowy, której przedmiotem
jest rejestracja tych instrumentów w depozycie papierów wartościowych.>
6. Jeżeli system rejestracji papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub
opiewających na wynikające z nich zbywalne prawa majątkowe będzie prowadzony przez
Narodowy Bank Polski, emitent będący Skarbem Państwa jest zobowiązany, przed
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regulowanym albo o ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu, do zawarcia z
Narodowym Bankiem Polskim umowy, której przedmiotem jest rejestracja papierów
wartościowych w takim systemie.
7. W przypadku papierów wartościowych wyemitowanych poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedmiotem rejestracji może być ta część papierów wartościowych, która
stanowi przedmiot oferty publicznej, lub które mają być przedmiotem obrotu na rynku
regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
8. Zawarcie przez spółkę niebędącą spółką publiczną umowy o rejestrację praw do akcji oraz
akcji w depozycie papierów wartościowych wymaga upoważnienia zawartego w uchwale
walnego zgromadzenia tej spółki, a w przypadku emitenta z siedzibą poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w uchwale właściwego organu stanowiącego tego emitenta.
Upoważnienie do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów
wartościowych jest równoznaczne z upoważnieniem do zawarcia umowy o rejestrację w
depozycie papierów wartościowych praw do akcji, z których wynika uprawnienie do
otrzymania tych akcji.
9. Umowa o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych stanowi także podstawę
do rejestrowania w depozycie papierów wartościowych praw poboru z tych akcji.
10. W przypadku przekazania przez Krajowy Depozyt wykonywania czynności z zakresu
zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1, spółce zależnej od Krajowego Depozytu,
umowa o rejestrację papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych w
depozycie papierów wartościowych jest zawierana z tą spółką.
Art. 7.
1. Prawa ze zdematerializowanych papierów wartościowych powstają z chwilą zapisania ich
po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych i przysługują osobie będącej
posiadaczem tego rachunku.
2. Umowa zobowiązująca do przeniesienia zdematerializowanych papierów wartościowych
przenosi te papiery z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów
wartościowych. W przypadku gdy ustalenie prawa do pożytków ze zdematerializowanych
papierów wartościowych nastąpiło w dniu, w którym w depozycie papierów
wartościowych powinno zostać przeprowadzone rozliczenie transakcji, lub później, a
papiery te są nadal zapisane na rachunku zbywcy, pożytki przypadają nabywcy w chwili
dokonania zapisu na jego rachunku papierów wartościowych.
3. W przypadku gdy nabycie zdematerializowanych papierów wartościowych nastąpiło na
podstawie zdarzenia prawnego powodującego z mocy ustawy przeniesienie tych papierów,
zapis na rachunku papierów wartościowych nabywcy jest dokonywany na jego żądanie.
4. Dokonanie zapisu na rachunku papierów wartościowych na podstawie umowy, o której
mowa w ust. 2, następuje po dokonaniu zarejestrowania przeniesienia papierów
wartościowych pomiędzy odpowiednimi kontami depozytowymi, o których mowa w art.
57 ust. 1 pkt 1.
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zorganizowanym, przed dokonaniem ich zapisu na rachunku papierów wartościowych
zbywcy jest dopuszczalne, o ile:
1) zostały one uprzednio nabyte w wyniku transakcji, której rozliczenie jest
zabezpieczone przez fundusz, o którym mowa w art. 65, art. 68 lub art. 68d, lub
2) następuje w ramach tej samej transakcji, w której zbywca zobowiązał się i stał się
uprawniony do nabycia tej samej liczby takich samych papierów wartościowych, a
rozrachunek nabycia nastąpi nie później niż rozrachunek zbycia, lub
[3) zostały one uprzednio nabyte w wyniku transakcji zawartej na zagranicznym rynku
regulowanym.]
<3) zostały one uprzednio nabyte w wyniku transakcji zawartej na zagranicznym
rynku regulowanym, lub>
<4) następuje w ramach transakcji krótkiej sprzedaży zgodnie z przepisami
rozporządzenia 236/2012, lub
5) zostały one uprzednio przeniesione przez zbywcę na podstawie umowy pożyczki
papierów wartościowych lub z zastrzeżeniem prawa odkupu, a rozrachunek ich
zwrotu lub odkupu nastąpi nie później niż rozrachunek zbycia.>
[5a. Na rynku regulowanym zawieranie transakcji krótkiej sprzedaży jest dopuszczalne, o ile:
1) pomiędzy zbywcą lub podmiotem, o którym mowa w art. 121 ust. 2 pkt 2, a
wykonującym zlecenie została zawarta umowa, która:
a) ustanawia obowiązek i określa zasady pozyskania i termin dostarczenia przez
zbywcę lub podmiot, o którym mowa w art. 121 ust. 2 pkt 2, papierów wartościowych
niezbędnych do dokonania rozrachunku transakcji w terminie określonym przez
Krajowy Depozyt lub inny podmiot prowadzący rozrachunek, oraz
b) uprawnia wykonującego zlecenie do zawarcia na rachunek zbywcy lub podmiotu, o
którym mowa w art. 121 ust. 2 pkt 2, umowy pożyczki papierów wartościowych na
wypadek niewywiązania się przez zbywcę lub podmiot, o którym mowa w art. 121
ust. 2 pkt 2, z obowiązku terminowego dostarczenia papierów wartościowych, albo
2) zbywcą jest podmiot będący uczestnikiem Krajowego Depozytu lub innego podmiotu
prowadzącego rozliczenia transakcji, odpowiedzialny za wykonanie obowiązków
związanych z rozliczeniem tej transakcji, albo
3) zbywcą jest podmiot niebędący uczestnikiem Krajowego Depozytu lub innego podmiotu
prowadzącego rozliczenia transakcji, odpowiedzialnym za wykonanie obowiązków
związanych z rozliczeniem tej transakcji, o ile umowa pomiędzy zbywcą a podmiotem
będącym uczestnikiem Krajowego Depozytu lub innego podmiotu prowadzącego
rozliczenia transakcji, odpowiedzialnym za wykonanie obowiązków związanych z
rozliczeniem tej transakcji:
a) ustanawia obowiązek i określa zasady pozyskania i termin dostarczenia przez
zbywcę papierów wartościowych niezbędnych do dokonania rozrachunku transakcji
w terminie określonym przez Krajowy Depozyt lub inny podmiot prowadzący
rozrachunek, oraz
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papierów wartościowych na wypadek niewywiązania się przez zbywcę z obowiązku
terminowego dostarczenia papierów wartościowych.]
[5b. Przepisy ust. 1-5a nie wyłączają prawa do zobowiązania się do zbycia papierów
wartościowych poza obrotem zorganizowanym przed dokonaniem ich zapisu na rachunku
papierów wartościowych zbywcy.]
<5b. Przepisy ust. 1–5 nie wyłączają prawa do zobowiązania się do zbycia papierów
wartościowych poza obrotem zorganizowanym przed dokonaniem ich zapisu na
rachunku papierów wartościowych zbywcy.>
[6. Przepisy ust. 1-5b stosuje się również do wyemitowanych poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej papierów wartościowych będących przedmiotem oferty
publicznej lub dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym albo wprowadzonych do
alternatywnego systemu obrotu, od chwili zarejestrowania na podstawie umowy, której
przedmiotem jest rejestracja tych papierów w depozycie papierów wartościowych.]
<6. Przepisy ust. 1–5 i 5b stosuje się również do wyemitowanych poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej papierów wartościowych będących przedmiotem oferty
publicznej lub dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym albo
wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu, od chwili zarejestrowania na
podstawie umowy, której przedmiotem jest rejestracja tych papierów w depozycie
papierów wartościowych.>
[Art. 8.
Przepisy art. 7 stosuje się odpowiednio do niebędących papierami wartościowymi
instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu zorganizowanego.]
<Art. 8.
Przepisy art. 7 stosuje się odpowiednio do niebędących papierami wartościowymi ani
instrumentami pochodnymi instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu
zorganizowanego.>
Art. 28.
1. Rada giełdy, na wniosek zarządu giełdy, uchwala regulamin giełdy, a także zmiany tego
regulaminu.
2. Regulamin giełdy określa w szczególności:
1) kryteria i warunki dopuszczania papierów wartościowych i innych instrumentów
finansowych do obrotu na poszczególnych rynkach giełdowych, w tym papierów
wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w innym państwie
członkowskim;
2) sposób i tryb rozstrzygania sporów dotyczących przebiegu transakcji giełdowych;
3) rodzaje transakcji zawieranych na giełdzie;
4) porządek obrotu papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi na
giełdzie;
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wartościowych i innych instrumentów finansowych na giełdzie;
6) sposób ustalania i ogłaszania kursów;
7) dni sesyjne i godziny sesji;
8) zasady anulowania transakcji;
9) sposób klasyfikowania papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych
notowanych na giełdzie;
10) system informacyjny giełdy;
11) wysokość stałej opłaty rocznej za korzystanie z urządzeń giełdy;
12) wysokość opłat transakcyjnych i sposoby ich naliczania;
13) obowiązki informacyjne emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do
obrotu wyłącznie na rynku giełdowym niebędącym rynkiem oficjalnych notowań
giełdowych, a także warunki uznania informacji za równoważne informacjom bieżącym
i okresowym, w przypadku emitentów z siedzibą w państwie niebędącym państwem
członkowskim, dla których Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym w
rozumieniu art. 55a ustawy o ofercie publicznej - w zakresie określonym w art. 61 tej
ustawy;
14) sposób postępowania w przypadku naruszenia przez emitentów obowiązków
informacyjnych określonych w regulaminie;
15) postanowienia służące przeciwdziałaniu i ujawnianiu przypadków manipulacji, o
której mowa w art. 39.
[16) zasady kwalifikowania papierów wartościowych jako przedmiotu transakcji, o
których mowa w art. 7 ust. 5a, oraz pozyskiwania i przetwarzania informacji o tych
transakcjach;
17) warunki i tryb zawierania oraz zasady monitorowania i limitowania transakcji, o
których mowa w art. 7 ust. 5a.]
3. Regulamin giełdy może określać dodatkowe warunki dopuszczania papierów
wartościowych do obrotu stosowane wyłącznie w celu ochrony interesu inwestorów. W
takim przypadku podmiot składający wniosek o dopuszczenie danych papierów
wartościowych do obrotu powinien zostać powiadomiony o tych warunkach przed jego
złożeniem.
<Art. 47a.
1. Do zawiadomienia o planowanym nabyciu, o którym mowa w art. 31 ust. 2
rozporządzenia 648/2012, dołącza się informacje dotyczące:
1) identyfikacji podmiotu składającego zawiadomienie, osób zarządzających jego
działalnością oraz osób przewidzianych do objęcia funkcji członków zarządu CCP
– o ile podmiot składający zawiadomienie planuje zmiany w tym zakresie;
2) identyfikacji CCP, którego dotyczy zawiadomienie;
3) działalności zawodowej, gospodarczej lub statutowej podmiotu składającego
zawiadomienie i osób, o których mowa w pkt 1, w szczególności przedmiotu tej
działalności, zakresu i miejsca jej prowadzenia oraz dotychczasowego jej
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-8przebiegu, a także wykształcenia posiadanego przez podmiot składający
zawiadomienie, będący osobą fizyczną, i przez osoby, o których mowa w pkt 1;
4) grupy, do której należy podmiot składający zawiadomienie, w szczególności jej
struktury, należących do niej podmiotów oraz prawnych i faktycznych powiązań
kapitałowych, finansowych i osobowych podmiotu składającego zawiadomienie
z innymi podmiotami;
5) sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu składającego zawiadomienie;
6) skazania za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, postępowań warunkowo
umorzonych i zakończonych ukaraniem postępowań dyscyplinarnych, jak również
innych zakończonych postępowań administracyjnych i cywilnych, dotyczących
podmiotu składającego zawiadomienie lub osób, o których mowa w pkt 1,
mogących mieć wpływ na ocenę podmiotu składającego zawiadomienie w świetle
kryteriów określonych w art. 32 ust. 1 rozporządzenia 648/2012;
7) toczących się postępowań karnych o przestępstwo umyślne – z wyłączeniem
przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego – oraz postępowań w sprawie
o przestępstwo skarbowe, jak również innych toczących się postępowań
administracyjnych, dyscyplinarnych i cywilnych, mogących mieć wpływ na ocenę
podmiotu składającego zawiadomienie w świetle kryteriów określonych w art. 32
ust. 1 rozporządzenia 648/2012, a prowadzonych przeciwko podmiotowi
składającemu zawiadomienie lub osobom, o których mowa w pkt 1, oraz
postępowań związanych z działalnością tego podmiotu i tych osób;
8) działań zmierzających do nabycia lub objęcia akcji, lub praw z akcji w liczbie
zapewniającej osiągnięcie lub przekroczenie poziomów określonych w art. 31 ust. 2
rozporządzenia 648/2012 albo stania się podmiotem dominującym CCP,
a w szczególności docelowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym
zgromadzeniu CCP, związanych z tym udziałem uprawnień, sposobu i źródeł
finansowania nabycia lub objęcia akcji, lub praw z akcji, zawartych w związku
z tymi działaniami umów oraz działania w porozumieniu z innymi podmiotami;
9) zamiarów podmiotu składającego zawiadomienie w odniesieniu do przyszłej
działalności CCP, w szczególności w zakresie planów marketingowych,
operacyjnych, finansowych oraz dotyczących organizacji i zarządzania.
2. Informacje w zakresie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, a także informacje w
zakresie określonym w ust. 1 pkt 6 i 7, nie są wymagane w odniesieniu do podmiotu
składającego zawiadomienie i osób zarządzających jego działalnością, jeżeli podmiot
składający zawiadomienie:
1) uzyskał zezwolenie Komisji lub właściwego organu nadzoru nad rynkiem
finansowym w innym państwie członkowskim na wykonywanie działalności
w państwie członkowskim lub
2) jest spółką prowadzącą giełdę, lub
3) jest spółką prowadzącą giełdę towarową lub giełdową izbę rozrachunkową
w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych
– o ile okoliczność ta zostanie wykazana w zawiadomieniu.
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-93. Dokonując oceny, o której mowa w art. 32 ust. 1 rozporządzenia 648/2012, Komisja
uwzględnia w szczególności złożone w związku z postępowaniem zobowiązania
dotyczące CCP lub ostrożnego i stabilnego nim zarządzania.
4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia,
dokumenty, które należy dołączyć do zawiadomienia w celu przedstawienia
informacji określonych w ust. 1, mając na względzie zapewnienie proporcjonalności i
dostosowania wymaganych informacji do okoliczności, o których mowa w art. 32 ust.
4 rozporządzenia 648/2012.
Art. 47b.
1. Zawiadomienie i dołączane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim
lub przetłumaczone na język polski. Tłumaczenie powinno być sporządzone przez
tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dokumenty urzędowe przed tłumaczeniem powinny być zalegalizowane przez konsula
Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązku legalizacji nie stosuje się, jeżeli umowa
międzynarodowa, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowi inaczej.
Art. 47c.
W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy prawo kraju właściwego nie
przewiduje
sporządzania
wymaganych
dokumentów,
podmiot
składający
zawiadomienie lub osoba, której sprawa dotyczy, może złożyć, w miejsce tych
dokumentów, stosowne oświadczenie, zawierające wymagane informacje.
Art. 47d.
1. W przypadku nabycia lub objęcia akcji, lub praw z akcji skutkującego osiągnięciem
lub przekroczeniem określonego w art. 31 ust. 2 rozporządzenia 648/2012 poziomu
posiadanych praw głosu lub posiadanego kapitału:
1) z naruszeniem przepisu art. 31 ust. 2 rozporządzenia 648/2012 albo
2) pomimo zgłoszenia przez Komisję sprzeciwu, o którym mowa w art. 32 ust. 2
rozporządzenia 648/2012, albo
3) przed upływem terminu uprawniającego Komisję do zgłoszenia sprzeciwu,
o którym mowa w art. 31 ust. 2 rozporządzenia 648/2012, albo
4) po upływie terminu wyznaczonego przez Komisję na podstawie art. 31 ust. 7
rozporządzenia 648/2012
– z akcji tych nie można wykonywać prawa głosu.
2. W przypadku wykonywania uprawnień podmiotu dominującego CCP:
1) z naruszeniem przepisu art. 31 ust. 2 rozporządzenia 648/2012 albo
2) pomimo zgłoszenia przez Komisję sprzeciwu, o którym mowa w art. 32 ust. 2
rozporządzenia 648/2012, albo
3) przed upływem terminu uprawniającego Komisję do zgłoszenia sprzeciwu,
o którym mowa w art. 31 ust. 2 rozporządzenia 648/2012, albo
4) uzyskanych po upływie terminu, o którym mowa w art. 31 ust. 2 rozporządzenia
648/2012
– członkowie zarządu CCP powołani przez podmiot dominujący lub będący
członkami zarządu, prokurentami lub osobami pełniącymi kierownicze funkcje w
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- 10 podmiocie dominującym nie mogą uczestniczyć w czynnościach z zakresu
reprezentacji CCP. W przypadku gdy nie można ustalić, którzy członkowie
zarządu zostali powołani przez podmiot dominujący, powołanie zarządu jest
bezskuteczne od dnia uzyskania przez ten podmiot uprawnień podmiotu
dominującego CCP.
3. Uchwały walnego zgromadzenia CCP podjęte z naruszeniem ust. 1 są nieważne, chyba
że spełniają wymogi kworum oraz większości głosów bez uwzględnienia głosów
nieważnych.
4. Czynności z zakresu reprezentacji CCP podejmowane z udziałem członków zarządu z
naruszeniem ust. 2 są nieważne. Przepis art. 58 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
– Kodeks cywilny stosuje się odpowiednio.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 lub 2, Komisja może, w drodze decyzji,
nakazać zbycie akcji w wyznaczonym terminie.
6. Jeżeli akcje nie zostaną zbyte w terminie, o którym mowa w ust. 5, Komisja może, w
drodze decyzji, nałożyć na akcjonariusza CCP karę pieniężną do wysokości 1 000 000
zł.
Art. 47e.
W przypadku gdy wymagają tego interesy CCP oraz członków rozliczających CCP, a
wnioskodawca wykaże, że spełnia wymagania, o których mowa w art. 32 ust. 1 lit. a–c
rozporządzenia 648/2012, oraz że nie występuje przesłanka określona w art. 32 ust. 1 lit.
d tego rozporządzenia, Komisja może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w
drodze decyzji wydanej na wniosek akcjonariusza, uchylić zakazy, o których mowa w
art. 47d ust. 1 lub 2. Do wniosku wnioskodawca dołącza informacje oraz dokumenty,
które dołącza się do zawiadomienia o planowanym nabyciu, o którym mowa w art. 31
ust. 2 rozporządzenia 648/2012.>
Art. 48.
1. Do zadań Krajowego Depozytu należy:
1) prowadzenie depozytu papierów wartościowych;
[2) wykonywanie czynności w zakresie prowadzenia systemu rejestracji instrumentów
finansowych niebędących papierami wartościowymi, które zostały dopuszczone do
obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu;]
<2) wykonywanie czynności w zakresie prowadzenia systemu rejestracji
instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi ani
instrumentami pochodnymi, które zostały dopuszczone do obrotu na rynku
regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu;>
3) nadzorowanie zgodności wielkości emisji z liczbą papierów wartościowych,
zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych, znajdujących się w obrocie;
4) obsługa realizacji zobowiązań emitentów wobec uprawnionych z papierów
wartościowych zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych;
5) wykonywanie czynności związanych z wycofywaniem papierów wartościowych z
depozytu papierów wartościowych;
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- 11 6) dokonywanie rozrachunku w instrumentach finansowych i środkach pieniężnych w
związku z transakcjami zawieranymi na rynku regulowanym oraz transakcjami
zawieranymi w alternatywnym systemie obrotu w zakresie instrumentów finansowych
zarejestrowanych w Krajowym Depozycie;
7) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obowiązkowego systemu rekompensat, o
którym mowa w art. 133 ust. 1.
2. Do zadań Krajowego Depozytu może należeć również:
1) rozliczanie transakcji zawieranych na rynku regulowanym;
2) rozliczanie transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu w zakresie
zdematerializowanych papierów wartościowych;
3) prowadzenie systemu zabezpieczania płynności rozliczeń, w tym systemu
gwarantowania rozliczeń transakcji zawartych na rynku regulowanym.
3. Krajowy Depozyt może również:
1) rejestrować inne instrumenty finansowe niż określone w ust. 1;
2) dokonywać rozliczenia i rozrachunku transakcji innych niż zawierane w obrocie
zorganizowanym;
3) prowadzić system zabezpieczania płynności rozliczeń transakcji, o których mowa w
pkt 2.
4. Krajowy Depozyt może obsługiwać obrót papierami wartościowymi innymi niż
zdematerializowane. Do obsługi tej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące
prowadzenia depozytu papierów wartościowych, chyba że ustawa stanowi inaczej.
5. Krajowy Depozyt może prowadzić rachunki pieniężne, dokonywać rozliczeń pieniężnych,
udzielać pożyczek oraz uczestniczyć w rozrachunkach dokonywanych przez Narodowy
Bank Polski na zasadach stosowanych w przypadku rozrachunków międzybankowych, w
zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ust. 1-3.
[5a. Krajowy Depozyt może również, na zasadach określonych w odrębnym regulaminie,
gromadzić i przechowywać informacje dotyczące transakcji, których przedmiotem są
instrumenty finansowe, oraz informacje dotyczące tych instrumentów (repozytorium
transakcji).]
<5a. Krajowy Depozyt może również:
1) na zasadach określonych w odrębnym regulaminie, gromadzić i przechowywać
informacje dotyczące transakcji, których przedmiotem są instrumenty finansowe,
oraz informacje dotyczące tych instrumentów (repozytorium transakcji);
2) prowadzić działalność w zakresie nadawania identyfikatorów, o których mowa
w art. 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1247/2012 z dnia
19 grudnia 2012 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne
w odniesieniu do formatu i częstotliwości dokonywania zgłoszeń dotyczących
transakcji do repozytoriów transakcji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych
będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów
centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L 352 z 21.12.2012, str. 20).>
6. Minimalna wysokość kapitału własnego Krajowego Depozytu wynosi:
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- 12 1) 20.000.000 zł - w przypadku gdy pełni on wyłącznie funkcje, o których mowa w ust. 1
oraz ust. 3 pkt 1;
2) 30.000.000 zł - w przypadku gdy pełni on także co najmniej jedną z funkcji, o których
mowa w ust. 2 oraz ust. 3 pkt 2 i 3.
7. Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6 oraz w ust. 2, mogą być wykonywane także
przez spółkę akcyjną będącą podmiotem zależnym od Krajowego Depozytu, której
Krajowy Depozyt przekazał w drodze pisemnej umowy wykonywanie czynności z zakresu
tych zadań. Krajowy Depozyt niezwłocznie informuje Komisję o zawarciu takiej umowy,
wskazując podmiot, któremu jest przekazywane wykonywanie czynności oraz zakres tych
czynności, jak również niezwłocznie informuje Komisję o zmianie lub rozwiązaniu takiej
umowy.
8. Przekazanie przez Krajowy Depozyt wykonywania czynności z zakresu zadań, o których
mowa w ust. 2 pkt 1, musi obejmować również przekazanie czynności z zakresu zadań, o
których mowa w ust. 2 pkt 3.
9. Minimalna wysokość kapitału własnego spółki, o której mowa w ust. 7, wynosi:
1) 20.000.000 zł - w przypadku gdy wykonuje ona wyłącznie czynności z zakresu zadań,
o których mowa w ust. 1 pkt 1-6;
2) 10.000.000 zł - w przypadku gdy wykonuje ona wyłącznie czynności z zakresu zadań,
o których mowa w ust. 2;
3) 30.000.000 zł - w przypadku gdy wykonuje ona czynności z zakresu zadań, o których
mowa w ust. 1 pkt 1-6 i ust. 2.
10. Spółka, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o
których mowa w:
1) ust. 1 pkt 1-6 - może również rejestrować inne instrumenty finansowe niż określone w
ust. 1 pkt 1 oraz dokonywać rozrachunku transakcji zawieranych poza obrotem
zorganizowanym;
2) ust. 2 - może również rozliczać transakcje zawierane poza obrotem zorganizowanym
oraz prowadzić system zabezpieczania płynności rozliczeń takich transakcji.
11. Prawa i obowiązki Krajowego Depozytu wynikające z umów, których przedmiotem jest
rejestracja papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych w depozycie
papierów wartościowych, zawartych z emitentami lub wystawcami, przejmuje spółka,
której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których
mowa w ust. 1 pkt 1-6, która staje się stroną tych umów w miejsce Krajowego Depozytu.
12. Prawa i obowiązki Krajowego Depozytu wynikające z umów o uczestnictwo, o których
mowa w art. 52 ust. 1:
1) w zakresie dotyczącym rozliczeń transakcji i organizowania systemu zabezpieczania
płynności rozliczeń - przejmuje spółka, której Krajowy Depozyt przekazał
wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w ust. 2, która w tym
zakresie staje się stroną tych umów w miejsce Krajowego Depozytu oraz podmiotem
tworzącym i prowadzącym fundusz rozliczeniowy, o którym mowa w art. 65 i 68;
2) w zakresie dotyczącym prowadzenia kont depozytowych, rachunków zbiorczych i
rachunków papierów wartościowych dla uczestników - przejmuje spółka, której
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- 13 Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa
w ust. 1 pkt 1-6, która w tym zakresie staje się stroną tych umów w miejsce Krajowego
Depozytu.
13. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w ust. 7, której przedmiotem jest
przekazanie wykonywania czynności z zakresu zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6,
papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe są przenoszone z kont depozytowych,
rachunków zbiorczych i rachunków papierów wartościowych prowadzonych przez
Krajowy Depozyt na odpowiednie konta i rachunki prowadzone przez spółkę, której
zostało przekazane wykonywanie tych czynności.
14. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w ust. 7, której przedmiotem jest
przekazanie wykonywania czynności z zakresu zadań, o których mowa w ust. 2, Krajowy
Depozyt stawia do dyspozycji spółce, której zostało przekazane wykonywanie tych
czynności, aktywa wchodzące w skład funduszu rozliczeniowego, o którym mowa w art.
65, oraz w skład funduszu, o którym mowa w art. 68 - w przypadku jego utworzenia przez
Krajowy Depozyt.
15. Rada nadzorcza spółki, której zostało przekazane wykonywanie czynności z zakresu
zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6 lub ust. 2, na wniosek zarządu tej spółki, uchwala
regulamin wykonywanych czynności, do którego stosuje się odpowiednio przepisy art. 50
ust. 4-6.
16. Regulamin, o którym mowa w ust. 15, oraz jego zmiany są zatwierdzane przez Komisję.
Zatwierdzenie regulaminu i jego zmian, w zakresie wskazanym w art. 45h ust. 4 oraz w
art. 50 ust. 4 pkt 1, 4-5, 11, 12 i 14 następuje po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego
Banku Polskiego. Przepis art. 50 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
Art. 50.
1. Rada nadzorcza Krajowego Depozytu, na wniosek zarządu, uchwala regulamin Krajowego
Depozytu.
2. Regulamin Krajowego Depozytu i jego zmiany są zatwierdzane przez Komisję.
Zatwierdzenie regulaminu i jego zmian, w zakresie wskazanym w ust. 4 pkt 1, 4-5, 11, 12 i
14 oraz art. 45h ust. 4 następuje po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku
Polskiego.
3. Komisja odmawia zatwierdzenia zmian regulaminu Krajowego Depozytu, jeżeli
proponowane zmiany są sprzeczne z przepisami prawa lub mogłyby naruszyć
bezpieczeństwo obrotu.
4. W zakresie czynności wykonywanych przez Krajowy Depozyt, regulamin określa w
szczególności:
1) prawa i obowiązki uczestników, tryb i szczegółowe zasady postępowania w związku z
nabywaniem lub utratą statusu uczestnika;
2) sposób rejestracji instrumentów finansowych w Krajowym Depozycie, jak również
prowadzenia przez uczestników rachunków papierów wartościowych, rachunków
zbiorczych i innych rachunków związanych z obsługą rachunków papierów
wartościowych;
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- 14 3) zasady dokonywania redukcji wartości lub liczby akcji oraz tryb dokonywania przez
emitenta zwrotu wartości akcji w zakresie przeprowadzonej redukcji, w przypadku o
którym mowa w art. 56;
4) sposób i tryb rozliczania transakcji;
[4a) sposób i tryb rozliczania transakcji, o których mowa w art. 7 ust. 5 i 5a, szczególne
obowiązki uczestników zobowiązanych do wykonywania obowiązków wynikających z
rozliczeń tych transakcji oraz środki dyscyplinujące, które mogą być podejmowane
wobec takich uczestników;]
<4a) procedury stosowane na wypadek niedostarczenia w odpowiednim terminie
papierów wartościowych niezbędnych do dokonania rozrachunku transakcji,
spełniające wymogi określone w art. 15 rozporządzenia 236/2012;>
5) sposób obsługi rachunków pieniężnych uczestników;
6) sposób obsługi realizacji zobowiązań emitentów wobec uprawnionych z papierów
wartościowych;
7) tryb wystawiania przez Krajowy Depozyt świadectw oraz zaświadczeń, o których
mowa w art. 4063 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych;
7a) sposób i formę sporządzania, przekazywania oraz udostępniania wykazów, o których
mowa w art. 4063 § 6 i 7 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek
handlowych;
8) sposób naliczania i wysokość opłat, o których mowa w art. 63, z zastrzeżeniem ust. 4a;
9) środki dyscyplinujące i porządkowe, które mogą być stosowane wobec uczestników
naruszających obowiązki wynikające z uczestnictwa, oraz zasady i tryb ich stosowania;
10) sposób postępowania i środki stosowane w związku z:
a) nadzorem nad zgodnością wielkości emisji rejestrowanej przez Krajowy Depozyt z
liczbą papierów wartościowych znajdujących się w obrocie,
b) kontrolą uczestników w zakresie podejmowanych przez nich czynności w obrocie
papierami wartościowymi;
11) sposób funkcjonowania systemu rozliczeń i rozrachunku;
12) sposób organizacji systemu zabezpieczenia płynności rozliczania transakcji, w
szczególności określający system gwarantowania rozliczeń transakcji zawieranych na
rynku regulowanym;
13) zasady funkcjonowania zespołu doradczego, o którym mowa w art. 46 ust. 5;
14) moment wprowadzenia zlecenia rozrachunku do systemu rozrachunku oraz moment,
od którego zlecenie rozrachunku nie może zostać odwołane przez uczestnika lub osobę
trzecią.
4a. Regulamin Krajowego Depozytu może stanowić, że wysokość opłat pobieranych przez
Krajowy Depozyt za czynności, których przedmiotem są papiery wartościowe rejestrowane
w depozycie papierów wartościowych za pośrednictwem podmiotu wykonującego poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zadania w zakresie centralnej rejestracji papierów
wartościowych lub rozliczania transakcji zawieranych w obrocie papierami wartościowymi
albo uprawnionego do prowadzenia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rachunków,
na których są rejestrowane papiery wartościowe, a także za czynności związane z obsługą
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podlega powiększeniu o koszty usług obcych ponoszone przez Krajowy Depozyt w
związku z wykonywaniem tych czynności przy udziale tego podmiotu. W takim przypadku
zarząd Krajowego Depozytu podaje do wiadomości uczestników, z co najmniej
dwutygodniowym wyprzedzeniem, informację o wysokości kosztów, o które powiększane
są poszczególne opłaty określone w regulaminie Krajowego Depozytu.
5. Regulamin Krajowego Depozytu, jego zmiany oraz inne, wydane na podstawie regulaminu
regulacje dotyczące praw i obowiązków uczestników, Krajowy Depozyt udostępnia do
wiadomości uczestników co najmniej na 2 tygodnie przed dniem ich wejścia w życie.
6. W przypadku, jeżeli zmiany regulaminu Krajowego Depozytu nie ograniczają praw ani nie
zwiększają obowiązków uczestników, Komisja może zezwolić na skrócenie czasu ich
wejścia w życie.
Art. 64.
1. Przewodniczący Komisji lub osoba przez niego upoważniona ma prawo:
1) wstępu do siedziby Krajowego Depozytu celem wglądu do ksiąg, dokumentów i
innych nośników informacji;
2) uczestniczyć w posiedzeniach rady nadzorczej Krajowego Depozytu oraz w walnych
zgromadzeniach.
2. Na żądanie Przewodniczącego Komisji lub osoby przez niego upoważnionej, osoby
uprawnione do reprezentowania Krajowego Depozytu lub wchodzące w skład jego zarządu
i rady nadzorczej albo pozostające z nim w stosunku prac są obowiązane do
niezwłocznego sporządzenia i przekazania, na koszt spółki, kopii dokumentów i innych
nośników informacji oraz do udzielenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, spoczywa również na biegłym rewidencie oraz
osobach uprawnionych do reprezentowania podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań finansowych lub pozostających z tym podmiotem w stosunku pracy - w
zakresie dotyczącym czynności podejmowanych przez te osoby lub podmiot, w związku z
badaniem sprawozdań finansowych Krajowego Depozytu lub świadczeniem na jego rzecz
innych usług wymienionych w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych
rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych oraz o nadzorze publicznym. Nie narusza to obowiązku zachowania
tajemnicy, o której mowa w art. 59 tej ustawy.
4. Na pisemne żądanie Komisji zarząd Krajowego Depozytu jest obowiązany do:
1) zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia lub
2) umieszczenia spraw wskazanych przez Komisję w porządku obrad walnego
zgromadzenia.
5. W przypadku niewykonania obowiązków, o których mowa w ust. 4, do żądania Komisji
stosuje się odpowiednio przepisy art. 401 § 1 i 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
6. Komisja może nakazać radzie nadzorczej Krajowego Depozytu niezwłoczne podjęcie,
jednak nie później niż w terminie 10 dni roboczych, uchwały w określonej sprawie.
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Krajowego Depozytu, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o uchwale, w
drodze powództwa o jej uchylenie, jeżeli uchwała narusza przepisy prawa, postanowienia
statutu, regulaminu lub zasady bezpieczeństwa obrotu albo jeżeli została podjęta z
naruszeniem przepisów prawa, postanowień statutu lub regulaminu.
8. W razie powzięcia wątpliwości co do prawidłowości lub rzetelności sprawozdań
finansowych albo innych informacji finansowych, których obowiązek sporządzenia
wynika z odrębnych przepisów, lub prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych,
Komisja może zlecić kontrolę tych sprawozdań, informacji i ksiąg rachunkowych
podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych. W przypadku gdy
kontrola wykaże istnienie istotnych nieprawidłowości, Krajowy Depozyt zwraca Komisji
koszty przeprowadzenia kontroli.
[9. Przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio do nadzoru sprawowanego przez Komisję nad
spółką, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o
których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6 lub ust. 2.]
<9. Przepisy ust. 1–8 stosuje się odpowiednio do nadzoru sprawowanego przez Komisję
nad CCP oraz spółką, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z
zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1–6 lub ust. 2.>
Art. 64a.
1. Na żądanie Prezesa Narodowego Banku Polskiego osoby wchodzące w skład zarządu
Krajowego Depozytu lub pozostające z Krajowym Depozytem w stosunku pracy są
obowiązane do udzielenia pisemnych informacji w sprawach dotyczących działalności
Krajowego Depozytu w zakresie dokonywania rozrachunku lub rozliczania transakcji,
których przedmiotem są instrumenty finansowe.
2. W przypadku gdy w opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego działalność Krajowego
Depozytu w zakresie dokonywania rozrachunku lub rozliczania transakcji, których
przedmiotem są instrumenty finansowe, nie zapewnia bezpiecznego i sprawnego
funkcjonowania systemów rozrachunku prowadzonych przez Krajowy Depozyt, Prezes
Narodowego Banku Polskiego zawiadamia o tym Przewodniczącego Komisji.
<3. Przepisy, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio do CCP oraz spółki,
której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań,
o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1–6 lub ust. 2.>
Art. 68b.
[1. Regulamin izby rozliczeniowej i izby rozrachunkowej oraz ich zmiany są zatwierdzane
przez Komisję. Zatwierdzenie regulaminu i jego zmian, w zakresie wskazanym
odpowiednio w ust. 2 pkt 1, 2, 4, 7 i 8 oraz ust. 3 pkt 1, 3, 4 i 7, a także art. 45h ust. 4 jest
dokonywane po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Przepis art. 50
ust. 3 stosuje się odpowiednio.]
<1. Regulaminy izby rozliczeniowej i izby rozrachunkowej oraz ich zmiany są
zatwierdzane przez Komisję. Zatwierdzenie regulaminu i jego zmian, w zakresie
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art. 45h ust. 4, jest dokonywane po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku
Polskiego. Przepis art. 50 ust. 3 stosuje się odpowiednio.>
2. Regulamin izby rozliczeniowej określa w szczególności:
1) prawa i obowiązki uczestników izby rozliczeniowej, tryb i szczegółowe zasady
postępowania w związku z nabywaniem lub utratą statusu uczestnika;
2) sposób i tryb określania wzajemnych zobowiązań i należności uczestników izby
rozliczeniowej;
3) (uchylony);
4) sposób i tryb rozliczania transakcji zawieranych przez uczestników;
<4a) procedury stosowane na wypadek niedostarczenia w odpowiednim terminie
papierów wartościowych niezbędnych do dokonania rozrachunku transakcji,
spełniające wymogi określone w art. 15 rozporządzenia 236/2012;>
5) sposób naliczania i wysokość opłat pobieranych przez spółkę prowadzącą izbę
rozliczeniową za czynności dokonywane na rzecz uczestników;
6) środki dyscyplinujące i porządkowe, które mogą być stosowane wobec uczestników
naruszających obowiązki wynikające z uczestnictwa, oraz zasady i tryb ich stosowania;
7) sposób organizacji systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji;
8) moment wprowadzenia zlecenia rozrachunku do systemu rozrachunku oraz moment,
od którego zlecenie rozrachunku nie może zostać odwołane przez uczestnika lub osobę
trzecią.
3. Regulamin izby rozrachunkowej określa w szczególności:
1) prawa i obowiązki uczestników izby rozrachunkowej, tryb i szczegółowe zasady
postępowania w związku z nabywaniem lub utratą statusu uczestnika;
2) (uchylony);
3) sposób i tryb rozrachunku transakcji zawieranych przez uczestników;
4) sposób obsługi rachunków pieniężnych uczestników;
5) sposób naliczania i wysokość opłat pobieranych przez spółkę prowadzącą izbę
rozrachunkową za czynności dokonywane na rzecz uczestników;
6) środki dyscyplinujące i porządkowe, które mogą być stosowane wobec uczestników
naruszających obowiązki wynikające z uczestnictwa, oraz zasady i tryb ich stosowania;
7) moment wprowadzenia zlecenia rozrachunku do systemu rozrachunku oraz moment,
od którego zlecenie rozrachunku nie może zostać odwołane przez uczestnika lub osobę
trzecią.
4. Spółka prowadząca izbę rozliczeniową oraz spółka prowadząca izbę rozrachunkową
publikują regulamin i jego zmiany w taki sposób, aby były one dostępne dla wszystkich
uczestników danej izby co najmniej na 2 tygodnie przed dniem ich wejścia w życie.
Art. 70.
1. Przepisów niniejszego działu nie stosuje się do:
1) zakładów ubezpieczeń;
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podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, do której należy podmiot
wykonujący te czynności, z zastrzeżeniem pkt 9;
3) podmiotów prowadzących działalność gospodarczą inną niż działalność maklerska,
wykonujących czynności określone w art. 69 ust. 2 w sposób incydentalny w związku z
prowadzoną działalnością, o ile działalność ta jest regulowana przepisami i o ile
przepisy te nie wyłączają możliwości wykonywania tych czynności;
4) podmiotów wykonujących wyłącznie czynności określone w art. 69 ust. 2 pkt 3, o ile
czynności te nie są wykonywane w ramach zadań związanych z organizacją rynku
regulowanego ani nie polegają na nabywaniu lub zbywaniu instrumentów finansowych
w sposób zorganizowany, częsty i systematyczny poprzez stworzenie systemu
umożliwiającego zawieranie transakcji przez podmioty trzecie;
5) członków Europejskiego Systemu Banków Centralnych i innych krajowych
podmiotów wykonujących podobne funkcje, jak również innych organów publicznych
powołanych do zarządzania długiem publicznym;
6) funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych w rozumieniu
ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych;
7) funduszy emerytalnych w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i
funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
8) przechowywania aktywów funduszy, o których mowa w pkt 6 lub 7, i zarządzania tymi
funduszami;
9) podmiotów, które prowadzą wyłącznie działalność, określoną w art. 69 ust. 2,
polegającą na zarządzaniu funduszem emerytalnym, wykonując czynności określone w
art. 69 ust. 2 na rzecz podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, do której
należy podmiot wykonujący te czynności;
10) podmiotów wykonujących czynności określone w art. 69 ust. 2 pkt 3 w zakresie
instrumentów finansowych lub wykonujących czynności określone w art. 69 ust. 2 pkt
1, 2, 4-8 oraz w ust. 4 w zakresie instrumentów pochodnych, których instrumentem
bazowym jest towar lub instrumentów wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. i na rzecz
klientów korzystających z usług świadczonych przez te podmioty w ramach
podstawowej działalności gospodarczej tych podmiotów, która nie jest działalnością
maklerską, o ile czynności te mają charakter dodatkowy w stosunku do głównego
przedmiotu działalności tych podmiotów; przy czym przedmiot działalności tych
podmiotów jest ustalany na podstawie przedmiotu działalności grupy kapitałowej, do
której te podmioty należą;
11) podmiotów świadczących usługę doradztwa inwestycyjnego w związku z
prowadzeniem działalności gospodarczej niebędącej działalnością maklerską, o ile
świadczenie tej usługi nie jest odpłatne;
12) podmiotów, których głównym przedmiotem działalności jest wykonywanie czynności
określonych w art. 69 ust. 2 pkt 3 w zakresie instrumentów pochodnych, których
instrumentem bazowym jest towar, z wyłączeniem podmiotów wchodzących w skład
grupy kapitałowej, której głównym przedmiotem działalności jest działalność maklerska
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13) podmiotów zawierających, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na
własny rachunek transakcje na rynkach kontraktów terminowych, opcji lub innych
instrumentów pochodnych albo na rynkach pieniężnych wyłącznie w celu
zabezpieczenia pozycji zajętych na tych rynkach, lub działających w tym celu na
rachunek innych członków takich rynków, o ile odpowiedzialność za wykonanie
zobowiązań wynikających z tych transakcji ponoszą uczestnicy rozliczający tych
rynków;
14) podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o
funduszach inwestycyjnych.
2. Bank z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może, bez zezwolenia na
prowadzenie działalności maklerskiej, wykonywać czynności określone w:
1) art. 69 ust. 2 pkt 1-6 - o ile przedmiotem tych czynności są papiery wartościowe, o
których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, lub inne niedopuszczone do obrotu
zorganizowanego instrumenty finansowe oraz obligacje, o których mowa w art. 39p ust.
1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym
Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 931, z późn. zm.);
2) art. 69 ust. 2 pkt 7.
3. Wykonywanie przez bank, zgodnie z ust. 2, czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt
1-7, nie stanowi działalności maklerskiej.
[4. W zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1-7, do banku, o
którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio art. 72, art. 73 ust. 1 i 2, art. 74b, art. 75,
art. 76, art. 79-81g, art. 83a, art. 86 ust. 2, art. 90 i art. 93a, a w zakresie
nieuregulowanym w tych przepisach stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.]
<4. W zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1–7, do
banku, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio art. 72, art. 73 ust. 1–2c, art.
74b, art. 75, art. 76, art. 79–81g, art. 83a, art. 86 ust. 2, art. 90 i art. 93a, a w zakresie
nieuregulowanym w tych przepisach stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.>
5. W zakresie wykonywania przez agenta firmy inwestycyjnej czynności na rzecz banku, o
którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio art. 79-81.
Art. 73.
1. W umowie o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych firma
inwestycyjna zobowiązuje się do nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na
rachunek zleceniodawcy. Umowa powinna być zawarta w formie pisemnej, a w przypadku
umowy zawieranej z klientem detalicznym - w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych może również polegać
na zawieraniu przez firmę inwestycyjną na własny rachunek umów sprzedaży
instrumentów finansowych ze zleceniodawcą.
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finansowych, wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c–i złożone przez klienta
detalicznego pod warunkiem, że depozyt zabezpieczający wymagany dla danego
instrumentu finansowego jest nie mniejszy niż 2% wartości nominalnej tego
instrumentu finansowego, z zastrzeżeniem ust. 2b i 2c.
2b. W przypadku zleceń zbycia opcji skutkujących wystawieniem opcji, wymagany
depozyt zabezpieczający powinien być nie mniejszy niż wartość premii obliczonej, z
zastosowaniem przez firmę inwestycyjną uznanego modelu wyceny opcji, podanego
do wiadomości klienta detalicznego, powiększonej o 2% wartości nominalnej tej
opcji.
2c. Przepisów ust. 2a i 2b nie stosuje się do wykonywania przez firmę inwestycyjną
zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, wymienionych w art. 2 ust. 1
pkt 2 lit. c–i, o ile depozyt zabezpieczający wymagany dla danego instrumentu
finansowego jest określany przez CCP, które będzie zobowiązane do rozliczania
transakcji zawartej wskutek złożonego zlecenia.>
3. W umowie o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych firma
inwestycyjna może również zobowiązać się do:
1) przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
lub
2) przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym do prowadzenia
rachunków papierów wartościowych, prowadzenia rachunków zbiorczych lub do
prowadzenia rachunków pieniężnych.
4. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-3 do:
1) umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych - stosuje
się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
dotyczące umowy zlecenia, z wyłączeniem art. 737;
2) wykonywania zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych w obrocie
zorganizowanym - stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny dotyczące umowy komisu, z wyłączeniem art. 768 § 3.
5. Do rachunku pieniężnego stosuje się odpowiednio przepisy art. 725, art. 727, art. 728 § 3
oraz art. 729-733 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, z zastrzeżeniem ust.
5e-5g.
5a. Firma inwestycyjna deponuje środki pieniężne powierzone przez klientów firmie
inwestycyjnej w związku ze świadczeniem usług maklerskich w sposób umożliwiający
wyodrębnienie tych środków pieniężnych od własnych środków firmy inwestycyjnej oraz
ustalenie wysokości roszczeń klientów o zwrot tych środków pieniężnych.
5b. W razie wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko firmie inwestycyjnej środki
pieniężne powierzone przez klientów firmie inwestycyjnej w związku ze świadczeniem
przez nią usług maklerskich nie podlegają zajęciu.
5c. W razie ogłoszenia upadłości firmy inwestycyjnej środki pieniężne powierzone przez
klientów firmie inwestycyjnej w związku ze świadczeniem przez nią usług maklerskich
podlegają wyłączeniu z masy upadłości firmy inwestycyjnej.
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zawartych transakcji.
5e. Firma inwestycyjna nie może wykorzystywać na własny rachunek środków pieniężnych
powierzonych tej firmie inwestycyjnej przez klientów w związku ze świadczeniem przez
nią usług maklerskich.
5f. Przepisu ust. 5e nie stosuje się w przypadku, gdy wykonanie zlecenia klienta wymaga
ustanowienia przez firmę inwestycyjną zabezpieczenia w środkach pieniężnych.
5g. Przepisu ust. 5e nie stosuje się do banku prowadzącego działalność maklerską,
obracającego powierzonymi mu w związku ze świadczeniem usług maklerskich środkami
pieniężnymi, o ile następuje to w ramach wykonywania przez ten bank czynności
bankowych.
5h. Zasady oprocentowania środków pieniężnych powierzonych przez klienta firmie
inwestycyjnej w związku ze świadczeniem usług maklerskich określa umowa z klientem.
6. Do wykonywania w obrocie zorganizowanym przez firmę inwestycyjną zleceń nabycia lub
zbycia na rachunek klienta niebędących papierami wartościowymi instrumentów
finansowych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny dotyczące umowy komisu, z wyłączeniem art. 768 § 3, o ile konstrukcja tych
instrumentów finansowych umożliwia zastosowanie tych przepisów.
<7. Firma inwestycyjna przyjmuje do wykonania zlecenie złożone w celu dokonania
krótkiej sprzedaży pod warunkiem spełnienia przez składającego zlecenie wymogów
określonych odpowiednio w art. 12 albo art. 13 rozporządzenia 236/2012, a w
przypadku gdy w zakresie krótkiej sprzedaży zostały wprowadzone, na podstawie
art. 20, art. 23 lub art. 28 ust. 1 lit. b rozporządzenia 236/2012, zakaz lub
ograniczenia, zlecenie to nie narusza takiego zakazu lub takich ograniczeń.
8. W przypadku gdy w zakresie transakcji innych niż krótka sprzedaż zostały
wprowadzone, na podstawie art. 20, art. 23 lub art. 28 ust. 1 lit. b rozporządzenia
236/2012, zakaz lub ograniczenia, firma inwestycyjna przed przyjęciem do
wykonania zlecenia nabycia lub zbycia instrumentów finansowych bada, czy jego
przyjęcie nie narusza takiego zakazu lub takich ograniczeń. Firma inwestycyjna nie
przyjmuje do wykonania zlecenia, które taki zakaz lub takie ograniczenia narusza.>
Art. 150.
1. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przekazywanie informacji
stanowiących taką tajemnicę:
1) bezpośrednio osobie, której ta informacja dotyczy, lub innemu podmiotowi, któremu
osoba ta udzieliła pisemnego upoważnienia do otrzymania takich informacji, z
zastrzeżeniem ust. 2;
2) w zawiadomieniu o przestępstwie oraz dokumentach przekazywanych w uzupełnieniu
do zawiadomienia;
3) Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej - w zakresie i na zasadach
określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu;
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- 22 4) Generalnemu Inspektorowi Kontroli Skarbowej lub osobom przez niego
upoważnionym - w zakresie niezbędnym do realizacji jego ustawowych zadań;
5) Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych - na zasadach określonych w
odrębnych przepisach, w zakresie niezbędnym do realizacji jego ustawowych zadań;
6) organom podatkowym i organom Służby Celnej - na zasadach określonych w
odrębnych przepisach, w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań;
7) przez dom maklerski bankowi będącemu w stosunku do tego domu maklerskiego
podmiotem dominującym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. - Prawo bankowe - na potrzeby sporządzania skonsolidowanego sprawozdania
finansowego, oraz Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie niezbędnym do
wykonywania nadzoru skonsolidowanego nad tym bankiem;
7a) przez dom maklerski podmiotowi podlegającemu w Rzeczypospolitej Polskiej lub w
innym państwie członkowskim obowiązkom z zakresu adekwatności kapitałowej w
zakresie niezbędnym do wykonania tych obowiązków;
8) przez firmy inwestycyjne oraz banki powiernicze:
a) w przypadku określonym w art. 54 i art. 152,
b) w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o
udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U.
Nr 81, poz. 530, z późn. zm.);
9) przez dom maklerski, zagraniczną osobę prawną, o której mowa w art. 115 ust. 1, lub
przez zagraniczną firmę inwestycyjną:
a) podmiotowi wiodącemu w rozumieniu art. 4 ust. 5 i 6 ustawy 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 ustawą o nadzorze uzupełniającym;
10) przez Krajowy Depozyt, spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie
czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6, domy maklerskie,
banki prowadzące działalność maklerską oraz banki powiernicze - w zakresie
określonym w art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności
ubezpieczeniowej;
11) przez uczestników Krajowego Depozytu lub spółki, której Krajowy Depozyt przekazał
wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6,
spółce publicznej, w przypadku określonym w art. 91 ust. 11 ustawy o ofercie
publicznej;
12) między Komisją lub właściwym organem nadzoru w innym państwie członkowskim a:
a) podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych domu maklerskiego,
banku prowadzącego działalność maklerską, banku powierniczego lub podmiotem
uprawnionym do badania sprawozdań finansowych zagranicznej firmy
inwestycyjnej,
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- 23 b) sędzią-komisarzem, nadzorcą sądowym, syndykiem lub zarządcą albo likwidatorem
domu maklerskiego, banku prowadzącego działalność maklerską, banku
powierniczego lub organem odpowiedzialnym za prowadzenie postępowania
upadłościowego lub likwidacyjnego zagranicznej firmy inwestycyjnej
- jeżeli informacje te są niezbędne do wykonywania zadań w zakresie nadzoru przez
Komisję lub właściwy organ nadzoru w innym państwie członkowskim albo do
skutecznego prowadzenia postępowania upadłościowego, sprawowania zarządu masą
upadłości lub prowadzenia likwidacji, lub - w zakresie informacji określonych
przepisami o rachunkowości - do celów badania sprawozdań finansowych tych
domów maklerskich, banków lub zagranicznych firm inwestycyjnych;
13) Krajowemu Depozytowi - jeżeli informacje te są niezbędne do wykonywania jego
ustawowych zadań, w szczególności związanych z tworzeniem, organizacją i
zarządzaniem systemem rekompensat;
13a) spółce, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań,
o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6 lub ust. 2, jeżeli informacje te są niezbędne do
wykonywania tych czynności;
13b) przez Krajowy Depozyt lub spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie
czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 4 lub 5 albo ust. 2 pkt 3
emitentowi papierów wartościowych, podmiotowi wykonującemu poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zadania w zakresie centralnej rejestracji papierów
wartościowych lub rozliczania transakcji zawieranych w obrocie papierami
wartościowymi albo uprawnionemu do prowadzenia poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej rachunków, na których są rejestrowane papiery wartościowe, za pośrednictwem
którego papiery wartościowe, których dotyczą te informacje, są rejestrowane w
depozycie papierów wartościowych, w przypadkach określonych w art. 54 ust. 2;
14) przez Komisję lub jej upoważnionego przedstawiciela:
a) do publicznej wiadomości w zakresie dotyczącym treści podjętych uchwał i decyzji,
także w sprawach indywidualnych, jeżeli ze względu na interes rynku instrumentów
finansowych, rynku towarów giełdowych lub rynku działalności funduszy
inwestycyjnych, Komisja uznała przekazanie takiej informacji za uzasadnione,
[b) do publicznej wiadomości w trybie i na warunkach, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy o nadzorze,]
<b) do publicznej wiadomości w trybie i na warunkach, o których mowa w art. 25
ust. 1 i 1a ustawy o nadzorze,>
c) w postępowaniu wyjaśniającym, w przypadku określonym w art. 38 ust. 5 ustawy o
nadzorze,
d) w wykonaniu porozumień, o których mowa w art. 20 i art. 23 ustawy o nadzorze,
e) w przypadkach określonych w art. 151 oraz w art. 21 ust. 1 ustawy o nadzorze i w
art. 96 ust. 11 ustawy o ofercie publicznej;
15) przez Komisję:
a) (uchylona),
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- 24 b) Prezesowi Narodowego Banku Polskiego - jeżeli informacje te są niezbędne w celu
realizacji ustawowych zadań Narodowego Banku Polskiego w zakresie polityki
pieniężnej oraz nadzoru nad systemem płatności;
16) w przypadkach określonych w art. 40, art. 89 ust. 4 i art. 161;
17) przez firmę inwestycyjną lub bank powierniczy w związku z zawarciem lub
wykonaniem umowy związanej z prowadzeniem działalności maklerskiej lub
powierniczej, o ile przekazanie tych informacji jest niezbędne do zawarcia lub
wykonania umowy.
2. Osoby, o których mowa w art. 148 ust. 1, są obowiązane do zachowania w tajemnicy
informacji dotyczących udzielania Policji informacji na zasadach określonych w art. 20
ust. 4-10 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, oraz dotyczące zawiadomienia, o
którym mowa w art. 20 ust. 13 tej ustawy. Zachowanie tajemnicy obowiązuje wobec osób,
których ta informacja dotyczy, oraz osób trzecich, z wyjątkiem osób reprezentujących
Komisję oraz pracowników urzędu Komisji, którym informacje te są przekazywane w
związku z wykonywaniem ustawowo określonych zadań w zakresie nadzoru.
<Art. 150a.
Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przekazywanie przez Komisję
ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji w ramach
współpracy przy wykonywaniu zadań właściwego organu w rozumieniu rozporządzenia
236/2012.>
Art. 156.
1. Każdy kto:
1) posiada informację poufną w związku z pełnieniem funkcji w organach spółki,
posiadaniem w spółce akcji lub udziałów lub w związku z dostępem do informacji
poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub
innego stosunku prawnego o podobnym charakterze, a w szczególności:
a) członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy emitenta lub
wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym
emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o
podobnym charakterze, lub
b) akcjonariusze spółki publicznej, lub
c) osoby zatrudnione lub pełniące funkcje, o których mowa w lit. a, w podmiocie
zależnym lub dominującym wobec emitenta lub wystawcy instrumentów
finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących
przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, albo
pozostające z tym podmiotem w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o
podobnym charakterze, lub
d) maklerzy lub doradcy, lub
2) posiada informację poufną w wyniku popełnienia przestępstwa, albo
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- 25 3) posiada informację poufną pozyskaną w sposób inny niż określony w pkt 1 i 2, jeżeli
wiedział lub przy dołożeniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, że jest to
informacja poufna
- nie może wykorzystywać takiej informacji.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1, nie mogą:
1) ujawniać informacji poufnej;
2) udzielać rekomendacji lub nakłaniać inną osobę na podstawie informacji poufnej do
nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy ta informacja.
3. W przypadku uzyskania informacji poufnej przez osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zakaz, o którym mowa w ust. 1,
dotyczy również osób fizycznych, które uczestniczą w podejmowaniu decyzji
inwestycyjnych w imieniu lub na rzecz tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej
nieposiadającej osobowości prawnej.
4. Wykorzystywaniem informacji poufnej jest nabywanie lub zbywanie, na rachunek własny
lub osoby trzeciej, instrumentów finansowych, w oparciu o informację poufną będącą w
posiadaniu tej osoby, albo dokonywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innej
czynności prawnej powodującej lub mogącej powodować rozporządzenie takimi
instrumentami finansowymi, jeżeli instrumenty te:
1) są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub któregokolwiek z innych państw członkowskich, lub są przedmiotem
ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, niezależnie od tego, czy
transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana na tym rynku,
albo
2) nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub innego państwa członkowskiego, a ich cena lub wartość zależy
bezpośrednio lub pośrednio od ceny instrumentu finansowego określonego w pkt 1;
3) są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, lub są przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do
takiego systemu, niezależnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem jest dany
instrument, jest dokonywana w tym alternatywnym systemie obrotu, albo
4) nie są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, a ich cena lub wartość zależy bezpośrednio lub pośrednio od
ceny instrumentu finansowego określonego w pkt 3.
5. Ujawnieniem informacji poufnej jest przekazywanie, umożliwianie lub ułatwianie wejścia
w posiadanie przez osobę nieuprawnioną informacji poufnej dotyczącej:
1) jednego lub kilku emitentów lub wystawców instrumentów finansowych, o których
mowa w ust. 4 pkt 1;
2) jednego lub kilku instrumentów finansowych określonych w ust. 4 pkt 1;
3) nabywania albo zbywania instrumentów finansowych określonych w ust. 4 pkt 1.
6. Zakazu ujawniania informacji poufnej nie narusza przekazywanie takiej informacji:
1) przez osoby, o których mowa w ust. 1, jeżeli należy to do normalnego trybu
wykonywania przez nie czynności w ramach swojego zatrudnienia, zawodu lub
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tym trybie przekazana, zachowają poufność tej informacji;
[2) w trybie i na warunkach określonych w art. 25 ust. 1 ustawy o nadzorze;]
<2) w trybie i na warunkach określonych w art. 25 ust. 1 i 1a ustawy o nadzorze;>
3) na podstawie:
a) art. 160 ust. 3 i 4,
b) art. 24 ustawy o nadzorze,
c) art. 66 ustawy o ofercie publicznej;
4) przez Komisję lub jej upoważnionego przedstawiciela Generalnemu Inspektorowi
Informacji Finansowej w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
5) w związku z dokonywaniem czynności, o których mowa w ust. 7 pkt 1-3;
6) przez emitenta na rzecz spółki prowadzącej rynek regulowany, w związku ze
złożeniem przez emitenta wniosku o zawieszenie obrotu określonymi papierami
wartościowymi lub instrumentami finansowymi.
7. Nie stanowi wykorzystywania informacji poufnej:
1) zawieranie transakcji służących realizacji ustawowych zadań w zakresie polityki
pieniężnej lub dewizowej państwa albo zarządzania długiem publicznym, zawieranych
przez osoby uprawnione do reprezentowania właściwych organów państwowych, w tym
Narodowego Banku Polskiego, a także przez Europejski System Banków Centralnych;
2) nabywanie instrumentów finansowych w celu stabilizacji ich ceny w obrocie na rynku
regulowanym, w trybie, terminie i na warunkach określonych w przepisach, o których
mowa w art. 39 ust. 3 pkt 1;
3) nabywanie akcji własnych przez spółkę publiczną lub podmiot działający na jej
rachunek, w trybie, terminie i na warunkach określonych w przepisach, o których mowa
w art. 39 ust. 3 pkt 1;
4) wykonanie umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia instrumentów finansowych,
zawartej na piśmie z datą pewną przed uzyskaniem informacji poufnej;
5) zawieranie transakcji lub nabywanie instrumentów finansowych przez podmiot
rozliczający - jeżeli następuje to w bezpośrednim związku z dokonywaniem rozliczenia
transakcji.
8. Zakazu udzielania rekomendacji lub nakłaniania innej osoby na podstawie informacji
poufnej do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy ta informacja,
nie narusza przekazywanie informacji w związku z dokonywaniem czynności, o których
mowa w ust. 7 pkt 1-3.
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 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.
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- 27 [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 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.]
Art. 171.
[1. Na każdego kto nie dokonuje zawiadomienia, o którym mowa w art. 24 ust. 1, art. 47 ust.
1, art. 106 ust. 1 lub w art. 107 ust. 1, lub dopuszcza się tego czynu, działając w imieniu
lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości
prawnej, Komisja może nałożyć w drodze decyzji karę pieniężną do wysokości 500.000 zł.
2. Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę, o której mowa w ust. 1, również na osobę,
która nabywa lub obejmuje akcje pomimo zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 24
ust. 3, art. 47 ust. 3 lub art. 106h, lub dopuszcza się tego czynu, działając w imieniu lub w
interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
2a. Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę, o której mowa w ust. 1, również na osobę,
która nabywa lub obejmuje akcje przed upływem terminu do zgłoszenia sprzeciwu, o
którym mowa w art. 24 ust. 3, art. 47 ust. 3 lub art. 106 ust. 3, lub nabywa lub obejmuje
akcje z naruszeniem terminu wyznaczonego przez Komisję, w którym nabycie lub objęcie
akcji może zostać dokonane, o którym mowa w art. 24 ust. 3a pkt 2, art. 47 ust. 3a pkt 2 lub
art. 106 ust. 3b pkt 2, lub dopuszcza się tego czynu, działając w imieniu lub interesie osoby
prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.]
<1. Na każdego, kto nie dokonuje zawiadomienia, o którym mowa w art. 24 ust. 1, art.
47 ust. 1, art. 106 ust. 1, art. 107 ust. 1 lub w art. 31 ust. 2 rozporządzenia 648/2012,
lub dopuszcza się tego czynu, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub
jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, Komisja może,
w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 500 000 zł.
2. Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę, o której mowa w ust. 1, również na
osobę, która:
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- 28 1) nabywa lub obejmuje akcje pomimo zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa
w art. 24 ust. 3 lub art. 47 ust. 3, lub
2) nabywa lub obejmuje akcje lub prawa z akcji pomimo zgłoszenia sprzeciwu,
o którym mowa w art. 106h lub w art. 32 ust. 2 rozporządzenia 648/2012, lub
3) dopuszcza się czynu, o którym mowa w pkt 1 lub 2, działając w imieniu lub
w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości
prawnej.
2a. Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę, o której mowa w ust. 1, również na
osobę, która:
1) nabywa lub obejmuje akcje przed upływem terminu do zgłoszenia sprzeciwu,
o którym mowa w art. 24 ust. 3 lub art. 47 ust. 3, lub
2) nabywa lub obejmuje akcje lub prawa z akcji przed upływem terminu do
zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 106h lub w art. 32 ust. 2
rozporządzenia 648/2012, lub
3) nabywa lub obejmuje akcje z naruszeniem terminu wyznaczonego przez Komisję,
w którym nabycie lub objęcie akcji może zostać dokonane, o którym mowa
w art. 24 ust. 3a pkt 2 lub art. 47 ust. 3a pkt 2, lub
4) nabywa lub obejmuje akcje lub prawa z akcji z naruszeniem terminu
wyznaczonego przez Komisję, w którym nabycie lub objęcie akcji lub praw z akcji
może zostać dokonane, o którym mowa w art. 106h ust. 5 lub w art. 31 ust. 7
rozporządzenia 648/2012, lub
5) dopuszcza się czynów, o których mowa w pkt 1–4, działając w imieniu lub interesie
osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.>
3. Wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1, 2 lub 2a, następuje po przeprowadzeniu
rozprawy.
4. 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 strony.
<Art. 171a.
1. Na każdego, kto nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w
rozporządzeniu 236/2012 lub rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 918/2012
z dnia 5 lipca 2012 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 236/2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów
dotyczących swapów ryzyka kredytowego w odniesieniu do definicji, obliczania
pozycji krótkich netto, pokrytych swapów ryzyka kredytowego z tytułu długu
państwowego, progów powodujących obowiązek zgłoszenia, progów płynności w
odniesieniu do zawieszenia ograniczeń, znacznych spadków wartości instrumentów
finansowych i wystąpienia niekorzystnych zdarzeń (Dz. Urz. UE L 274 z 9.10.2012,
str. 1), Komisja może, w drodze decyzji, z zastrzeżeniem ust. 2, nałożyć karę
pieniężną do wysokości 500 000 zł.
2. Na każdego, kto:
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- 29 1) narusza ograniczenia w zakresie dokonywania krótkiej sprzedaży, określone w
art. 12 lub art. 13 rozporządzenia 236/2012,
2) narusza ograniczenia w zakresie zawierania transakcji swapu ryzyka kredytowego
z tytułu długu państwowego, określone w art. 14 rozporządzenia 236/2012,
3) narusza ograniczenia w zakresie zawierania transakcji swapu ryzyka kredytowego
z tytułu długu państwowego lub w zakresie wartości otwieranych pozycji
dotyczących swapu ryzyka kredytowego z tytułu długu państwowego,
wprowadzone na podstawie art. 21 rozporządzenia 236/2012,
4) narusza zakaz lub ograniczenia w zakresie dokonywania krótkiej sprzedaży lub
zawierania innych transakcji, w przypadku których spadek ceny lub wartości
instrumentu finansowego wiąże się z uzyskaniem korzyści majątkowej,
wprowadzone na podstawie art. 20 lub art. 28 ust. 1 lit. b rozporządzenia 236/2012,
5) narusza zakaz lub ograniczenia w zakresie dokonywania na rynku regulowanym
lub w alternatywnym systemie obrotu krótkiej sprzedaży określonego instrumentu
finansowego lub zawierania innych transakcji mających za przedmiot określony
instrument finansowy, wprowadzone na podstawie art. 23 rozporządzenia
236/2012
– Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł
albo do wysokości dziesięciokrotności korzyści majątkowej uzyskanej w wyniku
transakcji.
Art. 171b.
Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych, o których mowa w art. 171a, uwzględnia się
w szczególności stopień i zakres naruszenia, jego wpływ na prawidłowe funkcjonowanie
rynku kapitałowego oraz możliwości finansowe podmiotu, który dokonał naruszenia.>
<Art. 173a.
1. Na kontrahentów finansowych w rozumieniu art. 2 pkt 8 rozporządzenia 648/2012,
którzy nie wykonują lub nienależycie wykonują obowiązki, o których mowa w
rozporządzeniu 648/2012, lub przepisach wydanych na jego podstawie, Komisja
może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 10 000 000 zł, nie
większą niż 10% przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu
finansowym, a w przypadku braku obowiązku badania sprawozdania finansowego
nie większą niż 10% przychodu wykazanego w ostatnim zatwierdzonym
sprawozdaniu finansowym.
2. Na kontrahentów finansowych, którzy nie wykonują lub nienależycie wykonują
obowiązki określone w ust. 1, i którzy wbrew obowiązkowi nie sporządzili lub nie
poddali badaniu sprawozdania finansowego, Komisja może, w drodze decyzji,
nałożyć karę pieniężną do wysokości 10 000 000 zł.
3. Na kontrahentów finansowych, którzy nie wykonują lub nienależycie wykonują
obowiązki określone w ust. 1, i którzy nie mają obowiązku sporządzenia
sprawozdania finansowego, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną
do wysokości 1 000 000 zł.
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1. Na kontrahentów niefinansowych w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia 648/2012,
którzy nie wykonują lub nienależycie wykonują obowiązki, o których mowa w tym
rozporządzeniu lub przepisach wydanych na jego podstawie, Komisja może, w drodze
decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł, nie większą niż 10%
przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym, a w
przypadku braku obowiązku badania sprawozdania finansowego nie większą niż
10% przychodu wykazanego w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym.
2. Na kontrahentów niefinansowych, którzy nie wykonują lub nienależycie wykonują
obowiązki określone w ust. 1, i którzy wbrew obowiązkowi nie sporządzili lub nie
poddali badaniu sprawozdania finansowego, Komisja może, w drodze decyzji,
nałożyć karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł.
3. Na kontrahentów niefinansowych, którzy nie wykonują lub nienależycie wykonują
obowiązki określone w ust. 1, i którzy nie mają obowiązku sporządzenia
sprawozdania finansowego, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną
do wysokości 500 000 zł.
Art. 173c.
1. W przypadku gdy:
1) CCP,
2) członek rozliczający w rozumieniu art. 2 pkt 14 rozporządzenia 648/2012,
3) klient w rozumieniu art. 2 pkt 15 rozporządzenia 648/2012, świadczący pośrednie
usługi rozliczeniowe, o których mowa w rozdziale II rozporządzenia delegowanego
Komisji (UE) nr 149/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu
do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących pośrednich uzgodnień
rozliczeniowych, obowiązku rozliczania, rejestru publicznego, dostępu do systemu
obrotu, kontrahentów niefinansowych, technik ograniczania ryzyka związanego z
kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem
regulowanym, które nie są rozliczane przez kontrahenta centralnego (Dz. Urz. UE
L 52 z 23.02.2013, str. 11),
4) podmiot prowadzący system obrotu w rozumieniu art. 2 pkt 4 rozporządzenia
648/2012
– nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w rozporządzeniu
648/2012 lub przepisach wydanych na jego podstawie, Komisja może, w drodze
decyzji, nałożyć na te podmioty karę pieniężną do wysokości 10 000 000 zł, nie
większą niż 10% przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu
finansowym, a w przypadku braku obowiązku badania sprawozdania finansowego
nie większą niż 10% przychodu wykazanego w ostatnim zatwierdzonym
sprawozdaniu finansowym.
2. Na podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, które nie wykonują lub nienależycie
wykonują obowiązki określone w tym przepisie, i które wbrew obowiązkowi nie

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 31 sporządziły lub nie poddały badaniu sprawozdania finansowego, Komisja może, w
drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 10 000 000 zł.
3. Na podmioty, o których mowa w ust. 1, które nie wykonują lub nienależycie wykonują
obowiązki określone w tym przepisie, i które nie mają obowiązku sporządzenia
sprawozdania finansowego, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną
do wysokości 1 000 000 zł.
4. W przypadku gdy podmioty, o których mowa w ust. 1, nie wykonują lub nienależycie
wykonują obowiązki, o których mowa w ust. 1, Komisja może, w drodze decyzji,
nałożyć na osoby odpowiedzialne za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie
karę pieniężną do wysokości 100 000 zł.
5. Wydanie decyzji, o której mowa w ust. 4, następuje po przeprowadzeniu rozprawy.
Art. 173d.
1. W przypadku stwierdzenia okoliczności wskazujących na zagrożenie niewykonywania
lub nienależytego wykonywania przez CCP zobowiązań wobec swoich członków lub
naruszenia interesów uczestników obrotu, Komisja po zasięgnięciu opinii Prezesa
Narodowego Banku Polskiego może:
1) zakazać na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, inwestowania całości lub
części kapitału własnego we wszystkie lub niektóre rodzaje instrumentów
finansowych, o których mowa w art. 47 rozporządzenia 648/2012, lub nakazać
wstrzymanie wypłat z zysku;
2) zakazać na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, przyjmowania do rozliczania
przez CCP wszystkich lub niektórych rodzajów transakcji.
2. W przypadku gdy niektóre inwestycje lub transakcje nie prowadzą do zwiększenia
zagrożenia niewykonywania, lub nienależytego wykonywania przez CCP zobowiązań
wobec swoich członków, lub zwiększenia zagrożenia naruszenia interesów
uczestników obrotu, Komisja może w czasie trwania zakazu zezwolić na dokonanie
niektórych inwestycji lub przyjęcie do rozliczenia niektórych transakcji.";>
[Art. 179.
Kto, będąc obowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej, ujawnia lub wykorzystuje w
obrocie instrumentami finansowymi informacje stanowiące tajemnicę zawodową, podlega
grzywnie do 1.000.000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom
łącznie.]
<Art. 179.
Kto, będąc obowiązanym do zachowania tajemnicy zawodowej albo tajemnicy służbowej
w rozumieniu rozporządzenia 236/2012 lub rozporządzenia 648/2012, ujawnia lub
wykorzystuje w obrocie instrumentami finansowymi informacje stanowiące taką
tajemnicę, podlega grzywnie do 1 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 3,
albo obu tym karom łącznie.>
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- 32 <Art. 179a.
Kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 28 ust. 4, art. 33 ust. 5, art. 83 lub art. 84
rozporządzenia 648/2012 ujawnia informacje poufne w rozumieniu tego rozporządzenia
lub wykorzystuje takie informacje do celów innych niż określone w tym rozporządzeniu,
podlega grzywnie do 1 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym
karom łącznie.>

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB
FIZYCZNYCH (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)
Art. 5a.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
(pkt 1-34 pominięto)
35) podmiocie komercjalizującym - oznacza to twórcę uprawnionego do praw lub wartości
wymienionych w pkt 34 lit. a-c, a także zawarcia umowy licencyjnej, o której mowa w
pkt 34 lit. d, jeżeli wnosi do spółki kapitałowej komercjalizowaną własność
intelektualną[.] <;>
<36) krótkiej sprzedaży – oznacza to krótką sprzedaż w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. b
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca
2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów
ryzyka kredytowego (Dz. Urz. UE L 86 z 24.03.2012, str. 1).>
Art. 9.
1. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z
wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których
na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
1a. Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem
opodatkowania w danym roku podatkowym jest, z zastrzeżeniem art. 29-30c, art. 30e oraz
art. 44 ust. 7e i 7f, suma dochodów z wszystkich źródeł przychodów.
2. Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest
nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku
podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze
źródła przychodów.
3. O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć
dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu
latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może
przekroczyć 50% kwoty tej straty.
3a. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania do strat:
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- 33 1) z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8,
oraz
2) ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego.
4. Przepis ust. 3 ma zastosowanie do straty z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli
dochód z działów specjalnych produkcji rolnej przez okres następnych pięciu kolejnych lat
podatkowych ustalany jest na podstawie ksiąg.
5. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio, gdy w okresie, o którym mowa w tym przepisie,
podatnik jest opodatkowany na zasadach określonych w rozdziale 2 ustawy o
zryczałtowanym podatku dochodowym. W tym przypadku obniża się przychód, o którym
mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.
[6. Przepis ust. 3 ma zastosowanie do strat z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce,
papierów wartościowych, w tym z odpłatnego zbycia pożyczonych papierów
wartościowych (sprzedaż krótka) i odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów
finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających, oraz z tytułu objęcia udziałów
(akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, w zamian za wkład niepieniężny w postaci
innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.]
<6. Przepis ust. 3 ma zastosowanie do strat z odpłatnego zbycia udziałów (akcji)
w spółce, papierów wartościowych, w tym z odpłatnego zbycia papierów
wartościowych na rynku regulowanym w ramach krótkiej sprzedaży i odpłatnego
zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich
wynikających, a także z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w
spółdzielni, w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub
jego zorganizowana część.>
Art. 24.
(ust. 1–12a pominięto)
[13. W przypadku odpłatnego zbycia pożyczonych papierów wartościowych na zasadach
określonych w odrębnych przepisach (sprzedaż krótka), dochód ustala się na dzień, w
którym nastąpił zwrot pożyczonych papierów wartościowych lub miał nastąpić, zgodnie z
zawartą umową pożyczki tych papierów.
14. Dochodem, o którym mowa w ust. 13, uzyskanym w roku podatkowym, jest różnica między
sumą przychodów z odpłatnego zbycia pożyczonych papierów wartościowych a wydatkami
poniesionymi na nabycie zwróconych papierów wartościowych.]
<13. Dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych na rynku regulowanym w
ramach krótkiej sprzedaży ustala się na dzień, w którym:
1) zbywca dokonał zwrotu pożyczonych papierów wartościowych lub miał go
dokonać zgodnie z zawartą umową pożyczki tych papierów – w przypadku gdy na
potrzeby dokonania rozrachunku zbywca zawarł taką umowę;
2) na rachunku papierów wartościowych zbywcy dokonano, na potrzeby dokonania
rozrachunku, zapisu papierów wartościowych będących przedmiotem krótkiej
sprzedaży, nie później niż na dzień rozrachunku – w pozostałych przypadkach.
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- 34 14. Dochodem, o którym mowa w ust. 13, uzyskanym w roku podatkowym, jest różnica
między sumą przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych a wydatkami
poniesionymi na zapewnienie dostępności papierów wartościowych na potrzeby
dokonania rozrachunku, w tym na nabycie zwróconych papierów wartościowych w
przypadku, o którym mowa w ust. 13 pkt 1.>
15. Dochodem z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową
ubezpieczenia zawartą na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej, w
przypadku ubezpieczeń związanych z funduszami kapitałowymi, jest różnica między
wypłaconą kwotą świadczenia a sumą składek wpłaconych do zakładu ubezpieczeń, które
zostały przekazane na fundusz kapitałowy.
15a. Dochodem z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową
ubezpieczenia na życie lub dożycie, zawartą na podstawie odrębnych przepisów, w której
świadczenie zakładu ubezpieczeń z tytułu dożycia jest:
1) ustalane na podstawie określonych indeksów lub innych wartości bazowych albo
2) równe składce ubezpieczeniowej powiększonej o określony w umowie ubezpieczenia
wskaźnik
- jest różnica między wypłaconą kwotą świadczenia a składką wpłaconą do zakładu
ubezpieczeń.
15b. Przepis ust. 15a pkt 1 nie ma zastosowania do umów ubezpieczenia zawartych na
podstawie odrębnych przepisów, dla których przy ustalaniu wartości rezerwy w dziale
ubezpieczeń na życie jest stosowana stopa techniczna, o której mowa w przepisach o
rachunkowości zakładów ubezpieczeń.
16. Dochód uzyskany z tytułu zamiany akcji spółki konsolidowanej na akcje spółki
konsolidującej lub prawa do ekwiwalentu w spółce konsolidowanej na akcje spółki
konsolidującej, dokonywanej na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zasadach
nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora
elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 191, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 70) nie
podlega opodatkowaniu w momencie zamiany akcji lub prawa do ekwiwalentu na akcje.
Dochód, o którym mowa w zdaniu pierwszym, przypadający z zamiany akcji spółki
konsolidowanej na zbyte akcje spółki konsolidującej lub zamiany prawa do ekwiwalentu w
spółce konsolidowanej na akcje spółki konsolidującej podlega opodatkowaniu w
momencie uzyskania dochodu ze zbycia akcji spółki konsolidującej otrzymanych w
wyniku zamiany.
17. Dochód z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład
niepieniężny w postaci know-how, w związku z realizacją celu Działania 3.1 Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka "Inicjowanie działalności innowacyjnej", ustala
się, z zastrzeżeniem ust. 18, na dzień, w którym upływa 5 lat od dnia uzyskania przychodu,
o którym mowa w art. 17 ust. 1a, w wysokości określonej według stanu z dnia uzyskania
przychodu.
18. W przypadku zbycia lub ustania bytu prawnego udziałów (akcji), o których mowa w ust.
17, przed upływem 5 lat od dnia uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1a,
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bytu prawnego w wysokości określonej według stanu z dnia uzyskania przychodu.

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB
PRAWNYCH (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.)
Art. 4a.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
(pkt 1-23 pominięto)
24) podmiocie komercjalizującym - oznacza to:
a) uczelnię w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.),
b) spółkę utworzoną na podstawie art. 86a ust. 1 lub art. 86b ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym,
c) Polską Akademię Nauk lub jej instytut naukowy w rozumieniu ustawy z dnia 30
kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, z 2011 r. Nr 84,
poz. 455 oraz z 2013 r. poz. 675),
d) spółkę utworzoną na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o
Polskiej Akademii Nauk,
e) instytut badawczy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach
badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 185, poz.
1092),
f) spółkę utworzoną na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o
instytutach badawczych,
g) twórcę uprawnionego do praw lub wartości wymienionych w pkt 23 lit. a-c, a także
zawarcia umowy licencyjnej, o której mowa w pkt 23 lit. d,
h) międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych przepisów,
działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- jeżeli wnosi do spółki kapitałowej komercjalizowaną własność intelektualną[.] <;>
<25) krótkiej sprzedaży – oznacza to krótką sprzedaż w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. b
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia
14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących
swapów ryzyka kredytowego (Dz. Urz. UE L 86 z 24.03.2012, str. 1).>
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(ust. 1–4b. pominięto)
[4c. W przypadku odpłatnego zbycia pożyczonych papierów wartościowych, na zasadach
określonych w odrębnych przepisach (sprzedaż krótka), przychód ustala się na dzień
zwrotu pożyczonych papierów wartościowych lub na dzień, w którym miał nastąpić zwrot
tych papierów wartościowych zgodnie z zawartą umową pożyczki.]
<4c. Przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych na rynku regulowanym w
ramach krótkiej sprzedaży ustala się na dzień, w którym:
1) zbywca dokonał zwrotu pożyczonych papierów wartościowych lub miał go
dokonać zgodnie z zawartą umową pożyczki tych papierów – w przypadku gdy na
potrzeby dokonania rozrachunku zbywca zawarł taką umowę;
2) na rachunku papierów wartościowych zbywcy dokonano, na potrzeby dokonania
rozrachunku, zapisu papierów wartościowych będących przedmiotem krótkiej
sprzedaży, nie później niż na dzień rozrachunku – w pozostałych przypadkach.>
(ust. 4d–11pominięto)

Art. 15.
(ust. 1-1m pominięto)
[1n. W przypadku odpłatnego zbycia pożyczonych papierów wartościowych, o którym mowa
w art. 12 ust. 4c, kosztem uzyskania przychodu są wydatki poniesione na odkupienie
papierów wartościowych w celu ich zwrotu.]
<1n. W przypadku odpłatnego zbycia papierów wartościowych na rynku regulowanym
w ramach krótkiej sprzedaży, o którym mowa w art. 12 ust. 4c, kosztem uzyskania
przychodu są wydatki poniesione na zapewnienie dostępności papierów
wartościowych na potrzeby dokonania rozrachunku, w tym na nabycie zwróconych
papierów wartościowych w przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 4c pkt 1.>
(ust. 1o – 8 pominięto)

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH (Dz. U. z 2014 r.
poz. 157)
Art. 2.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) (uchylony);
(pkt 1a-20 pominięto)
21) instrumentach rynku pieniężnego - rozumie się przez to papiery wartościowe lub prawa
majątkowe inkorporujące wyłącznie wierzytelności pieniężne:
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lub od dnia ich nabycia lub
b) które regularnie podlegają dostosowaniu do bieżących warunków panujących na
rynku pieniężnym w okresach nie dłuższych niż 397 dni, lub
c) których ryzyko inwestycyjne, w tym ryzyko kredytowe i ryzyko stopy procentowej,
odpowiada ryzyku instrumentów finansowych, o których mowa w lit. a lub b
- oraz co do których istnieje podaż i popyt umożliwiające ich nabywanie i zbywanie w
sposób ciągły na warunkach rynkowych, przy czym przejściowa utrata płynności
przez papier wartościowy lub prawo majątkowe nie powoduje utraty przez ten papier
lub prawo statusu instrumentu rynku pieniężnego;
<21a) krótkiej sprzedaży – rozumie się przez to technikę inwestycyjną, która opiera się
na założeniu osiągnięcia zysku w wyniku spadku cen określonych instrumentów
finansowych od momentu realizacji zlecenia ich sprzedaży, jeżeli zostały one
pożyczone w celu rozliczenia transakcji przez inwestora lub przez podmiot
realizujący na rachunek inwestora zlecenie sprzedaży albo nabyte w tym celu
przez jeden z tych podmiotów na podstawie umowy lub umów zobowiązujących
zbywcę do dokonania w przyszłości odkupu od nabywcy takich samych
instrumentów finansowych, do momentu wymagalności roszczenia o zwrot
sprzedanych w ten sposób instrumentów finansowych, albo jeżeli zostały spełnione
warunki, o których mowa odpowiednio w art. 12 lub art. 13 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w
sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka
kredytowego (Dz. Urz. UE L 86 z 24.03.2012, str. 1);>
(pkt 22-44 pominięto)
Art. 107.
1. Fundusz inwestycyjny otwarty nie może:
1) zobowiązywać się do przeniesienia praw, które w chwili zawarcia umowy jeszcze nie
zostały przez fundusz nabyte, chyba że ma roszczenie o nabycie takich praw;
[2) dokonywać krótkiej sprzedaży rozumianej jako technika inwestycyjna, która opiera się
na założeniu osiągnięcia zysku w wyniku spadku cen określonych instrumentów
finansowych od momentu realizacji zlecenia ich sprzedaży, jeżeli zostały pożyczone w
celu rozliczenia transakcji przez inwestora lub przez podmiot realizujący na rachunek
inwestora zlecenie sprzedaży, albo nabyte w tym celu przez jeden z tych podmiotów na
podstawie umowy lub umów zobowiązujących zbywcę do dokonania w przyszłości
odkupu od nabywcy takich samych instrumentów finansowych, do momentu
wymagalności roszczenia o zwrot sprzedanych w ten sposób instrumentów finansowych,
albo zostały spełnione odpowiednie warunki, o których mowa w art. 7 ust. 5a ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi;]
<2) dokonywać krótkiej sprzedaży;>
3) udzielać pożyczek, poręczeń i gwarancji, z zastrzeżeniem art. 102;
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reprezentujących prawa do metali szlachetnych.
2. Fundusz inwestycyjny otwarty nie może:
1) lokować aktywów funduszu w papiery wartościowe i wierzytelności towarzystwa
będącego organem tego funduszu lub spółki zarządzającej, która zarządza tym
funduszem i prowadzi jego sprawy, ich akcjonariuszy oraz podmiotów będących
podmiotami dominującymi lub zależnymi w stosunku do tego towarzystwa lub spółki
zarządzającej lub ich akcjonariuszy;
2) zawierać umów, których przedmiotem są papiery wartościowe i wierzytelności
pieniężne, o terminie wymagalności nie dłuższym niż rok, z:
a) członkami organów towarzystwa lub spółki zarządzającej,
b) osobami zatrudnionymi w towarzystwie lub spółce zarządzającej,
c) osobami wyznaczonymi przez depozytariusza do wykonywania obowiązków
określonych w umowie o prowadzenie rejestru aktywów funduszu,
d) osobami pozostającymi z osobami wymienionymi w lit. a-c w związku małżeńskim,
e) osobami, z którymi osoby wymienione w lit. a-c łączy stosunek pokrewieństwa lub
powinowactwa do drugiego stopnia włącznie;
3) zawierać umów, których przedmiotem są papiery wartościowe i prawa majątkowe, z:
a) towarzystwem lub spółką zarządzającą,
b) depozytariuszem,
c) podmiotami dominującymi lub zależnymi w stosunku do towarzystwa, spółki
zarządzającej lub depozytariusza,
d) akcjonariuszami towarzystwa lub spółki zarządzającej,
e) akcjonariuszami lub wspólnikami podmiotów dominujących lub zależnych w
stosunku do towarzystwa, spółki zarządzającej lub depozytariusza.
3. Ograniczeń, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3, nie stosuje się do papierów wartościowych
emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.
4. Ograniczeń, o których mowa w ust. 2 pkt 3 lit. d i e, nie stosuje się w przypadku, gdy
podmioty, o których mowa w tym przepisie, są spółkami publicznymi, a fundusz zawiera
umowę z akcjonariuszem posiadającym mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy.
5. Fundusz inwestycyjny może dokonać lokat, o których mowa w ust. 2 pkt 1, lub zawrzeć
umowę, o której mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, jeżeli dokonanie lokaty lub zawarcie umowy jest
w interesie uczestników funduszu i nie spowoduje wystąpienia konfliktu interesów.
6. Fundusz powinien przechowywać dokumenty pozwalające na stwierdzenie spełnienia
warunków, o których mowa w ust. 5, w szczególności dotyczące zasad ustalenia ceny i
innych istotnych warunków transakcji.
Art. 151a.
[1. Fundusz inwestycyjny zamknięty może dokonywać krótkiej sprzedaży w rozumieniu art.
107 ust. 1 pkt 2.]
<1. Fundusz inwestycyjny zamknięty może dokonywać krótkiej sprzedaży.>
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krótkiej sprzedaży w odpowiednich limitach inwestycyjnych wynikających z przepisów
ustawy w ten sposób, że ustala dla każdego instrumentu odrębnie różnicę między wartością
instrumentów finansowych będących w portfelu inwestycyjnym funduszu inwestycyjnego
zamkniętego a wartością takich samych instrumentów finansowych będących przedmiotem
krótkiej sprzedaży, a następnie wartość bezwzględną z tak otrzymanej wielkości traktuje
jako zaangażowanie wynikające z określonego instrumentu.
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, 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, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w
skład konglomeratu finansowego (Dz. U. Nr 83, poz. 719, z późn. zm.), 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,
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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.
<5. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przekazywanie przez
Komisję ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji w
ramach współpracy przy wykonywaniu zadań właściwego organu w rozumieniu
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca
2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów
ryzyka kredytowego.>

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. O NADZORZE NAD RYNKIEM KAPITAŁOWYM (Dz.
U. Nr 183, poz. 1537, z późn. zm.)
Art. 2.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) ustawie o obrocie instrumentami finansowymi - rozumie się przez to ustawę z dnia 29
lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94 i 586);
2) ustawie o ofercie publicznej - rozumie się przez to ustawę 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 2013 r. poz. 1382);
3) ustawie o funduszach inwestycyjnych - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 maja 2004
r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. 157);
4) ustawie o giełdach towarowych - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 października 2000
r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 197);
5) ustawie o nadzorze uzupełniającym - rozumie się przez to ustawę 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. z 2014 r. poz. 1406);
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Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej
sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego (Dz. Urz.
UE L 86 z 24.03.2012, str. 1);
5b)
rozporządzeniu 648/2012 – rozumie się przez to rozporządzenie 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, z późn. zm.);>
6) rynku kapitałowym - rozumie się przez to:
[a) rynek papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych - w zakresie, w
jakim do tych papierów wartościowych i instrumentów finansowych stosuje się przepisy
ustaw, o których mowa w pkt 1 i 2, oraz]
<a) rynek papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych – w zakresie,
w jakim do tych papierów wartościowych i instrumentów finansowych stosuje się
przepisy ustaw, o których mowa w pkt 1 i 2, oraz rozporządzenia 236/2012 i
rozporządzenia 648/2012, oraz>
b) rynek usług świadczonych przez fundusze inwestycyjne i inne instytucje wspólnego
inwestowania - w zakresie, w jakim do tych usług i podmiotów stosuje się przepisy
ustawy, o której mowa w pkt 3, oraz
c) rynek towarów giełdowych w rozumieniu ustawy, o której mowa w pkt 4;
7) instrumentach finansowych - rozumie się przez to instrumenty finansowe w rozumieniu
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
8) papierach wartościowych - rozumie się przez to papiery wartościowe w rozumieniu
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
<8a) krótkiej sprzedaży – rozumie się przez to krótką sprzedaż w rozumieniu art. 2
ust. 1 lit. b rozporządzenia 236/2012;>
9) rachunkach papierów wartościowych - rozumie się przez to rachunki papierów
wartościowych w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
9a) rachunku zbiorczym - rozumie się przez to rachunek zbiorczy w rozumieniu przepisów
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
10) rynku regulowanym - rozumie się przez to rynek regulowany w rozumieniu ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi;
<10a) alternatywnym systemie obrotu – rozumie się przez to alternatywny system
obrotu w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;>
11) państwie członkowskim - rozumie się przez to państwo, które jest członkiem Unii
Europejskiej lub stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym[.] <;>
<12) kontrahencie finansowym – rozumie się przez to kontrahenta finansowego
w rozumieniu art. 2 pkt 8 rozporządzenia 648/2012;
13)
członku rozliczającym – rozumie się przez to członka rozliczającego
w rozumieniu art. 2 pkt 14 rozporządzenia 648/2012;
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kliencie świadczącym pośrednie usługi rozliczeniowe – rozumie się przez to
klienta w rozumieniu art. 2 pkt 15 rozporządzenia 648/2012, świadczącego pośrednie
usługi rozliczeniowe, o których mowa w rozdziale II rozporządzenia delegowanego
Komisji (UE) nr 149/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych
standardów technicznych dotyczących pośrednich uzgodnień rozliczeniowych,
obowiązku rozliczania, rejestru publicznego, dostępu do systemu obrotu,
kontrahentów niefinansowych, technik ograniczania ryzyka związanego z
kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem
regulowanym, które nie są rozliczane przez kontrahenta centralnego (Dz. Urz. UE L
52 z 23.02.2013, str. 11).>
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).]
<2. Komisja jest właściwym organem w rozumieniu rozporządzenia 236/2012 oraz
rozporządzenia 648/2012.>
<3. Zadania właściwego organu w rozumieniu rozporządzenia 236/2012, w zakresie:
1) określonym w art. 23b–23e – wykonuje Komisja we współpracy z ministrem
właściwym do spraw finansów publicznych;
2) koordynowania współpracy i wymiany informacji z Komisją Europejską,
Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz organami
nadzoru w innych państwach członkowskich – wykonuje Komisja.
4. Szczegółowe zasady współpracy, o której mowa w ust. 3 pkt 1, w tym w zakresie
wymiany informacji, określa porozumienie Komisji z ministrem właściwym do spraw
finansów publicznych.>
Art. 5.
Nadzorowi Komisji podlegają podmioty prowadzące działalność na rynku kapitałowym na
podstawie zezwoleń Komisji lub innego właściwego organu administracji, oraz inne podmioty
- w zakresie, w jakim ciążą na nich określone w odrębnych przepisach obowiązki związane z
uczestnictwem w tym rynku, w szczególności:
1) firmy inwestycyjne w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
2) agenci firm inwestycyjnych w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
3) (uchylony),
4) banki powiernicze w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
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6) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
6a) spółki prowadzące izbę rozliczeniową,
6b) spółki prowadzące izbę rozrachunkową,
6c) spółka, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekazał wykonywanie
czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6 lub ust. 2 ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi,
7) emitenci dokonujący oferty publicznej papierów wartościowych, w rozumieniu ustawy o
ofercie publicznej, lub których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku
regulowanym,
8) fundusze inwestycyjne,
9) towarzystwa funduszy inwestycyjnych,
10) inne podmioty prowadzące obsługę funduszy inwestycyjnych, w tym podmioty, którym
towarzystwa funduszy inwestycyjnych powierzyły wykonywanie swoich obowiązków,
11) spółki prowadzące giełdy towarowe,
12) towarowe domy maklerskie w rozumieniu ustawy o giełdach towarowych,
13) zagraniczne osoby prawne prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
działalność maklerską w zakresie obrotu towarami giełdowymi,
14) przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące na podstawie zezwolenia Komisji rachunki
lub rejestry towarów giełdowych w rozumieniu ustawy o giełdach towarowych,
15) giełdowe izby rozrachunkowe w rozumieniu ustawy o giełdach towarowych <,>
<16) CCP w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia 648/2012,
17) kontrahent finansowy>
- zwane dalej "podmiotami nadzorowanymi".
<Art. 7a.
Komisja wykonuje zadania w zakresie nadzoru przekazane przez Europejski Urząd
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych na podstawie art. 74 rozporządzenia
648/2012.>
Art. 19.
1. Przewodniczący Komisji, jego zastępcy, członkowie Komisji, pracownicy urzędu Komisji i
osoby zatrudnione w Urzędzie Komisji na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia
albo innych umów o podobnym charakterze są obowiązani do zachowania tajemnicy
zawodowej, której treść, zakres, ograniczenia oraz skutki naruszenia określa ustawa o
obrocie instrumentami finansowymi, ustawa o funduszach inwestycyjnych oraz ustawa o
giełdach towarowych.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również osób:
1) pozostających w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym
charakterze z osobami, o których mowa w ust. 1, Komisją lub urzędem Komisji;
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prawnym o podobnym charakterze z osobami, o których mowa w ust. 1, Komisją lub
urzędem Komisji.
3. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej istnieje również po ustaniu stosunków
prawnych, o których mowa w ust. 1 i 2.
<4. Zakres, treść, ograniczenia i skutki naruszenia:
1) tajemnicy służbowej w rozumieniu art. 34 rozporządzenia 236/2012 – określają
rozporządzenie 236/2012 oraz ustawa o obrocie instrumentami finansowymi;
2) tajemnicy służbowej w rozumieniu art. 83 rozporządzania 648/2012 – określają
rozporządzenie 648/2012 oraz ustawa o obrocie instrumentami finansowymi.>
Art. 20.
1. Komisja lub jej upoważniony przedstawiciel może przekazywać i otrzymywać od
zagranicznego organu nadzoru nad rynkiem papierów wartościowych lub rynkiem
finansowym informacje niezbędne w celu:
1) prawidłowego wykonywania określonych zadań w zakresie nadzoru, w tym zadań
określonych ustawą o nadzorze uzupełniającym, lub
2) zapewnienia prawidłowego toku postępowań sądowych, administracyjnych, karnych,
wyjaśniających oraz kontrolnych w sprawach związanych z wykonywaniem nadzoru.
[2. Zasady i tryb udzielania informacji określają porozumienia, o których mowa w ust. 1,
zawarte przez Komisję z tymi organami nadzoru.]
<2. Zasady i tryb udzielania informacji określają porozumienia zawarte przez Komisję z
tymi organami nadzoru.>
3. Udzielenie przez Komisję informacji na podstawie porozumienia, o którym mowa w ust. 2,
może nastąpić, jeżeli:
1) nie spowoduje to niekorzystnego wpływu na suwerenność, bezpieczeństwo lub interes
publiczny Rzeczypospolitej Polskiej;
2) przepisy prawa obowiązujące w państwie siedziby zagranicznego organu nadzoru,
któremu informacje są przekazywane, zapewniają:
a) wykorzystanie takich informacji wyłącznie na potrzeby wykonywania nadzoru lub
prowadzenia postępowań administracyjnych lub sądowych w sprawach związanych z
wykonywaniem tego nadzoru,
b) objęcie takich informacji tajemnicą wiążącą ten organ;
3) zapewnione jest, że dalsze przekazywanie udzielonych informacji poza zagraniczny
organ nadzoru, w innych celach niż określone w ust. 1, każdorazowo możliwe będzie
wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Komisji.
4. Informacje uzyskane przez Komisję na podstawie porozumienia, o którym mowa w ust. 2,
nie mogą być, bez zgody zagranicznego organu nadzoru, wykorzystywane w innych celach
niż określone w ust. 1 lub przekazywane poza Komisję do właściwego organu innego
państwa.
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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
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 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
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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).
<12. Zasady wymiany informacji dla celów:
1) rozporządzenia 236/2012 – określają art. 34, art. 35 i art. 38–40 tego
rozporządzenia;
2) rozporządzenia 648/2012 – określają art. 17–19, art. 24, art. 32 ust. 6 i 7 oraz art.
84 tego rozporządzenia.>
<Rozdział 3a
Wykonywanie zadań właściwego organu w rozumieniu rozporządzenia 236/2012
Art. 23a.
1. W przypadkach i na zasadach określonych w rozporządzeniu 236/2012 Komisja
wydaje decyzje w sprawach:
1) tymczasowego zawieszenia określonych w art. 13 rozporządzenia 236/2012
ograniczeń w zakresie dokonywania krótkiej sprzedaży;
2) tymczasowego zawieszenia określonych w art. 14 rozporządzenia 236/2012
ograniczeń w zakresie zawierania transakcji swapu ryzyka kredytowego z tytułu
długu państwowego;
3) wprowadzenia, na podstawie art. 18 rozporządzenia 236/2012, obowiązku
zgłaszania Komisji lub podawania do wiadomości publicznej informacji
o pozycjach krótkich netto dotyczących określonego instrumentu finansowego lub
kategorii instrumentów finansowych;
4) wprowadzenia, na podstawie art. 19 rozporządzenia 236/2012, obowiązku
powiadamiania Komisji o znaczących zmianach wysokości opłat pobieranych
w ramach kredytowania określonych instrumentów finansowych lub ich kategorii;
5) wprowadzenia, na podstawie art. 20 rozporządzenia 236/2012, zakazu lub
ograniczeń w zakresie dokonywania krótkiej sprzedaży lub zawierania innych
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- 47 transakcji, w przypadku których spadek ceny lub wartości instrumentu
finansowego wiąże się z uzyskaniem korzyści majątkowej;
6) wprowadzenia, na podstawie art. 21 rozporządzenia 236/2012, ograniczeń
w zakresie zawierania transakcji swapu ryzyka kredytowego z tytułu długu
państwowego lub w zakresie wartości otwieranych pozycji dotyczących swapu
ryzyka kredytowego z tytułu długu państwowego;
7) wprowadzenia, na podstawie art. 23 rozporządzenia 236/2012, zakazu lub
ograniczeń w zakresie dokonywania na rynku regulowanym lub w alternatywnym
systemie obrotu krótkiej sprzedaży określonego instrumentu finansowego lub
zawierania innych transakcji mających za przedmiot określony instrument
finansowy.
2. Do decyzji, o których mowa w ust. 1, przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 oraz z 2014 r.
poz. 183 i 1195), zwanej dalej „Kodeksem postępowania administracyjnego”, stosuje
się odpowiednio.
3. Decyzje, o których mowa w ust. 1, podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Komisji Nadzoru Finansowego. Informacje o ich wydaniu Komisja przekazuje
niezwłocznie do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej, o
której mowa w art. 58 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej.
Art. 23b.
1. Decyzje w sprawach, o których mowa w art. 23a ust. 1 pkt 1, 2 lub 6, mogą być
podejmowane wyłącznie po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw
finansów publicznych albo na wniosek tego ministra.
2. Decyzje w sprawach, o których mowa w art. 23a ust. 1 pkt 5 lub 7, w przypadku gdy
mają dotyczyć papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa, mogą
być podejmowane wyłącznie po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw
finansów publicznych albo na wniosek tego ministra.
Art. 23c.
1. O wystąpieniu o opinię ministra właściwego do spraw finansów publicznych, o której
mowa w art. 23b, Komisja informuje Prezesa Narodowego Banku Polskiego,
przekazując mu treść tego wystąpienia.
2. O wystąpieniu z wnioskiem, o którym mowa w art. 23b, oraz o wyrażeniu opinii, o
której mowa w tym przepisie, minister właściwy do spraw finansów publicznych
informuje Prezesa Narodowego Banku Polskiego, przekazując mu treść tego wniosku
albo tej opinii.
Art. 23d.
Powiadomienia otrzymane na podstawie art. 7 i art. 8 rozporządzenia 236/2012 Komisja
przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych na zasadach
określonych w porozumieniu, o którym mowa w art. 3 ust. 4.
Art. 23e.
1. Powiadomienie, o którym mowa w art. 17 ust. 6 rozporządzenia 236/2012, podmiot
zamierzający korzystać z wyłączenia, o którym mowa w art. 17 ust. 3 tego
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publicznych.
2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania powiadomienia, przedstawia Komisji opinię w zakresie spełniania przez
podmiot, o którym mowa w ust. 1, warunków korzystania z wyłączenia. Po
otrzymaniu opinii Komisja może, na podstawie art. 17 ust. 7 rozporządzenia
236/2012, zakazać podmiotowi, o którym mowa w ust. 1, korzystania z wyłączenia, o
którym mowa w art. 17 ust. 3 tego rozporządzenia.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do powiadomień, o których mowa w art. 17
ust. 10 rozporządzenia 236/2012.
Art. 23f.
W przypadku wprowadzenia przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów
Wartościowych, na podstawie art. 28 ust. 1 lit. a rozporządzenia 236/2012, obowiązku
zgłaszania Komisji lub podawania do wiadomości publicznej informacji o pozycjach
krótkich netto dotyczących określonego instrumentu finansowego lub kategorii
instrumentów finansowych albo wprowadzenia przez ten Urząd, na podstawie art. 28
ust. 1 lit. b rozporządzenia 236/2012, zakazu lub ograniczeń w zakresie dokonywania
krótkiej sprzedaży lub zawierania innych transakcji, w przypadku których spadek ceny
lub wartości instrumentu finansowego wiąże się z uzyskaniem korzyści majątkowej,
informacje o wprowadzeniu takiego obowiązku, ograniczenia lub zakazu są
zamieszczane na stronach internetowych Komisji.>
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.
<1a. Komisja, w drodze uchwały, decyduje o przekazaniu do publicznej wiadomości
informacji o zastosowaniu sankcji za naruszenie obowiązków, o których mowa w
art. 4 i art. 7–11 rozporządzenia 648/2012, chyba że ujawnienie takich informacji
zagroziłoby poważnie rynkom finansowym lub zaszkodziłoby w niewspółmierny
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danych osobowych.>
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, nie może zawierać danych osobowych osób, chyba że:
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
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członkowskiego.
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,]
<1) podmiotu nadzorowanego, o którym mowa w art. 5 pkt 1, 2, 4–6c i 8–17, członka
rozliczającego lub klienta świadczącego pośrednie usługi rozliczeniowe,>
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) 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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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).
<Art. 26a.
Zasady współpracy Komisji z organami nadzoru w innych państwach członkowskich w
zakresie kontroli sprawowanej dla celów rozporządzenia 236/2012 określa art. 37 tego
rozporządzenia.>
Art. 36.
1. Wyniki kontroli zamieszcza się w protokole kontroli sporządzonym w dwóch
egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kontrolowany w terminie 30 dni od przekazania
mu informacji, o której mowa w art. 29 ust. 4.
2. Protokół kontroli podpisują kontroler oraz kontrolowany lub osoba upoważniona przez
kontrolowanego. Przepis art. 33 ust. 4 zdanie trzecie stosuje się odpowiednio.
2a. Kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona parafuje również każdą stronę
protokołu, a następnie przekazuje podpisany protokół do Komisji, w terminie 14 dni od
doręczenia protokołu, z zastrzeżeniem ust. 2b-2d.
2b. Kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania protokołu
kontroli, wyjaśniając na piśmie przyczyny odmowy. Po bezskutecznym upływie terminu, o
którym mowa w ust. 2a, odmowę podpisania protokołu kontroli uważa się za dokonaną z
upływem ostatniego dnia tego terminu, chyba że kontrolowany zgłosi zastrzeżenia do
protokołu kontroli.
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wzmiankę o odmowie jego podpisania, załączając wyjaśnienia, o których mowa w ust. 2b,
jeżeli zostały złożone.
[2d. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie zwalnia kontrolowanego z wykonania
zaleceń, o których mowa w art. 36 ust. 5 i 6, o czym zarządzający kontrolę pisemnie
informuje kontrolowanego.]
<2d. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie zwalnia kontrolowanego z wykonania
zaleceń, o których mowa w ust. 5 i 6, o czym zarządzający kontrolę pisemnie
informuje kontrolowanego.>
3. Kontrolowany ma prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu kontroli.
Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Przewodniczącego Komisji w terminie 14 dni od
otrzymania protokołu kontroli.
4. W przypadku gdy Przewodniczący Komisji:
1) uwzględnia zastrzeżenia kontrolowanego - dokonuje się zmiany protokołu w
niezbędnym zakresie w formie pisemnego aneksu, który przekazuje się
kontrolowanemu w terminie 30 dni od dnia otrzymania tych zastrzeżeń; przepisy ust. 1 i
2 stosuje się odpowiednio;
2) nie uwzględnia zastrzeżeń kontrolowanego - przekazuje się kontrolowanemu pisemne
stanowisko dotyczące tych zastrzeżeń, w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.
5. Wraz z aneksem lub stanowiskiem, o których mowa w ust. 4, albo po bezskutecznym
upływie terminu do zgłoszenia zastrzeżeń, Przewodniczący Komisji może zgłosić
zalecenia usunięcia przez kontrolowanego nieprawidłowości stwierdzonych na podstawie
wyników kontroli, zwanych dalej "zaleceniami", w terminie nie krótszym niż 14 dni od
dnia otrzymania tych zaleceń, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. W przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub
interes inwestorów, Przewodniczący Komisji może zgłosić zalecenia nawet przed
zakończeniem kontroli, wyznaczając kontrolowanemu termin do usunięcia
nieprawidłowości krótszy niż 14 dni. O udzieleniu zaleceń w tym trybie zamieszcza się
wzmiankę w protokole kontroli.
7. Bieg terminu do usunięcia przez kontrolowanego nieprawidłowości wskazanych w
zaleceniach rozpoczyna się w dniu następującym po dniu otrzymania tych zaleceń.
8. Kontrolowany, niezwłocznie, nie później niż w dniu następnym po upływie terminu do
usunięcia nieprawidłowości wskazanych w zaleceniach, przekazuje Komisji informację o
sposobie ich uwzględnienia, wskazując szczegółowy sposób usunięcia stwierdzonych
nieprawidłowości.
Art. 37.
[1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio w toku postępowania
likwidacyjnego lub upadłościowego w stosunku do podmiotu określonego w art. 5 pkt 1-6 i
8-15, a także w przypadku cofnięcia zezwolenia na prowadzenie przez ten podmiot
działalności podlegającej nadzorowi Komisji - do czasu zaprzestania prowadzenia tej
działalności.]
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1) w toku postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego w stosunku do podmiotu
określonego w art. 5 pkt 1, 2, 4–6c i 8–17, członka rozliczającego lub klienta
świadczącego pośrednie usługi rozliczeniowe – do czasu zaprzestania prowadzenia
działalności podlegającej nadzorowi Komisji;
2) w przypadku cofnięcia zezwolenia na prowadzenie przez podmiot,
o którym mowa w pkt 1, działalności podlegającej nadzorowi Komisji – do czasu
zaprzestania prowadzenia tej działalności.>
<1a. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio:
1) w toku postępowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2
– do osoby trzeciej, której podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, powierzył,
w granicach upoważnienia wynikającego z właściwych przepisów, wykonywanie
niektórych czynności z zakresu podlegającego nadzorowi Komisji – do czasu
zaprzestania przez ten podmiot prowadzenia działalności podlegającej
nadzorowi Komisji.>
2. (uchylony).
Art. 38.
1. W celu ustalenia, czy istnieją podstawy do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu
popełnienia przestępstwa określonego w ustawach: o ofercie publicznej, ustawie o obrocie
instrumentami finansowymi, ustawie o funduszach inwestycyjnych, ustawie o giełdach
towarowych oraz innych ustawach - w zakresie dotyczącym czynów skierowanych
przeciwko interesom uczestników rynku kapitałowego, pozostających w związku z
działalnością podmiotów nadzorowanych, lub do wszczęcia postępowania
administracyjnego w sprawie naruszenia przepisów prawa w zakresie podlegającym
nadzorowi Komisji, Przewodniczący Komisji może zarządzić przeprowadzenie
postępowania wyjaśniającego. Do postępowania wyjaśniającego nie stosuje się przepisów
Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że przepisy niniejszego rozdziału
stanowią inaczej.
2. Postępowanie wyjaśniające prowadzi pracownik urzędu Komisji pisemnie upoważniony
przez Przewodniczącego Komisji. Czas trwania postępowania wyjaśniającego nie może
być dłuższy niż 6 miesięcy. Do treści upoważnienia art. 28 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3. W postępowaniu wyjaśniającym nie przeprowadza się dowodu z opinii biegłego,
przesłuchania osoby ani innych czynności wymagających spisania protokołu zgodnie z
przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, z wyjątkiem zajęcia przedmiotów, o
których mowa w art. 33 ust. 1.
4. Do złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz do wydania dokumentu lub innego
nośnika informacji można wezwać każdego, kto dysponuje określoną wiedzą, dokumentem
lub nośnikiem. Przepis art. 30 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
[4a. W toku postępowania wyjaśniającego do czynności podejmowanych wobec podmiotów, o
których mowa w art. 5 pkt 1-15 i art. 26 ust. 1 pkt 2, lub wystawców instrumentów
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33.]
<4a. Przepisy art. 32 i art. 33 stosuje się odpowiednio do czynności podejmowanych w
toku postępowania wyjaśniającego wobec podmiotów, o których mowa w art. 5 pkt 1,
2 i 4–17 i art. 26 ust. 1 pkt 2, wystawców instrumentów finansowych niebędących
papierami wartościowymi, członków rozliczających, klientów świadczących pośrednie
usługi rozliczeniowe oraz do czynności podejmowanych w toku postępowania
wyjaśniającego prowadzonego w celu ustalenia, czy istnieją podstawy do wszczęcia
postępowania administracyjnego w sprawach, o których mowa w art. 171a i art. 173b
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.>
[5. W granicach koniecznych do sprawdzenia, czy zachodzi uzasadnione podejrzenie
popełnienia przestępstwa, o którym mowa w ust. 1, lub potrzeba wszczęcia postępowania
administracyjnego w sprawie, o której mowa w art. 172 ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi, Przewodniczący Komisji może zażądać:
1) od podmiotu świadczącego usługi telekomunikacyjne - udostępnienia informacji,
stanowiących tajemnicę telekomunikacyjną w rozumieniu odrębnej ustawy, w zakresie
wykazu połączeń telefonicznych lub innych przekazów informacji, dotyczących
podmiotu dokonującego czynności faktycznych lub prawnych mających związek z
wyjaśnianymi faktami, z uwzględnieniem danych abonenta pozwalających na jego
identyfikację, czasu ich dokonania i innych informacji związanych z połączeniem lub
przekazem, niestanowiących treści przekazu;
2) od Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej - udostępnienia określonych
informacji stanowiących tajemnicę skarbową w rozumieniu odrębnej ustawy.
Przekazanie takich informacji przez te podmioty nie stanowi naruszenia obowiązku
zachowania odpowiednio tajemnicy telekomunikacyjnej i tajemnicy skarbowej.]
<5. W granicach koniecznych do sprawdzenia, czy zachodzi:
1) uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, o którym mowa w ust. 1, lub
potrzeba wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawach, o których
mowa w art. 171a lub w art. 172 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
Przewodniczący Komisji może zażądać od podmiotu świadczącego usługi
telekomunikacyjne udostępnienia informacji, stanowiących tajemnicę
telekomunikacyjną w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827 i 1198) w zakresie wykazu
połączeń telefonicznych lub innych przekazów informacji, dotyczących
podmiotu dokonującego czynności faktycznych lub prawnych mających związek
z wyjaśnianymi faktami, z uwzględnieniem danych abonenta pozwalających na
jego identyfikację, czasu ich dokonania i innych informacji związanych z
połączeniem lub przekazem, niestanowiących treści przekazu;
2) uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, o którym mowa w ust. 1, lub
potrzeba wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawach, o których
mowa w art. 172 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Przewodniczący
Komisji może zażądać od Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej
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rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z
2011 r. Nr 41, poz. 214, z późn. zm.).>
<5a. Udostępnienie informacji zgodnie z:
1) ust. 5 pkt 1 – nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy
telekomunikacyjnej;
2) ust. 5 pkt 2 – nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy
skarbowej.>
6. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego Przewodniczący Komisji składa
zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wszczyna postępowanie
administracyjne albo zarządza zamknięcie postępowania wyjaśniającego.
7. Do zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dołącza się akta postępowania
wyjaśniającego z załącznikami.
8. Po zamknięciu postępowania wyjaśniającego zajęty dokument lub inny nośnik informacji
zwraca się uprawnionemu. Akta postępowania wyjaśniającego przechowuje się przez okres
5 lat.
9. Zamknięcie postępowania wyjaśniającego nie stanowi przeszkody do ponownego jego
przeprowadzenia o ten sam czyn, chyba że nastąpiło przedawnienie karalności
przestępstwa.
[10. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio w toku postępowania
likwidacyjnego lub upadłościowego w stosunku do podmiotu określonego w art. 26 ust. 1,
jak również w przypadku cofnięcia zezwolenia na prowadzenie przez ten podmiot
działalności podlegającej nadzorowi Komisji - do czasu zaprzestania prowadzenia tej
działalności.]
[Art. 42.
1. Pisemne żądanie dokonania blokady rachunku może być przekazane firmie inwestycyjnej
również w przypadku otrzymania od niej przez Komisję informacji, o których mowa w art.
40 i 161 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
2. Przepisy art. 39 i 40 stosuje się odpowiednio.]
<Art. 42.
1. Pisemne żądanie dokonania blokady rachunku może być przekazane firmie
inwestycyjnej również w przypadku:
1) otrzymania od niej przez Komisję informacji, o których mowa w art. 40 i art. 161
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
2) powzięcia przez Komisję uzasadnionego podejrzenia:
a) naruszenia ograniczeń w zakresie dokonywania krótkiej sprzedaży, określonych
w art. 12 lub art. 13 rozporządzenia 236/2012,
b) naruszenia zakazu lub ograniczeń w zakresie dokonywania krótkiej sprzedaży
lub zawierania innych transakcji, w przypadku których spadek ceny lub
wartości instrumentu finansowego wiąże się z uzyskaniem korzyści majątkowej,

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 56 wprowadzonych na podstawie art. 20 lub art. 28 ust. 1 lit. b rozporządzenia
236/2012,
c) naruszenia zakazu lub ograniczeń w zakresie dokonywania na rynku
regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu krótkiej sprzedaży
określonego instrumentu finansowego lub zawierania innych transakcji
mających za przedmiot określony instrument finansowy, wprowadzonych na
podstawie art. 23 rozporządzenia 236/2012.
2. W przypadku, o którym mowa w:
1) ust. 1 pkt 1 – przepisy art. 39 i art. 40 stosuje się odpowiednio;
2) ust. 1 pkt 2 – przepis art. 39 stosuje się odpowiednio.>

USTAWA z dnia 21 lipca 2006 r. O NADZORZE NAD RYNKIEM FINANSOWYM (Dz. U.
z 2012 r. poz. 1149, z późn. zm.)
Art. 11.
1. Komisja w zakresie swojej właściwości podejmuje uchwały, w tym wydaje decyzje
administracyjne i postanowienia, określone w przepisach odrębnych.
2. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w
obecności co najmniej czterech osób wchodzących w jej skład, w tym Przewodniczącego
Komisji lub jego Zastępcy; w razie równej liczby głosów rozstrzyga głos
Przewodniczącego Komisji, a w razie jego nieobecności - głos Zastępcy
Przewodniczącego upoważnionego do kierowania pracami Komisji.
3. Uchwały w imieniu Komisji podpisuje Przewodniczący Komisji lub Zastępca
Przewodniczącego.
4. Szczegółową organizację i tryb pracy Komisji określa regulamin Komisji uchwalony przez
Komisję.
5. Do postępowania Komisji i przed Komisją stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
późn. zm.), chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
5a. Do spraw z zakresu właściwości Komisji nie stosuje się przepisów art. 6 ust. 3, art. 11 ust.
3-9 oraz rozdziału 2a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
(Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.).
6. Do decyzji Komisji stosuje się odpowiednio przepis art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, chyba że przepisy szczególne stanowią
inaczej.
<6a. W postępowaniach z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz w
postępowaniach w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego,
stwierdzenia nieważności decyzji, a także zmiany lub uchylenia decyzji ostatecznej do
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stosuje się przepisu art. 24 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego.>
7. O wyłączeniu Zastępcy Przewodniczącego lub członków Komisji od udziału w
postępowaniu w sprawie w przypadkach określonych w art. 24 § 3 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego postanawia Przewodniczący
Komisji na wniosek strony, Zastępcy Przewodniczącego, członka Komisji albo z urzędu.
8. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji od udziału w postępowaniu w sprawie w
przypadkach określonych w art. 24 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego postanawia Komisja podejmując uchwałę bez udziału
Przewodniczącego Komisji na wniosek strony, Przewodniczącego Komisji, Zastępcy
Przewodniczącego lub członka Komisji.
[9. Jeżeli Komisja wskutek wyłączenia jej członków nie może załatwić sprawy, Prezes Rady
Ministrów wyznacza do załatwienia sprawy inny organ administracji publicznej.]
<9. Jeżeli Komisja wskutek wyłączenia osób wchodzących w jej skład nie może załatwić
sprawy, Prezes Rady Ministrów wyznacza do załatwienia sprawy inny organ
administracji publicznej.>
Art. 12.
(ust. 1 pominięto)
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie może dotyczyć określonych w przepisach
odrębnych rozstrzygnięć co do istoty sprawy w zakresie:
(pkt 1 – 3 pominięto)
4) rynku kapitałowego w sprawach:
(ppkt a) – x) pominięto)
y) nakładania kar pieniężnych[;] <,>
<z)
wydawania decyzji, o których mowa w art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym,
za)
udzielenia zezwolenia na świadczenie usług rozliczeniowych jako CCP na
podstawie art. 14 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, z
późn. zm.), a także cofnięcia zezwolenia na świadczenie usług rozliczeniowych
jako CCP na podstawie art. 20 tego rozporządzenia;>
(ust. 2 pkt 5-6 oraz ust. 2a - 3 pominięto)
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