
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. 

 

o dystrybucji ubezpieczeń 

 

(druk nr 652) 

 

 

U S T A W A   z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym (Dz. U. z 

2016 r. poz. 477) 

Art. 17. 

 1. Komisja może zawierać z organami nadzoru ubezpieczeniowego i emerytalnego innych 

państw porozumienia o współdziałaniu w zakresie nadzoru. 

2. Komisja może udzielać organom nadzorującym działalność instytucji finansowych w 

innych państwach informacji posiadanych w związku z wykonywaniem ustawowych 

zadań, jeżeli: 

1)   informacje zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby wykonywanych przez te 

organy zadań z zakresu nadzoru; 

2)   przekazywanie udzielonych informacji poza te organy następuje wyłącznie po 

uprzednim uzyskaniu zgody Komisji. 

2a. Komisja może występować do organów nadzorujących działalność instytucji finansowych 

państw członkowskich Unii Europejskiej o udostępnienie informacji potrzebnych do 

wykonywania zadań z zakresu nadzoru. 

2b. Informacje uzyskane w trybie, o którym mowa w ust. 2a, Komisja może: 

1)   wykorzystać wyłącznie na potrzeby wykonywania zadań z zakresu nadzoru; 

2)   przekazać poza Komisję wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody organu, który je 

udostępnił i w zakresie udzielonej zgody. 

[3. Komisja udziela informacji właściwym organom państw członkowskich Unii Europejskiej 

oraz może występować o udzielenie informacji do tych organów w sprawach pośrednictwa 

ubezpieczeniowego, w szczególności dotyczących wykreślenia agenta ubezpieczeniowego 

lub brokera ubezpieczeniowego z rejestru pośredników ubezpieczeniowych.] 

<3. Komisja:  
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1) udziela właściwym organom innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich 

Unii Europejskiej informacji w sprawach dystrybucji ubezpieczeń i dystrybucji 

reasekuracji, w szczególności dotyczących zastosowanych środków, o których mowa 

w art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. 

poz. …), oraz informacji w zakresie art. 19 ust. 1 pkt 3 i 5 i art. 34 ust. 4 pkt 1 lit. e i f 

albo ust. 8 lub 9 tej ustawy; 

2) może występować do właściwych organów innych niż Rzeczpospolita Polska państw 

członkowskich Unii Europejskiej o udzielenie informacji w sprawach dystrybucji 

ubezpieczeń i dystrybucji reasekuracji, w szczególności dotyczących zastosowanych 

przez te organy środków w zakresie analogicznym do środków, o których mowa w 

art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, oraz 

informacji w zakresie spełniania przez osoby wykonujące w tych państwach 

działalność w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego wymogów dotyczących 

posiadania przez nie dobrej reputacji oraz wiedzy fachowej i kompetencji 

zawodowych.> 

4. W przypadku organów nadzoru państw niebędących państwami członkowskimi Unii 

Europejskiej udzielanie informacji, na zasadach określonych w ust. 2, może następować 

wyłącznie na zasadzie wzajemności. 

5. Komisja może udzielać zagranicznym organom państw członkowskich Unii Europejskiej 

informacji posiadanych w związku z wykonywaniem zadań z zakresu nadzoru nad 

działalnością zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji w zakresie związanym z 

wykonywaniem zadań z zakresu nadzoru uzupełniającego, o którym mowa w ustawie 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 oraz z 2015 r. poz. 1844). 

6. Komisja może udzielać informacji posiadanych w związku z wykonywaniem ustawowych 

zadań bankom centralnym lub innym instytucjom państw członkowskich Unii 

Europejskiej wykonującym zadania z zakresu polityki monetarnej oraz innym organom 

publicznym wykonującym zadania z zakresu nadzoru nad systemami płatności, jeżeli 

informacje te zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby wykonywanych zadań przez te 

podmioty. Przekazywanie udzielonych informacji poza te podmioty następuje wyłącznie 

po uprzednim uzyskaniu zgody Komisji. 
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U S T A W A  z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 2077 oraz z 2017 r. poz. 60)  

<Art. 6b. 

1. Pośrednik ubezpieczeniowy, wykonując czynności agencyjne albo czynności 

brokerskie w zakresie umów ubezpieczenia, o których mowa w grupie 3 działu I 

załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, postępuje uczciwie, rzetelnie i 

profesjonalnie, zgodnie z najlepiej pojętym interesem osób poszukujących ochrony 

ubezpieczeniowej lub klientów. 

2. Pośrednik ubezpieczeniowy przekazuje informacje w zakresie umów ubezpieczenia, o 

których mowa w grupie 3 działu I załącznika do ustawy o działalności 

ubezpieczeniowej, w tym informacje o charakterze reklamowym i marketingowym, 

poszukującemu ochrony ubezpieczeniowej lub klientowi w sposób jasny, dokładny 

i zrozumiały. 

3. Informacje o charakterze reklamowym lub marketingowym są wyraźnie oznaczone. 

 

Art. 6c. 

1. Pośrednik ubezpieczeniowy, wykonując czynności agencyjne albo czynności 

brokerskie w zakresie umów ubezpieczenia, o których mowa w grupie 3 działu I 

załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, stosuje rozwiązania 

organizacyjne służące zapobieganiu konfliktom interesów, tak aby nie miały one 

negatywnego wpływu na interesy klientów. 

2. Pośrednik ubezpieczeniowy podejmuje działania w celu identyfikacji konfliktów 

interesów między nim, w tym członkami jego zarządu, jego prokurentem 

i pracownikiem albo inną powiązaną z nim osobą, a jego klientami, lub też między 

jego klientami, powstające w trakcie wykonywania czynności agencyjnych albo 

czynności brokerskich w zakresie ubezpieczeń, o których mowa w grupie 3 działu I 

załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej. 

3. Jeżeli rozwiązania organizacyjne, o których mowa w ust. 1, nie są wystarczające, aby 

zapewnić uniknięcie ryzyka naruszenia interesów klienta, pośrednik 

ubezpieczeniowy przed zawarciem umowy ubezpieczenia ujawnia poszukującemu 

ochrony ubezpieczeniowej lub klientowi ogólny charakter lub źródła konfliktów 

interesów, w tym informuje poszukującego ochrony ubezpieczeniowej lub klienta, 
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czy uzyskiwana prowizja z tytułu umowy ubezpieczenia jest uzależniona od 

wolumenu zawartych umów ubezpieczenia.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 290) 

Art. 75. 

1. Uzyskania zezwolenia wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie 

określonym w przepisach: 

1)   ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487); 

2)   ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471); 

3)   ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 282 oraz z 2016 r. poz. 1020 i 1206); 

4)   ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 250, 1020 i 1250); 

5)   ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 

224 i 437); 

6)   (uchylony); 

7)   ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1636); 

7a)  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639); 

8)   ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 

emerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 291 i 615); 

9)   ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128, z późn. 

zm.); 

9a)  ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-

kredytowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1450, z późn. zm.); 

10)  (uchylony); 
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11)  ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

719, 831 i 904); 

12)  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. poz. 1243, z późn. 

zm.)
(22)

; 

13)  ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2016 r. poz. 884); 

14)  ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 1250); 

15)  ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie 

zmodyfikowanych (Dz. U. z 2015 r. poz. 806), w zakresie prowadzenia zakładu 

inżynierii genetycznej; 

16)  (uchylony); 

17)  ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. poz. 271, 

z późn. zm.); 

18)  ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 

1414, z późn. zm.); 

19)  ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 

222); 

20)  ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605, 904 i 1361); 

21)  (uchylony); 

22)  ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 

(Dz. U. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 

[23)  ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1450 oraz z 2015 r. poz. 1844 i 1893);] 

<23) ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. poz. …);> 

24)  (uchylony); 

25)  ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z 

późn. zm.); 

26)  ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.); 

27)  (uchylony); 

28)  (uchylony); 

29)  (uchylony); 

30)  ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1572); 
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31)  (23) ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach 

płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru 

nad tymi systemami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1224 i 1997) w zakresie prowadzenia 

systemu rozrachunku papierów wartościowych; 

32)  (24) ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad 

pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. poz. 819). 

2. Uzyskania zezwolenia albo dokonania zgłoszenia wymaga wykonywanie działalności 

związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego, określonej w ustawie 

z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512, z 2015 r. poz. 

1505 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 266, 1343 i 1579). 

2a. Uzyskania zezwolenia wymaga prowadzenie warsztatu w zakresie określonym w 

przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. poz. 

1494, z 2007 r. poz. 661, z 2011 r. poz. 622 i 1016, z 2015 r. poz. 1893 oraz z 2016 r. poz. 

1579). 

3. Uzyskania licencji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie 

określonym w przepisach: 

1)   ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym; 

2)   ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1297, z 

późn. zm.). 

4. 
(25)

 Uzyskania zgody wymaga prowadzenie: 

1)   systemu płatności w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. 

o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów 

wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami; 

2)   schematu płatniczego w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 19 sierpnia 

2011 r. o usługach płatniczych. 

5. Organy zezwalające, udzielające licencji i udzielające zgody oraz wszelkie warunki 

wykonywania działalności objętej zezwoleniami, licencjami oraz zgodami, a także zasady 

i tryb wydawania decyzji w sprawie zezwoleń, licencji i zgód określają przepisy ustaw, o 

których mowa w ust. 1-4. 
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U S T A W A   z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1768 

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 2017 r. poz. 1577), 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. z 2016 r. poz. 1639 oraz z 2017 r. 

poz. 452, 724, 791 i 1089); 

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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sprzedaży 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.); 

4c)  rozporządzeniu 1031/2010 - rozumie się przez to rozporządzenie Komisji (UE) nr 

1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu, kwestii 

administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji 

gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie 

(Dz. Urz. UE L 302 z 18.11.2010, str. 1, z późn. zm.); 

4d)  rozporządzeniu 575/2013 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów 

ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające 

rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.); 

4e)   rozporządzeniu 600/2014 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków 

instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. 

UE L 173 z 12.06.2014, str. 84); 

4f)   rozporządzeniu 596/2014 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na 

rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 

2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 

2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 1, z późn. zm.); 

4g)   rozporządzeniu 909/2014 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia 

rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych 

depozytów papierów wartościowych, zmieniające dyrektywy 98/26/WE i 2014/65/UE 

oraz rozporządzenie (UE) nr 236/2012 (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 1, z późn. 

zm.); 



- 9 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

<4h) rozporządzeniu 2017/571 – rozumie się przez to rozporządzenie delegowane 

Komisji (UE) 2017/571 z dnia 2 czerwca 2016 r. uzupełniające dyrektywę 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych 

standardów technicznych dotyczących zezwoleń, wymogów organizacyjnych 

i publikacji transakcji dla dostawców usług w zakresie udostępniania informacji (Dz. 

Urz. UE L 87 z 31.03.2017, str. 126);> 

5)   ofercie publicznej - rozumie się przez to ofertę publiczną w rozumieniu ustawy o ofercie 

publicznej obejmującą papiery wartościowe, do których stosuje się przepisy tej ustawy; 

6)   obrocie pierwotnym - rozumie się przez to obrót pierwotny w rozumieniu przepisów 

ustawy o ofercie publicznej; 

7)   obrocie wtórnym - rozumie się przez to: 

a)  dokonywanie oferty publicznej przez podmiot inny niż emitent lub subemitent usługowy, 

lub nabywanie papierów wartościowych od tego podmiotu, albo 

b)  proponowanie w dowolnej formie i w dowolny sposób, przez podmiot inny niż wystawca, 

nabycia instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi lub nabywanie 

ich od tego innego podmiotu, jeżeli propozycja skierowana jest do co najmniej 150 osób 

lub do nieoznaczonego adresata; 

8)   pierwszej ofercie publicznej - rozumie się przez to pierwszą ofertę publiczną w 

rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej; 

9)   obrocie zorganizowanym - rozumie się przez to obrót papierami wartościowymi lub 

innymi instrumentami finansowymi dokonywany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu; 

10)   (uchylony); 

10a)  platformie aukcyjnej - rozumie się przez to platformę aukcyjną, która na podstawie 

przepisów niniejszej ustawy oraz rozporządzenia 1031/2010 jest upoważniona do 

pełnienia funkcji, o których mowa w art. 31 ust. 1 tego rozporządzenia; 

11)  emitencie - rozumie się przez to emitenta w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej; 

12)  wystawcy - rozumie się przez to podmiot wystawiający we własnym imieniu instrumenty 

finansowe niebędące papierami wartościowymi i uprawniony lub zobowiązany z tych 

instrumentów finansowych; 

13)  sprzedającym - rozumie się przez to sprzedającego w rozumieniu ustawy o ofercie 

publicznej; 
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14)  subemisji inwestycyjnej - rozumie się przez to umowę o subemisję inwestycyjną w 

rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej; 

15)  subemisji usługowej - rozumie się przez to umowę o subemisję usługową w rozumieniu 

przepisów ustawy o ofercie publicznej; 

16)  podmiocie dominującym - rozumie się przez to jednostkę dominującą w rozumieniu art. 3 

ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, 245, 791 i 1089); 

17)  podmiocie zależnym - rozumie się przez to jednostkę zależną w rozumieniu art. 3 ust. 1 

pkt 39 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; 

18)  grupie kapitałowej - rozumie się przez to grupę kapitałową w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 

44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; 

19)  ogólnej liczbie głosów - rozumie się przez to ogólną liczbę głosów w rozumieniu ustawy 

o ofercie publicznej albo sumę głosów przypadających na wszystkie udziały w spółce z 

ograniczoną odpowiedzialnością; 

20)  Krajowym Depozycie - rozumie się przez to Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 

S.A.; 

21)  depozycie papierów wartościowych - rozumie się przez to prowadzony przez Krajowy 

Depozyt lub spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu 

zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1, system rejestracji zdematerializowanych 

papierów wartościowych, obejmujący rachunki papierów wartościowych, rachunki 

zbiorcze i konta depozytowe prowadzone przez podmioty upoważnione do tego 

przepisami ustawy; 

21a)   centralnym depozycie papierów wartościowych - rozumie się przez to podmiot, o 

którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 909/2014, posiadający zezwolenie, o 

którym mowa w art. 16 tego rozporządzenia, oraz mający siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

21b)   podmiocie wyznaczonym - rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 54 ust. 

2 lit. b rozporządzenia 909/2014, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

22)  państwie członkowskim - rozumie się przez to państwo, które jest członkiem Unii 

Europejskiej lub stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

23)  innym państwie członkowskim - rozumie się przez to państwo członkowskie niebędące 

Rzecząpospolitą Polską; 
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24)  państwach należących do OECD - rozumie się przez to państwa należące do Organizacji 

Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, z wyłączeniem państw członkowskich; 

25)  państwach należących do WTO - rozumie się przez to państwa należące do Światowej 

Organizacji Handlu, z wyłączeniem państw członkowskich; 

25a)  państwie równoważnym - rozumie się przez to państwo równoważne w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1049); 

26)  spółce publicznej - rozumie się przez to spółkę publiczną w rozumieniu ustawy o ofercie 

publicznej; 

27)  rynku pieniężnym - rozumie się przez to system obrotu instrumentami finansowymi 

opiewającymi wyłącznie na wierzytelności pieniężne, o terminie realizacji praw, liczonym 

od dnia ich wystawienia albo nabycia w obrocie pierwotnym, nie dłuższym niż rok; 

28)  instrumentach rynku pieniężnego - rozumie się przez to papiery wartościowe lub 

niebędące papierami wartościowymi instrumenty finansowe, wyemitowane lub 

wystawione na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego, które mogą 

być przedmiotem obrotu na rynku pieniężnym; 

28a)  instrumentach pochodnych - rozumie się przez to opcje, kontrakty terminowe, swapy, 

umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub 

pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, walut, stóp procentowych, 

rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów, zmian 

klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych 

oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, praw, zobowiązań, indeksów 

lub wskaźników (instrumentów bazowych) oraz instrumenty pochodne dotyczące 

przenoszenia ryzyka kredytowego; 

28b)  kapitale własnym - rozumie się przez to sumę wartości kapitału zakładowego, kapitału 

zapasowego, kapitału z aktualizacji wyceny, pozostałych kapitałów rezerwowych, 

niepodzielonego zysku z lat ubiegłych i zysku netto z bieżącej działalności, pomniejszoną 

o sumę wartości należnych wpłat na kapitał zakładowy, akcji własnych, niepokrytej straty 

z lat ubiegłych, straty netto z bieżącej działalności i odpisów z zysku netto w ciągu roku 

obrotowego; 

29)  prawie do akcji - rozumie się przez to papier wartościowy, z którego wynika uprawnienie 

do otrzymania, niemających formy dokumentu, akcji nowej emisji spółki publicznej, 

powstające z chwilą dokonania przydziału tych akcji i wygasające z chwilą 
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zarejestrowania akcji w depozycie papierów wartościowych albo z dniem 

uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego odmawiającego wpisu 

podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców; 

30)  kwicie depozytowym - rozumie się przez to papier wartościowy wyemitowany przez 

instytucję finansową z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego lub innego 

państwa należącego do OECD: 

a)  poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z papierami wartościowymi 

dopuszczonymi do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

albo papierami wartościowymi wyemitowanymi poza tym terytorium, albo 

b)  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z papierami wartościowymi 

wyemitowanymi poza tym terytorium 

- w którym inkorporowane jest prawo do zamiany tego papieru wartościowego na określone 

papiery wartościowe we wskazanej w warunkach emisji proporcji, przejście na właściciela 

tego papieru wartościowego praw majątkowych stanowiących pożytki z papierów 

wartościowych lub ich równowartości oraz, w przypadku akcji - możliwość wydania 

przez właściciela tego papieru wartościowego jego emitentowi wiążącej dyspozycji co do 

sposobu głosowania na walnym zgromadzeniu; 

30a)  dwudniowych kontraktach na rynku kasowym - rozumie się przez to dwudniowe 

kontrakty na rynku kasowym, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia 

1031/2010; 

30b)  pięciodniowych kontraktach terminowych typu future - rozumie się przez to 

pięciodniowe kontrakty terminowe typu future, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 

rozporządzenia 1031/2010; 

31)  zagranicznej instytucji kredytowej - rozumie się przez to instytucję kredytową, o której 

mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 575/2013, prowadzącą na podstawie 

zezwolenia właściwego organu nadzoru na terytorium innego państwa członkowskiego 

działalność maklerską, lub prowadzącą na podstawie zezwolenia właściwego organu 

nadzoru na terytorium innego państwa członkowskiego rachunki, na których rejestrowane 

są papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na zagranicznym rynku regulowanym; 

32)  zagranicznej firmie inwestycyjnej - rozumie się przez to osobę prawną lub jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej z siedzibą na terytorium innego 

państwa członkowskiego, a w przypadku gdy przepisy danego państwa nie wymagają 

ustanowienia siedziby - z centralą na terytorium innego państwa członkowskiego, albo 
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osobę fizyczną z miejscem zamieszkania na terytorium innego państwa członkowskiego, 

prowadzącą na podstawie zezwolenia właściwego organu nadzoru działalność maklerską 

na terytorium innego państwa członkowskiego, jak również zagraniczną instytucję 

kredytową; 

33)  firmie inwestycyjnej - rozumie się przez to dom maklerski, bank prowadzący działalność 

maklerską, zagraniczną firmę inwestycyjną prowadzącą działalność maklerską na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczną osobę prawną z siedzibą na 

terytorium państwa należącego do OECD lub WTO, prowadzącą na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską; 

<33a) zatwierdzonym podmiocie publikującym – rozumie się przez to firmę 

inwestycyjną, spółkę prowadzącą rynek regulowany lub inną osobę prawną, 

posiadające zezwolenie Komisji na świadczenie usług polegających na pośrednictwie 

w podawaniu do publicznej wiadomości informacji, o których mowa w art. 20 i art. 

21 rozporządzenia 600/2014, przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 

70 ust. 2, zagraniczne firmy inwestycyjne lub inne podmioty zagraniczne świadczące 

usługi inwestycyjne na terytorium Unii Europejskiej lub prowadzące działalność 

inwestycyjną przez utworzenie oddziału w Unii Europejskiej; 

33b) dostawcy informacji skonsolidowanych – rozumie się przez to firmę 

inwestycyjną, spółkę prowadzącą rynek regulowany lub inną osobę prawną, 

posiadające zezwolenie Komisji na gromadzenie informacji, o których mowa w art. 

6, art. 7, art. 10, art. 12, art. 13, art. 20 i art. 21 rozporządzenia 600/2014, 

pochodzących z rynku regulowanego, alternatywnego systemu obrotu lub 

zorganizowanej platformy obrotu, lub zatwierdzonego podmiotu publikującego, 

konsolidację tych danych w formę elektronicznego strumienia danych bieżących, ich 

dalsze udostępnianie oraz podawanie do publicznej wiadomości; 

33c) zatwierdzonym mechanizmie sprawozdawczym – rozumie się przez to firmę 

inwestycyjną, spółkę prowadzącą rynek regulowany lub inną osobę prawną, 

posiadające zezwolenie Komisji na świadczenie usług polegających na pośrednictwie 

w przekazywaniu Komisji, innym właściwym organom nadzoru lub Europejskiemu 

Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych informacji, o których mowa w 

art. 26 rozporządzenia 600/2014, przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w 

art. 70 ust. 2, zagraniczne firmy inwestycyjne lub inne podmioty zagraniczne 
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świadczące usługi inwestycyjne na terytorium Unii Europejskiej lub prowadzące 

działalność inwestycyjną przez utworzenie oddziału w Unii Europejskiej;> 

34)  ustawie o nadzorze - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad 

rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1480); 

35)  Komisji - rozumie się przez to Komisję Nadzoru Finansowego, o której mowa w ustawie 

z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 196, 

724, 791, 819 i 1089); 

36)   banku powierniczym - rozumie się przez to bank krajowy posiadający zezwolenie 

Komisji na prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i 

rachunków zbiorczych; 

37)  podmiocie nadzorowanym - rozumie się przez to podmiot nadzorowany w rozumieniu 

ustawy o nadzorze; 

38)  banku zagranicznym - rozumie się przez to bank mający siedzibę poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem zagranicznej instytucji kredytowej; 

39)  zakładzie ubezpieczeń - rozumie się przez to krajowy zakład ubezpieczeń, o którym 

mowa w art. 3 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089), zagraniczny 

zakład ubezpieczeń, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 55 tej ustawy, prowadzący 

działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, krajowy zakład reasekuracji, o 

którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 19 tej ustawy, oraz zagraniczny zakład reasekuracji, o 

którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 56 tej ustawy, prowadzący działalność na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

39a)  spółce zarządzającej - rozumie się przez to podmiot lub spółkę, o których mowa w art. 2 

pkt 10 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896, z późn. zm.), 

zwanej dalej "ustawą o funduszach inwestycyjnych"; 

39aa)  zarządzającym z UE - rozumie się przez to osobę prawną, o której mowa w art. 2 pkt 

10c ustawy o funduszach inwestycyjnych; 

39ab)   zarządzającym ASI - rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 3a 

ustawy o funduszach inwestycyjnych; 

39b)  kliencie profesjonalnym - rozumie się przez to podmiot, na którego rzecz jest lub ma 

być świadczona co najmniej jedna z usług, o których mowa w art. 69 ust. 2 lub 4, który 

posiada doświadczenie i wiedzę pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji 
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inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami, 

który jest: 

a)  bankiem, 

b)  firmą inwestycyjną, 

c)  zakładem ubezpieczeń, 

d)  funduszem inwestycyjnym, alternatywną spółką inwestycyjną, towarzystwem funduszy 

inwestycyjnych lub zarządzającym ASI w rozumieniu ustawy o funduszach 

inwestycyjnych, 

e)  funduszem emerytalnym lub towarzystwem emerytalnym w rozumieniu ustawy z dnia 28 

sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 870 i 1321), 

f)  towarowym domem maklerskim, 

g)  podmiotem, o którym mowa w art. 70 ust. 1 pkt 13, 

h)  inną niż wskazane w lit. a-g instytucją finansową, 

i)  inwestorem instytucjonalnym innym niż wskazany w lit. a-h prowadzącym regulowaną 

działalność na rynku finansowym, 

j)  podmiotem prowadzącym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działalność 

równoważną do działalności prowadzonej przez podmioty wskazane w lit. a-i, 

k)  przedsiębiorcą spełniającym co najmniej dwa z poniższych wymogów, przy czym 

równowartość kwot wskazanych w euro jest obliczana przy zastosowaniu średniego kursu 

euro ustalanego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia przez danego 

przedsiębiorcę sprawozdania finansowego: 

–  suma bilansowa tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej 20 000 000 euro, 

–  osiągnięta przez tego przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosi co najmniej 

40 000 000 euro, 

–  kapitał własny lub fundusz własny tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej 2 000 000 euro, 

l)  jednostką administracji rządowej lub samorządowej, organem publicznym, który zarządza 

długiem publicznym, bankiem centralnym, Bankiem Światowym, Międzynarodowym 

Funduszem Walutowym, Europejskim Bankiem Centralnym, Europejskim Bankiem 

Inwestycyjnym lub inną organizacją międzynarodową pełniącą podobne funkcje, 

m)  innym inwestorem instytucjonalnym, którego głównym przedmiotem działalności jest 

inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym podmioty zajmujące się sekurytyzacją 

aktywów lub zawieraniem innego rodzaju transakcji finansowych, 
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n)  podmiotem innym niż wskazane w lit. a-m, który na swój wniosek został przez firmę 

inwestycyjną uznany za klienta profesjonalnego na podstawie art. 3a ust. 1; 

39c)  kliencie detalicznym - rozumie się przez to podmiot niebędący klientem 

profesjonalnym, na którego rzecz jest lub ma być świadczona co najmniej jedna z usług, o 

których mowa w art. 69 ust. 2 lub 4; 

40)  umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - rozumie się przez to umowę, o 

której mowa w art. 822 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 

2017 r. poz. 459, 933 i 1132); 

41)  Przewodniczącym Komisji - rozumie się przez to Przewodniczącego Komisji, o której 

mowa w ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym; 

42)  ustawie o ostateczności rozrachunku - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 sierpnia 

2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku 

papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1224 i 1997 oraz z 2017 r. poz. 791); 

43)  systemie rozrachunku - rozumie się przez to system, o którym mowa w art. 1 pkt 2 

ustawy o ostateczności rozrachunku; 

44)  zleceniu rozrachunku - rozumie się przez to zlecenie, o którym mowa w art. 1 pkt 12 lit. 

b ustawy o ostateczności rozrachunku; 

45)  przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ust. 1 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 460 i 819); 

46)  przedsiębiorcy zagranicznym - rozumie się przez to przedsiębiorcę zagranicznego w 

rozumieniu art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej; 

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; 

50)   dniu roboczym - rozumie się przez to każdy dzień od poniedziałku do piątku, z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 
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51)   danych osobowych - rozumie się przez to imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, 

adres zamieszkania, w przypadku obywateli Rzeczypospolitej Polskiej także numer 

PESEL, w odniesieniu do osób nieposiadających obywatelstwa polskiego także numer 

paszportu, a w przypadku jego braku - numer innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość; 

52)   informacji poufnej - rozumie się przez to informację poufną w rozumieniu art. 7 

rozporządzenia 596 

<Art. 29c. 

1. Spółka prowadząca rynek regulowany może prowadzić działalność polegającą na 

świadczeniu usług w zakresie udostępniania informacji o transakcjach, po uzyskaniu 

zezwolenia Komisji. 

2. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na 

świadczeniu usług w zakresie udostępniania informacji o transakcjach powinien 

spełniać wymogi, o których mowa w art. 131b pkt 1–4 i 6. 

3. Komisja odmawia udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na 

świadczeniu usług w zakresie udostępniania informacji o transakcjach w 

przypadkach, o których mowa w art. 131d pkt 1–4.> 

 

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 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; 

6)   dokonywanie rozrachunku w instrumentach finansowych i środkach pieniężnych w 

związku z transakcjami zawieranymi na rynku regulowanym oraz transakcjami 
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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; 

4)   wykonywanie czynności przewidzianych dla systemu rozliczeniowego, o których 

mowa w art. 3 ust. 1 pkt 31 rozporządzenia 1031/2010, oraz czynności 

przewidzianych dla systemu rozrachunkowego, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 36 

rozporządzenia 1031/2010, na zasadach określonych w tym rozporządzeniu, na 

podstawie umowy z podmiotem prowadzącym platformę aukcyjną. 

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: 

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); 
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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[.] <;> 

<3) prowadzić działalność polegającą na świadczeniu usług w zakresie udostępniania 

informacji o transakcjach.> 

<5b. Krajowy Depozyt może prowadzić działalność polegającą na świadczeniu usług w 

zakresie udostępniania informacji o transakcjach, po uzyskaniu zezwolenia Komisji. 

5c. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na 

świadczeniu usług w zakresie udostępniania informacji o transakcjach powinien 

spełniać wymogi, o których mowa w art. 131b. 

5d. Komisja odmawia udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na 

świadczeniu usług w zakresie udostępniania informacji o transakcjach w 

przypadkach, o których mowa w art. 131d.> 

6. Minimalna wysokość kapitału własnego Krajowego Depozytu wynosi: 

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. 
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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 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, 
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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. 69f. 

1. Dom maklerski może prowadzić działalność polegającą na świadczeniu usług w 

zakresie udostępniania informacji o transakcjach po uzyskaniu zezwolenia, o którym 

mowa w art. 131c. 

2. Zezwolenie, o którym mowa w art. 131c, może być udzielone równocześnie z 

udzieleniem zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej. 

3. W przypadku odmowy udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej 

Komisja może udzielić zezwolenia, o którym mowa w art. 131c.> 

 

Art. 98. 

 1. Kapitał założycielski domu maklerskiego na prowadzenie działalności maklerskiej wynosi, 

z zastrzeżeniem ust. 2-4, 8 i 9, co najmniej równowartość w złotych 125 000 euro. 

2. W przypadku gdy dom maklerski nie prowadzi działalności, o której mowa w art. 69 ust. 4 

pkt 1, kapitał założycielski wynosi co najmniej równowartość w złotych 50 000 euro, z 

zastrzeżeniem ust. 3 i 4. 
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3. W przypadku gdy dom maklerski prowadzi działalność, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 

3 lub 7, kapitał założycielski wynosi co najmniej równowartość w złotych 730 000 euro. 

[4. Kapitał założycielski domu maklerskiego, który nie prowadzi działalności, o której mowa 

w art. 69 ust. 4 pkt 1, i który prowadzi jeden rodzaj lub kilka rodzajów działalności, o 

których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 5, będąc jednocześnie agentem 

ubezpieczeniowym albo brokerem ubezpieczeniowym w rozumieniu odpowiednio art. 7 

ust. 1 oraz art. 20 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 2077 oraz z 2017 r. poz. 60), wynosi co najmniej równowartość w 

złotych 25 000 euro.] 

<4. Kapitał założycielski domu maklerskiego, który nie prowadzi działalności, o której 

mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1, i który prowadzi jeden rodzaj lub kilka rodzajów 

działalności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 5, będąc jednocześnie 

agentem ubezpieczeniowym, agentem oferującym ubezpieczenia uzupełniające, 

brokerem ubezpieczeniowym albo brokerem reasekuracyjnym w rozumieniu ustawy 

z dnia 9 listopada 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. poz. …), wynosi co 

najmniej równowartość w złotych 25 000 euro.> 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

7. (uchylony). 

8. Nie wymaga kapitału założycielskiego w wysokości ustalonej zgodnie z ust. 3 prowadzenie 

przez dom maklerski działalności, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 3, wyłącznie w 

zakresie transakcji długoterminowych o cechach określonych w przepisach wydanych na 

podstawie ust. 11, o ile nie prowadzi działalności, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 7. 

9. W przypadku gdy dom maklerski nie prowadzi działalności, o której mowa w art. 69 ust. 4 

pkt 1, i prowadzi jeden rodzaj lub kilka rodzajów działalności, o których mowa w art. 69 

ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 5, oraz nie spełnia wymogu posiadania kapitału założycielskiego w 

wysokości ustalonej zgodnie z ust. 2 lub 4, jest obowiązany do zawarcia umowy 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z 

prowadzeniem działalności maklerskiej. 

9a. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w ust. 9, obejmuje szkody 

wyrządzone przez dom maklerski w związku z działalnością wykonywaną na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich. 
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9b. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowy zakres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 9, termin powstania obowiązku 

ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc w szczególności pod uwagę 

wykonywaną działalność domów maklerskich oraz zakres prowadzonej działalności. 

10. Równowartość w złotych kwot wyrażonych w euro, o których mowa w ust. 1-4, oblicza 

się z zastosowaniem średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na 

dzień 30 września roku poprzedzającego dany rok obrotowy, przy czym na potrzeby 

postępowania w przedmiocie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności 

maklerskiej - z zastosowaniem średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank 

Polski, obowiązującego w dniu poprzedzającym datę złożenia wniosku o udzielenie 

zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej. 

11. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, 

cechy transakcji długoterminowych, które mogą być dokonywane przez dom maklerski 

bez obowiązku posiadania kapitału założycielskiego w wysokości ustalonej zgodnie z ust. 

3, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia bezpiecznego prowadzenia działalności 

maklerskiej. 

<Rozdział 4 

Prowadzenie działalności w zakresie udostępniania informacji o transakcjach 

 

Art. 131a. 

1. Świadczenie usług w zakresie udostępniania informacji o transakcjach wymaga 

zezwolenia Komisji wydanego na wniosek zainteresowanego podmiotu. 

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może być udzielone na prowadzenie działalności 

jako: 

1) zatwierdzony podmiot publikujący; 

2) dostawca informacji skonsolidowanych; 

3) zatwierdzony mechanizm sprawozdawczy. 

3. Działalność, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona, z zastrzeżeniem art. 69f 

ust. 1, wyłącznie w formie spółki akcyjnej albo spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 

Art. 131b. 

Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie udostępniania 

informacji o transakcjach zawiera: 
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1) firmę, siedzibę oraz adres podmiotu ubiegającego się o zezwolenie; 

2) wskazanie rodzaju działalności, o której mowa w art. 131a ust. 2; 

3) program działania wskazujący rodzaj planowanych usług oraz strukturę 

organizacyjną, zgodnie z art. 2 rozporządzenia 2017/571;  

4) informacje dotyczące wewnętrznych zasad w zakresie ładu korporacyjnego, zgodnie 

z art. 3 rozporządzenia 2017/571; 

5) informacje o członkach zarządu i rady nadzorczej, zgodnie z art. 4 rozporządzenia 

2017/571; 

6) informacje dotyczące spełniania wymogów organizacyjnych, o których mowa w 

rozdziale II i III rozporządzenia 2017/571. 

 

Art. 131c. 

1. Komisja wydaje zezwolenie na wykonywanie działalności, o której mowa w art. 131a 

ust. 2, zawierające: 

1) firmę, siedzibę oraz adres podmiotu świadczącego usługi w zakresie udostępniania 

informacji o transakcjach; 

2) wskazanie zakresu działalności, na której wykonywanie zostało udzielone zezwolenie. 

2. Komisja przekazuje informację o udzielonym zezwoleniu Europejskiemu Urzędowi 

Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. 

3. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, uprawnia podmiot świadczący usługi w zakresie 

udostępniania informacji o transakcjach do prowadzenia działalności na terytorium 

wszystkich innych państw członkowskich, w zakresie objętym zezwoleniem. 

4. Podmiot świadczący usługi w zakresie udostępniania informacji o transakcjach na 

podstawie zezwolenia udzielonego w innym państwie członkowskim jest uprawniony 

do prowadzenia tej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie 

objętym zezwoleniem. 

Art. 131d. 

Komisja odmawia udzielenia zezwolenia na wykonywanie działalności, o której mowa w 

art. 131a ust. 2, w przypadku gdy: 

1) wniosek nie spełnia wymagań określonych w art. 131b; 

2) wniosek nie jest zgodny pod względem treści z przepisami prawa lub ze stanem 

faktycznym; 

3) wnioskodawca nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu 2017/571; 
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4) wnioskodawca nie zapewni prowadzenia działalności w sposób niezagrażający 

bezpieczeństwu obrotu instrumentami finansowymi lub prawidłowemu 

funkcjonowaniu rynku kapitałowego; 

5) członkowie zarządu lub rady nadzorczej nie spełniają wymogów, o których mowa w 

art. 131f, lub nie dają rękojmi należytego wykonywania obowiązków. 

 

Art. 131e. 

1. Komisja prowadzi rejestr podmiotów świadczących usługi w zakresie udostępniania 

informacji o transakcjach zawierający wskazanie firm (nazw), adresów siedziby oraz 

zakresu czynności, które poszczególne podmioty wykonują na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w ramach posiadanego zezwolenia. 

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, zawiera również informację o cofnięciu zezwolenia 

na świadczenie usług w zakresie udostępniania informacji o transakcjach. 

Informacja o cofnięciu zezwolenia jest zamieszczana w rejestrze na okres 5 lat od 

dnia cofnięcia zezwolenia. 

3. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, jest jawny. Komisja udostępnia rejestr na swojej 

stronie internetowej. 

Art. 131f. 

1. Członkowie zarządu i rady nadzorczej podmiotów świadczących usługi w zakresie 

udostępniania informacji o transakcjach posiadają wiedzę, umiejętności i 

doświadczenie, odpowiednie do pełnionych przez nich funkcji i powierzonych im 

obowiązków. 

2. Członkowie zarządu i rady nadzorczej podmiotów świadczących usługi w zakresie 

udostępniania informacji o transakcjach pełnią swoje funkcje w sposób uczciwy i 

rzetelny oraz kierują się niezależnością osądu, aby zapewnić skuteczną ocenę i 

weryfikację podejmowania i wykonania decyzji związanych z bieżącym 

zarządzaniem. 

3. Podmiot świadczący usługi w zakresie udostępniania informacji o transakcjach 

niezwłocznie informuje Komisję o wszelkich zmianach w składzie zarządu lub rady 

nadzorczej. 

4. Członkowie zarządu i rady nadzorczej podmiotów świadczących usługi w zakresie 

udostępniania informacji o transakcjach zapewniają skuteczne i ostrożne 

zarządzanie podmiotem, w tym właściwy i przejrzysty podział zadań, obowiązków i 
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odpowiedzialności, a także prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań zapobiegających 

konfliktom interesów. 

5. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych może określić, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowe kryteria w zakresie spełniania przez członków zarządu 

i rady nadzorczej podmiotu świadczącego usługi w zakresie udostępniania informacji 

o transakcjach wymogów, o których mowa w ust. 1 i 2, uwzględniając konieczność 

skutecznego i ostrożnego zarządzania podmiotem. 

 

Art. 131g. 

1. Zatwierdzony podmiot publikujący udostępnia informacje wymagane na podstawie 

art. 20 i art. 21 rozporządzenia 600/2014 w czasie jak najbardziej zbliżonym do 

rzeczywistego. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są podawane do publicznej wiadomości 

bezpłatnie, po 15 minutach od ich udostępnienia. 

3. Informacje są publikowane w formacie określonym w art. 14 rozporządzenia 

2017/571. 

4. Informacje publikowane przez zatwierdzony podmiot publikujący zawierają w 

szczególności: 

1) dane identyfikujące instrument finansowy lub kod ISIN; 

2) cenę, po jakiej zawarto transakcję; 

3) wolumen transakcji; 

4) godzinę zawarcia transakcji; 

5) godzinę zgłoszenia transakcji; 

6) oznaczenie waluty, w której rozliczana jest transakcja; 

7) kod systemu obrotu, w którym zawarto transakcję, a w przypadku gdy 

transakcję zawarto za pośrednictwem podmiotu systematycznie internalizującego 

– oznaczenie „SI”; w pozostałych przypadkach stosuje się oznaczenie „OTC”; 

8) wskazanie, czy transakcja podlegała szczególnym warunkom. 

5. Zatwierdzony podmiot publikujący stosuje i utrzymuje skuteczne rozwiązania mające 

na celu zapobieganie konfliktom interesów, zgodnie z art. 5 rozporządzenia 2017/571. 

6. Zatwierdzony podmiot publikujący stosuje mechanizmy bezpieczeństwa służące 

zapewnieniu bezpieczeństwa środków przekazu informacji, minimalizowaniu ryzyka 
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uszkodzenia danych i nieuprawnionego dostępu oraz zapobieganiu wyciekowi 

informacji przed ich publikacją. 

7. Zatwierdzony podmiot publikujący wykorzystuje systemy i instrumenty, które 

zapewniają ciągłość i regularność usług, zgodnie z art. 7 rozporządzenia 2017/571. 

8. Zatwierdzony podmiot publikujący stosuje systemy umożliwiające skuteczną kontrolę 

sprawozdań z transakcji pod kątem kompletności, wykrywania przeoczeń i 

oczywistych błędów, a w przypadku błędnego sprawozdania – możliwość ponownego 

przesłania sprawozdań, w których stwierdzono błędy, zgodnie z rozporządzeniem 

2017/571. 

Art. 131h. 

1. Dostawca informacji skonsolidowanych gromadzi, konsoliduje i udostępnia w czasie 

jak najbardziej zbliżonym do rzeczywistego informacje upubliczniane: 

1) zgodnie z art. 6 i art. 20 rozporządzenia 600/2014; 

2) zgodnie z art. 10 i art. 21 rozporządzenia 600/2014. 

2. Dostawca informacji skonsolidowanych posiadający zezwolenie, o którym mowa w 

art. 131a ust. 2 pkt 2, może świadczyć usługi dodatkowe, o których mowa w art. 13 

rozporządzenia 2017/571. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 1, są podawane do publicznej wiadomości 

bezpłatnie po 15 minutach od ich udostępnienia. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, informacje publikowane przez dostawcę 

informacji skonsolidowanych zawierają, z uwzględnieniem art. 15 i art. 20 

rozporządzenia 2017/571: 

1) dane identyfikujące instrument finansowy lub kod ISIN; 

2) cenę, po jakiej zawarto transakcję; 

3) wolumen transakcji; 

4) godzinę zawarcia transakcji; 

5) godzinę zgłoszenia transakcji; 

6) oznaczenie waluty, w której rozliczana jest transakcja; 

7) kod systemu obrotu, w którym zawarto transakcję, a w przypadku gdy 

transakcję zawarto za pośrednictwem podmiotu systematycznie internalizującego 

– oznaczenie „SI”; w pozostałych przypadkach stosuje się oznaczenie „OTC”; 

8) wskazanie, czy transakcja podlegała szczególnym warunkom. 
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5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, informacje publikowane przez dostawcę 

informacji skonsolidowanych zawierają informacje, o których mowa w ust. 4, a 

ponadto: 

1) informację, że decyzja inwestycyjna i zawarcie transakcji nastąpiło przy użyciu 

algorytmu komputerowego w firmie inwestycyjnej; 

2) w przypadku gdy zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a lub b rozporządzenia 600/2014 

uchylono obowiązek publikowania informacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 tego 

rozporządzenia – oznaczenie, który z tych uchylonych obowiązków dotyczył 

transakcji. 

Art. 131i. 

1. Dostawca informacji skonsolidowanych zapewnia udostępnianie skonsolidowanych 

danych pochodzących ze wszystkich rynków regulowanych, alternatywnych 

systemów obrotu, zorganizowanych platform obrotu i zatwierdzonych podmiotów 

publikujących w zakresie wynikającym z art. 131g ust. 1, w odniesieniu do 

instrumentów finansowych, o których mowa w rozporządzeniu 2017/571. 

2. Dostawca informacji skonsolidowanych stosuje i utrzymuje skuteczne rozwiązania 

mające na celu zapobieganie konfliktom interesów, zgodnie z wymogami 

określonymi w art. 5 rozporządzenia 2017/571. 

3. Dostawca informacji skonsolidowanych stosuje mechanizmy bezpieczeństwa służące 

zagwarantowaniu bezpieczeństwa środków przekazu informacji, minimalizowaniu 

ryzyka uszkodzenia danych i nieuprawnionego dostępu oraz zapobieganiu 

nieuprawnionemu ujawnieniu informacji przed ich publikacją. Dostawca informacji 

skonsolidowanych wykorzystuje systemy i instrumenty, które zapewniają ciągłość i 

regularność usług, zgodnie z art. 7 rozporządzenia 2017/571. 

4. Dostawca informacji skonsolidowanych stosuje systemy umożliwiające skuteczną 

kontrolę sprawozdań z transakcji pod kątem kompletności, wykrywania przeoczeń i 

oczywistych błędów, a w przypadku błędnego sprawozdania – możliwość ponownego 

przesłania sprawozdań, w których stwierdzono błędy, zgodnie z art. 10 

rozporządzenia 2017/571. 

5. Dostawca informacji skonsolidowanych rozpowszechnia informacje w sposób 

zapewniający skuteczny oraz szybki dostęp do tych informacji na zasadach 

niedyskryminacyjnych, w formatach łatwo dostępnych dla uczestników rynku i 

pozwalających im na łatwe wykorzystanie tych informacji. 
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Art. 131j. 

1. Zatwierdzony mechanizm sprawozdawczy przekazuje Komisji lub innym właściwym 

organom nadzoru lub Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów 

Wartościowych informacje wymagane na podstawie art. 26 rozporządzenia 600/2014 

w możliwie najkrótszym terminie, nie później jednak niż do końca dnia roboczego 

następującego po dniu, w którym miała miejsce transakcja. 

2. Zatwierdzony mechanizm sprawozdawczy stosuje i utrzymuje skuteczne rozwiązania 

mające na celu zapobieganie konfliktom interesów, zgodnie z wymogami 

określonymi w art. 5 rozporządzenia 2017/571. 

3. Zatwierdzony mechanizm sprawozdawczy stosuje mechanizmy bezpieczeństwa 

służące zagwarantowaniu bezpieczeństwa środków przekazu informacji, 

minimalizowaniu ryzyka uszkodzenia danych i nieuprawnionego dostępu oraz 

zapobieganiu nieuprawnionemu udostępnieniu informacji, o których mowa w art. 26 

rozporządzenia 600/2014. Zatwierdzony mechanizm sprawozdawczy wykorzystuje 

systemy i instrumenty, które zapewniają ciągłość i regularność usług, zgodnie z art. 9 

rozporządzenia 2017/571. 

4. Zatwierdzony mechanizm sprawozdawczy stosuje systemy umożliwiające skuteczną 

kontrolę sprawozdań z transakcji pod kątem kompletności, wykrywanie przeoczeń i 

oczywistych błędów spowodowanych przez firmę inwestycyjną i umożliwiające, w 

przypadku wystąpienia takiego błędu lub przeoczenia, przekazywanie firmie 

inwestycyjnej szczegółowych informacji o danym błędzie lub przeoczeniu, a w 

przypadku błędnego sprawozdania – możliwość ponownego przesłania sprawozdań, 

w których stwierdzono błędy, zgodnie z art. 11 rozporządzenia 2017/571. 

5. Zatwierdzony mechanizm sprawozdawczy stosuje systemy umożliwiające wykrywanie 

spowodowanych błędów lub przeoczeń oraz korygowanie i ponowne przekazywanie 

właściwemu organowi prawidłowego i kompletnego sprawozdania z transakcji, 

zgodnie z art. 11 rozporządzenia 2017/571. 

 

Art. 131k. 

1. Na żądanie Komisji lub jej upoważnionego przedstawiciela osoby uprawnione do 

reprezentowania dostawcy usług w zakresie udostępniania informacji o transakcjach 

lub wchodzące w skład jego statutowych organów albo pozostające z nim w stosunku 

pracy niezwłocznie sporządzają i przekazują, na koszt dostawcy usług w zakresie 
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udostępniania informacji, kopie dokumentów i innych nośników informacji oraz 

udzielają pisemnych lub ustnych wyjaśnień. 

2. Biegły rewident lub firmy audytorskie badające sprawozdanie finansowe dostawcy 

usług w zakresie udostępniania informacji o transakcjach niezwłocznie przekazują 

Komisji oraz organom statutowym dostawcy istotne informacje, w posiadanie 

których weszli w związku z wykonywanymi czynnościami, dotyczące zdarzeń 

powodujących: 

1) powstanie uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa regulujących 

prowadzenie działalności w zakresie udostępniania informacji o transakcjach przez 

dostawcę usług, członków jej organów statutowych lub pracowników; 

2) powstanie zagrożenia dla dalszej działalności dostawcy usług w zakresie 

udostępniania informacji o transakcjach; 

3) odmowę wydania opinii dotyczącej sprawozdania finansowego dostawcy usług w 

zakresie udostępniania informacji o transakcjach, wydanie opinii negatywnej 

dotyczącej jego sprawozdania finansowego lub wniesienie zastrzeżeń w tej opinii. 

3. Biegły rewident lub firma audytorska może odstąpić od powiadomienia organów 

statutowych dostawcy usług w zakresie udostępniania informacji o transakcjach, o 

którym mowa w ust. 2, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. 

4. Wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 2, nie narusza obowiązku zachowania 

tajemnicy, o której mowa w art. 78 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych 

rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.> 

 

Art. 163. 

1. Od spółki prowadzącej rynek regulowany pobiera się roczną opłatę ustalaną na podstawie 

średniej wartości przychodów w okresie trzech lat poprzedzających rok, za który jest 

należna opłata, z wyłączeniem dywidend otrzymanych od jednostek zależnych i 

stowarzyszonych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości, zwanych dalej "jednostkami zależnymi lub stowarzyszonymi", oraz 

przychodów z rynku skarbowych papierów wartościowych, w przypadku gdy spółka na 

podstawie umowy z ministrem właściwym do spraw budżetu prowadzi taki rynek, w 

wysokości nie większej niż 3,5% tej średniej, jednak nie mniej niż równowartość w 

złotych 6250 euro. 

2. (uchylony). 
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3. Od Krajowego Depozytu pobiera się roczną opłatę ustalaną na podstawie średniej wartości 

przychodów w okresie trzech lat poprzedzających rok, za który należna jest opłata, z 

wyłączeniem dywidend otrzymanych od jednostek zależnych i stowarzyszonych, w 

wysokości nie większej niż 5,5% tej średniej, jednak nie mniej niż równowartość w 

złotych 6250 euro. 

4. Od spółki prowadzącej izbę rozliczeniową oraz od spółki, której Krajowy Depozyt 

przekazał wykonywanie czynności z zakresu rozliczania transakcji, pobiera się roczną 

opłatę ustalaną na podstawie średniej wartości przychodów w okresie trzech lat 

poprzedzających rok, za który należna jest opłata, z wyłączeniem dywidend otrzymanych 

od jednostek zależnych i stowarzyszonych, w wysokości nie większej niż 5,5% tej 

średniej, jednak nie mniej niż równowartość w złotych 6250 euro. 

5. Od spółki prowadzącej izbę rozrachunkową oraz od spółki, której Krajowy Depozyt 

przekazał wykonywanie czynności z zakresu rozrachunku transakcji, pobiera się roczną 

opłatę ustalaną na podstawie średniej wartości przychodów w okresie trzech lat 

poprzedzających rok, za który należna jest opłata, z wyłączeniem dywidend otrzymanych 

od jednostek zależnych i stowarzyszonych, w wysokości nie większej niż 5,5% tej 

średniej, jednak nie mniej niż równowartość w złotych 6250 euro. 

6. Od spółki prowadzącej izbę rozliczeniową i izbę rozrachunkową, która wykonuje funkcję 

giełdowej izby rozrachunkowej, pobiera się roczną opłatę ustalaną na podstawie średniej 

wartości przychodów w okresie trzech lat poprzedzających rok, za który należna jest 

opłata, z wyłączeniem dywidend otrzymanych od jednostek zależnych i stowarzyszonych, 

w wysokości nie większej niż 5,5% tej średniej, jednak nie mniej niż równowartość w 

złotych 6250 euro. 

7. Od domu maklerskiego pobiera się roczną opłatę ustalaną na podstawie średniej wartości 

przychodów ogółem w okresie trzech lat poprzedzających rok, za który należna jest 

opłata, w wysokości nie większej niż 0,5% tej średniej, jednak nie mniej niż 

równowartość w złotych 750 euro. Wielkość przychodów ogółem, o których mowa w 

zdaniu pierwszym, stanowi suma następujących pozycji rachunku zysków i strat: 

1)   przychody z działalności maklerskiej, 

2)   przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu, 

3)   przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności, 

4)   przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży, 

5)   pozostałe przychody operacyjne, 
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6)   przychody finansowe 

- pomniejszona o dywidendy otrzymane od jednostek zależnych i stowarzyszonych, które są 

obowiązane do wnoszenia opłat na pokrycie kosztów, o których mowa w art. 17 ust. 1 

ustawy o nadzorze. 

8. Od agenta firmy inwestycyjnej, z wyłączeniem banku i domu maklerskiego, pobiera się 

opłatę roczną w wysokości równowartości w złotych 500 euro. 

9. Od zagranicznej firmy inwestycyjnej prowadzącej działalność maklerską na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału oraz od zagranicznej osoby prawnej 

prowadzącej taką działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pobiera się opłatę 

roczną ustalaną na podstawie przychodów oddziału w poprzednim roku kalendarzowym w 

wysokości nie większej niż 0,15% tych przychodów, jednak nie mniej niż równowartość 

w złotych 500 euro. Przychody, o których mowa w zdaniu pierwszym, są przychodami 

oddziału w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Zagraniczne firmy inwestycyjne prowadzące działalność maklerską na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczne osoby prawne prowadzące taką działalność na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie ponoszą opłaty, o której mowa w zdaniu 

pierwszym, jeżeli na zasadzie wzajemności polskie podmioty prowadzące działalność 

maklerską na terytorium państwa, w którym podmioty takie mają swoją siedzibę, nie 

ponoszą tego rodzaju opłat. 

10. Zagraniczne firmy inwestycyjne będące stronami transakcji zawieranych na rynku 

regulowanym są obowiązane do wnoszenia opłaty rocznej w wysokości równowartości w 

złotych 10 000 euro. W przypadku nieuiszczenia opłaty, o której mowa w zdaniu 

pierwszym, spółka prowadząca rynek regulowany zawiesza do czasu uregulowania 

zaległości możliwość zawierania transakcji na rynku regulowanym przez zagraniczną 

firmę inwestycyjną. 

<11. Od zatwierdzonego podmiotu publikującego, dostawcy informacji 

skonsolidowanych, zatwierdzonego mechanizmu sprawozdawczego z tytułu 

prowadzenia działalności w zakresie udostępniania informacji o transakcjach, za 

każdy rodzaj prowadzonej działalności pobiera się opłatę roczną w wysokości 

równowartości w złotych 500 euro.> 
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<Art. 167c. 

1. Komisja może cofnąć zezwolenie na świadczenie usług w zakresie udostępniania 

informacji o transakcjach, w przypadku gdy podmiot świadczący te usługi: 

1) nie rozpoczął prowadzenia działalności objętej zezwoleniem w terminie 12 

miesięcy od wydania zezwolenia; 

2) przez okres co najmniej 6 miesięcy nie prowadził działalności objętej 

zezwoleniem; 

3) otrzymał zezwolenie na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów 

zaświadczających nieprawdę; 

4) przestał spełniać warunki, które były podstawą udzielenia zezwolenia; 

5) istotnie narusza przepisy prawa regulujące świadczenie usług w zakresie 

udostępniania informacji o transakcjach, w szczególności rozporządzenia 

600/2014. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, Komisja może również nałożyć na 

podmiot świadczący usługi w zakresie udostępniania informacji o transakcjach karę 

pieniężną do wysokości 5 000 000 zł. 

3. Komisja, ustalając wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 2, uwzględnia w 

szczególności: 

1) wagę naruszenia i czas jego trwania; 

2) stopień przyczynienia się podmiotu świadczącego usługi w zakresie udostępniania 

informacji o transakcjach do powstania naruszenia; 

3) sytuację finansową podmiotu świadczącego usługi w zakresie udostępniania 

informacji o transakcjach, na który jest nakładana kara, w szczególności 

wysokość jego całkowitych obrotów; 

4) kwoty korzyści osiągniętych lub strat unikniętych przez podmiot świadczący 

usługi w zakresie udostępniania informacji o transakcjach, jeżeli można te 

korzyści lub straty ustalić; 

5) straty poniesione przez osoby trzecie w związku z naruszeniem, jeżeli można je 

ustalić; 

6) gotowość podmiotu świadczącego usługi w zakresie udostępniania informacji o 

transakcjach do współpracy z Komisją podczas wyjaśniania okoliczności 

naruszenia; 
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7) stopień naprawienia szkody wyrządzonej inwestorom wskutek działań podmiotu 

świadczącego usługi w zakresie udostępniania informacji o transakcjach; 

8) uprzednie naruszenia przepisów prawa regulujących świadczenie usług w 

zakresie udostępniania informacji o transakcjach popełnione przez podmiot, na 

który jest nakładana kara. 

4. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty 

unikniętej przez podmiot świadczący usługi w zakresie udostępniania informacji o 

transakcjach w wyniku naruszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, zamiast kary, o 

której mowa w ust. 2, Komisja może nałożyć karę pieniężną w wysokości do 

dwukrotności kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1480) 

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 2016 r. poz. 1636, z późn. 

zm.); 

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 2016 r. poz. 1639 oraz z 2017 r. 

poz. 452, 724, 791 i 1089); 

3)   ustawie o funduszach inwestycyjnych - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 maja 2004 

r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi 

(Dz. U. 2016 r. poz. 1896, z późn. zm.); 

4)   ustawie o giełdach towarowych - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 października 2000 

r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1127 i 1089); 

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 2016 r. poz. 1252); 
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5a)  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 

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.); 

5c)  rozporządzeniu 1031/2010 - rozumie się przez to rozporządzenie Komisji (UE) nr 

1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu, kwestii 

administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji 

gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie 

(Dz. Urz. UE L 302 z 18.11.2010, str. 1, z późn. zm.); 

5d)  rozporządzeniu 575/2013 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów 

ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające 

rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.); 

5e)  rozporządzeniu 909/2014 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia 

rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych 

depozytów papierów wartościowych, zmieniające dyrektywy 98/26/WE i 2014/65/UE 

oraz rozporządzenie (UE) nr 236/2012 (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 1); 

5f)  rozporządzeniu 596/2014 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na 

rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 

2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 

2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 1, z późn. zm.); 

<5g) rozporządzeniu 600/2014 – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków 

instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. 

Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 84, z późn. zm.);> 
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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 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, i przepisy rozporządzeń, o których mowa w art. 3 ust. 

5, oraz 

c)  rynek towarów giełdowych w rozumieniu ustawy, o której mowa w pkt 4, oraz 

d)  rynek dwudniowych kontraktów na rynku kasowym, o których mowa w art. 3 ust. 1 

pkt 3 rozporządzenia 1031/2010 - w zakresie, w jakim do obrotu tymi uprawnieniami 

do emisji stosuje się przepisy tego rozporządzenia; 

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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14)  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); 

15)  systemie rozrachunku papierów wartościowych - rozumie się przez to system, o którym 

mowa w art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w 

systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach 

nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1224 i 1997 oraz z 2017 r. poz. 791). 

 

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 236/2012, rozporządzenia 

648/2012, rozporządzenia 1031/2010, z wyłączeniem art. 55 ust. 1 tego rozporządzenia, 

rozporządzenia 596/2014 oraz rozporządzenia 909/2014.] 

<2. Komisja jest właściwym organem w rozumieniu rozporządzenia 236/2012, 

rozporządzenia 648/2012, rozporządzenia 1031/2010, z wyłączeniem art. 55 ust. 1 

tego rozporządzenia, rozporządzenia 596/2014, rozporządzenia 909/2014 oraz 

rozporządzenia 600/2014.> 

2a. Odpowiednim organem, o którym mowa w art. 12 ust. 1 lit. a rozporządzenia 909/2014, 

jest Prezes Narodowego Banku Polskiego. 

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; 
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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. 

5. Komisja jest organem właściwym w przypadkach, w których państwem członkowskim 

pochodzenia, w rozumieniu przepisów: 

1)   rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 345/2013 z dnia 17 kwietnia 

2013 r. w sprawie europejskich funduszy venture capital (Dz. Urz. UE L 115 z 

25.04.2013, str. 1), 

2)   rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 346/2013 z dnia 17 kwietnia 

2013 r. w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej (Dz. Urz. 

UE L 115 z 25.04.2013, str. 18) 

-   jest Rzeczpospolita Polska. 

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, 

5)   spółki prowadzące rynek regulowany, 

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, 

6d)  centralny depozyt papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 

rozporządzenia 909/2014,  



- 39 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

7)   emitenci dokonujący oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu ustawy o 

ofercie publicznej lub emitenci, których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu 

na rynku regulowanym lub które są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, a 

także emitenci, którzy ubiegają się o dopuszczenie lub wprowadzenie ich papierów 

wartościowych do takiego obrotu, 

8)   fundusze inwestycyjne, 

9)   towarzystwa funduszy inwestycyjnych, 

9a)  zarządzający ASI w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych, 

10)  inne podmioty prowadzące obsługę funduszy inwestycyjnych lub alternatywnych 

funduszy inwestycyjnych, w tym podmioty, którym zostało powierzone wykonywanie 

obowiązków towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub zarządzającego ASI w 

rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych, 

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, 

18)  finansowe spółki holdingowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia 575/2013, 

mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

19)  finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 21 

rozporządzenia 575/2013, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

20)  spółki holdingowe o działalności mieszanej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 22 

rozporządzenia 575/2013, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej<,> 

<22) dostawcy usług w zakresie udostępniania informacji> 

- zwane dalej "podmiotami nadzorowanymi". 
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U S T A W A    z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 196, 724, 791, 819 i 1089)  

Art. 1. 

1. Ustawa określa organizację, zakres i cel sprawowania nadzoru nad rynkiem finansowym. 

2. Nadzór nad rynkiem finansowym obejmuje: 

1)   nadzór bankowy, sprawowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

- Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1988, 1997 i 2260), zwanej dalej "ustawą - 

Prawo bankowe", ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036, z 2015 r. poz. 855 i 1513 oraz z 2016 r. poz. 996 i 

1997), ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich 

zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2016 r. poz. 1826) oraz 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 

2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm 

inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 

z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 575/2013"; 

2)   nadzór emerytalny, sprawowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 

r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 291, 

615 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 38), ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych 

programach emerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1449), ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach 

zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1776), ustawy z dnia 22 maja 

2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 477) oraz 

ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1097 oraz z 2017 r. poz. 38); 

3)   nadzór ubezpieczeniowy, sprawowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 

września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 

oraz z 2016 r. poz. 615 i 1948), zwanej dalej "ustawą o działalności ubezpieczeniowej 

i reasekuracyjnej", [ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 2077 oraz z 2017 r. poz. 60)] <ustawy z dnia 9 listopada 2017 

r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. poz. …)> , ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o 

nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o 

ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 792 i 

2181); 
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4)   
(1)

 nadzór nad rynkiem kapitałowym, sprawowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636, 

1948 i 1997 oraz z 2017 r. poz. 724), ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1639 oraz z 2017 r. poz. 452 i 724), ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 

inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1896, 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 724), zwanej dalej "ustawą o 

funduszach inwestycyjnych", ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 

towarowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 719, 831, 904 i 1948), ustawy z dnia 29 lipca 2005 

r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1289 oraz z 2017 r. poz. 

724), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 

października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii 

(Dz. Urz. UE L 326 z 08.12.2011, str. 1) w zakresie dotyczącym produktów 

energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym, które są instrumentami 

finansowymi i do których stosuje się art. 2 ust. 1 lit. a-d i ust. 3 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w 

sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz 

uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy 

Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 

12.06.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 596/2014", 

rozporządzenia nr 575/2013, rozporządzenia nr 596/2014, 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, z późn. zm.), 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.), 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie 

harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na 

aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji 

gazów cieplarnianych we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 302 z 18.11.2010, str. 1, z późn. 
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zm.), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 

lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii 

Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych, 

zmieniającego dyrektywy 98/26/WE i 2014/65/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 

236/2012 (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej 

"rozporządzeniem nr 909/2014"; 

5)   nadzór nad instytucjami płatniczymi, biurami usług płatniczych, instytucjami 

pieniądza elektronicznego, oddziałami zagranicznych instytucji pieniądza 

elektronicznego sprawowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o 

usługach płatniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1572 i 1997); 

5a)  nadzór nad agencjami ratingowymi w zakresie przewidzianym przepisami 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1060/2009 z dnia 16 września 

2009 r. w sprawie agencji ratingowych (Dz. Urz. WE L 302 z 17.11.2009, str. 1); 

5b)  (uchylony); 

6)   nadzór uzupełniający, sprawowany zgodnie z przepisami 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. z 2016 r. poz. 1252; 

7)   nadzór nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi i Krajową 

Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową, sprawowany zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-

kredytowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1910, 1948 i 1997 oraz z 2017 r. poz. 60); 

8)   
(2)

 nadzór nad pośrednikami kredytu hipotecznego oraz ich agentami, sprawowany 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o 

nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. poz. 819)[.] <;> 

<9) nadzór w zakresie przewidzianym przepisami rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie 

indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach 

finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy 

inwestycyjnych i zmieniającego dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz 

rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (Dz. Urz. UE L 171 z dnia 29.06.2016, str. 1 

oraz Dz. Urz. UE L 137 z dnia 24.05.2017, str. 41).> 
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Art. 6. 

1. W sprawach cywilnych wynikających ze stosunków związanych z uczestnictwem w 

obrocie na rynku finansowym albo dotyczących podmiotów wykonujących działalność na 

tym rynku Przewodniczącemu Komisji przysługują uprawnienia prokuratora wynikające z 

przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1822, z późn. zm.). 

2. W sprawach o przestępstwa: 

1)   określone w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 

emerytalnych, ustawie - Prawo bankowe, ustawie z dnia 26 października 2000 r. o 

giełdach towarowych, ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, 

[ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym] <ustawie z dnia 9 

listopada 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń>, ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

pracowniczych programach emerytalnych, ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia 

emerytalnego, ustawie o funduszach inwestycyjnych, ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o 

obrocie instrumentami finansowymi, ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych, ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach 

kapitałowych oraz ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, 

2)   dotyczące czynów skierowanych przeciwko interesom uczestników rynku, pozostających 

w związku z działalnością podmiotów wykonujących działalność na tym rynku 

- Przewodniczącemu Komisji, na jego wniosek, przysługują uprawnienia pokrzywdzonego w 

postępowaniu karnym. 

Art. 6b. 

1. Komisja podaje do publicznej wiadomości informację o złożeniu zawiadomienia o 

podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 215 i art. 216 ustawy z dnia 28 

sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, art. 171 ust. 1-3 

ustawy - Prawo bankowe, art. 56a i art. 57 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o 

giełdach towarowych, art. 430 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, 

[art. 47 i art. 48 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym] <art. 

89 i art. 90 ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń>, art. 50 ust. 1 

i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, art. 40 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz 
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indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, art. 287 i art. 290-296 ustawy o 

funduszach inwestycyjnych, art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi, art. 99 i art. 99a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych lub art. 150 i art. 151 ustawy z dnia 19 

sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Komisja może podać do publicznej wiadomości 

informację o karze pieniężnej nałożonej na dostawcę usług płatniczych w związku z 

niewypełnianiem przez niego obowiązków wynikających z art. 20a, art. 32b-32d, art. 

59ia-59ie, art. 59ig, art. 59ih oraz art. 59ij-59is ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o 

usługach płatniczych, chyba że ujawnienie informacji stanowić może poważne zagrożenie 

dla rynku finansowego lub może wyrządzić nieproporcjonalną szkodę. 

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, nie może zawierać danych osobowych. Do publicznej 

wiadomości podaje się firmę (nazwę) podmiotu, w związku z działalnością którego 

złożone zostało zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, a w przypadku 

gdy podmiot ten prowadzi działalność pod innym oznaczeniem, do publicznej wiadomości 

podaje się także to oznaczenie. 

3. Zakazu, o którym mowa w ust. 2, nie narusza podanie do publicznej wiadomości firmy 

(nazwy), pod którą prowadzi działalność osoba fizyczna. 

4. Informacje, o których mowa w ust. 1, podawane są poprzez zamieszczenie na 

wyodrębnionej stronie internetowej Komisji pod nazwą "Lista ostrzeżeń publicznych 

Komisji Nadzoru Finansowego". 

5. Na podstawie zawiadomienia przekazanego Komisji przez prokuratora, informacje, o 

których mowa w ust. 1, uzupełnia się każdorazowo o wzmiankę o prawomocnej odmowie 

wszczęcia postępowania przygotowawczego albo o prawomocnym umorzeniu 

postępowania przygotowawczego, a w przypadku wniesienia aktu oskarżenia o wzmiankę 

o prawomocnym orzeczeniu sądu. 

6. W przypadku gdy w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa określonego w ust. 

1, postępowanie przygotowawcze prowadzone jest z urzędu lub na podstawie 

zawiadomienia podmiotu innego niż Komisja, prokurator zawiadamia o tym Komisję, 

wskazując w zawiadomieniu firmę (nazwę) lub inne oznaczenie prowadzonej przez dany 

podmiot działalności, w związku z którą prowadzone jest postępowanie. Przepisy ust. 2-5 

stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że na liście, o której mowa w ust. 4, zamieszcza 
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się informację jedynie w przypadku gdy Przewodniczący Komisji skorzystał z uprawnień 

przysługujących mu na podstawie art. 6 ust. 2. 

7. W przypadku prawomocnej odmowy wszczęcia postępowania przygotowawczego, 

prawomocnego umorzenia postępowania przygotowawczego albo wydania przez sąd 

prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie karne innego niż wyrok skazujący 

lub wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne Komisja na pisemny wniosek 

podmiotu, w związku z działalnością którego zostało złożone zawiadomienie, o którym 

mowa w ust. 1, lub wniosek, o którym mowa w art. 6 ust. 2, usuwa informację 

zamieszczoną na liście, o której mowa w ust. 4, dotyczącą tego podmiotu wraz ze 

wszystkimi wzmiankami, którymi tę informację uzupełniono, z zastrzeżeniem ust. 8-10. 

8. W przypadku gdy w związku z zawiadomieniem, o którym mowa w ust. 1, wszczęto więcej 

niż jedno postępowanie karne, informację zamieszczoną na liście, o której mowa w ust. 4, 

dotyczącą danego podmiotu wraz ze wszystkimi wzmiankami, którymi tę informację 

uzupełniono, usuwa się po zakończeniu wszystkich wszczętych postępowań. 

9. W przypadku gdy w związku z zawiadomieniem, o którym mowa w ust. 1, wszczęto jedno 

postępowanie karne przy jednoczesnej odmowie wszczęcia postępowania 

przygotowawczego w jednej lub więcej spraw, informację zamieszczoną na liście, o której 

mowa w ust. 4, dotyczącą danego podmiotu wraz ze wszystkimi wzmiankami, którymi tę 

informację uzupełniono, usuwa się po zakończeniu tego postępowania. 

10. Przepisy ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio do informacji zamieszczonych na liście, o 

której mowa w ust. 4, na podstawie ust. 6 zdanie drugie. 

11. Usunięcia informacji, o którym mowa w ust. 7, Komisja dokonuje pod warunkiem 

posiadania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5. W przypadku gdy Komisja nie 

posiada tego zawiadomienia, wniosek, o którym mowa w ust. 7, pozostawia się bez 

rozpoznania i zawiadamia się o tym wnioskodawcę. 

12. Komisja z urzędu, po upływie 10 lat od dnia złożenia zawiadomienia, o którym mowa w 

ust. 1, lub wniosku, o którym mowa w art. 6 ust. 2, usuwa informację zamieszczoną w 

związku z tym zawiadomieniem lub wnioskiem na liście, o której mowa w ust. 4, wraz ze 

wszystkimi wzmiankami, którymi tę informację uzupełniono. Przepisy ust. 8 i 10 stosuje 

się odpowiednio. 

13. W przypadku gdy pomimo upływu terminu, o którym mowa w ust. 12, postępowanie 

karne nie zostało zakończone, Komisja z urzędu usuwa informację zamieszczoną na liście, 

o której mowa w ust. 4, wraz ze wszystkimi wzmiankami, którymi tę informację 
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uzupełniono, po upływie roku od dnia prawomocnego zakończenia tego postępowania 

karnego. Przepisy ust. 8 i 10 stosuje się odpowiednio. 

 

 

 

U S T A W A  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 

oraz z 2017 r. poz. 624, 1273, 1529, 1543 i 1566)  

 

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ 

ZWOLNIENIA 

  

Cz

ęść 

Przedmiot opłaty 

skarbowej 

Stawka Zwolnienia 

1 2 3 4 

I. Dokonanie czynności 

urzędowej 

    

  1. Sporządzenie aktu 

małżeństwa 

84 zł   

  2. Inne czynności 

kierownika urzędu stanu 

cywilnego 

11 zł 1) sporządzenie aktu 

urodzenia lub zgonu 

      2) przyjęcie 

oświadczenia o 

uznaniu ojcostwa lub 

oświadczeń 

małżonków, że 

dziecko będzie nosiło 

takie samo nazwisko, 

jakie nosi albo 

nosiłoby ich wspólne 

dziecko 
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  3. (uchylony)     

  4. (uchylony)     

  5. Protokół zawierający 

ostatnią wolę 

spadkodawcy, 

sporządzony przez osoby 

wymienione w art. 951 § 

1 Kodeksu cywilnego 

22 zł   

  6. (uchylony)     

  7. Decyzja o zmianie 

nazwiska i imienia 

(imion) albo nazwiska 

lub imienia (imion) 

37 zł   

  8. Decyzja o warunkach 

zabudowy i 

zagospodarowania terenu 

107 zł   

  9. Przeniesienie decyzji o 

warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu 

na rzecz innej osoby 

56 zł   

  9a. Przyjęcie zgłoszenia 

dotyczącego budowy, o 

której mowa w art. 29 

ust. 1 pkt 1a ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. - 

Prawo budowlane (Dz. U 

z 2016 r. poz. 290, 961, 

1165 i 1250), od którego 

właściwy organ nie 

wniósł sprzeciwu 

- 1 zł za każdy m
2 

niemieszkalnej 

powierzchni użytkowej 

- nie więcej niż 539 zł 

przyjęcie zgłoszenia 

dotyczącego budynku 

zniszczonego lub 

uszkodzonego 

wskutek działalności 

spowodowanej 

ruchem zakładu 

górniczego lub klęsk 

żywiołowych 

     9b. Przyjęcie zgłoszenia 

dotyczącego budowy 
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sieci, o których mowa w 

art. 29 ust. 1 pkt 19a 

ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. - Prawo 

budowlane: 

1) o długości powyżej 1 

kilometra, 

2143 zł   

2) o długości do 1 

kilometra 

105 zł   

- od którego właściwy 

organ nie wniósł 

sprzeciwu 

    

  9c. Przyjęcie zgłoszenia 

dotyczącego 

przebudowy, o której 

mowa w art. 29 ust. 2 pkt 

1b ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. - Prawo 

budowlane, od którego 

właściwy organ nie 

wniósł sprzeciwu 

50% stawki określonej w ust. 9a przyjęcie zgłoszenia 

dotyczącego budynku 

zniszczonego lub 

uszkodzonego 

wskutek działalności 

spowodowanej 

ruchem zakładu 

górniczego lub klęsk 

żywiołowych 

      9d. Przyjęcie 

zawiadomienia o 

zakończeniu budowy 

dotyczącego: 

  przyjęcie 

zawiadomienia 

dotyczącego 

zakończenia budowy 

obiektu budowlanego 

zniszczonego lub 

uszkodzonego 

wskutek działalności 

spowodowanej 

ruchem zakładu 

górniczego lub klęsk 

1) warsztatów 

rzemieślniczych, stacji 

obsługi pojazdów, myjni 

samochodowych, garaży 

do pięciu stanowisk 

włącznie, placów 

składowych, postojowych 

25% stawki określonej w części III 

ust. 9 pkt 1 lit. a 
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i parkingów oraz 

obiektów magazynowych 

będących budynkami 

składowymi, chłodniami, 

hangarami i wiatami - 

przeznaczonych na 

prowadzenie działalności 

gospodarczej innej niż 

rolnicza i leśna 

żywiołowych 

     

2) placów składowych, 

postojowych i parkingów 

oraz obiektów 

magazynowych będących 

budynkami składowymi, 

chłodniami, hangarami i 

wiatami - służących 

celom gospodarczym w 

gospodarstwie rolnym 

25% stawki określonej w części III 

ust. 9 pkt 1 lit. b 

3) budynków 

kolejowych, takich jak: 

nastawnie, podstacje 

trakcyjne, 

lokomotywownie, 

wagonownie, strażnice 

przejazdowe i myjnie 

taboru kolejowego 

25% stawki określonej w części III 

ust. 9 pkt 1 lit. c 

4) stawów rybnych 

- od którego właściwy 

organ nie wniósł 

sprzeciwu 

25% stawki określonej w części III 

ust. 9 pkt 1 lit. e 

  10. Zatwierdzenie 

projektu budowlanego 

47 zł   
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  11. Przeniesienie decyzji 

o pozwoleniu na budowę 

lub decyzji o pozwoleniu 

na wznowienie robót 

budowlanych na rzecz 

innego podmiotu 

90 zł   

  11a. Decyzja o 

przeniesieniu na rzecz 

innego podmiotu praw i 

obowiązków 

wynikających ze 

zgłoszenia dotyczącego 

robót budowlanych, o 

których mowa w art. 29 

ust. 1 pkt 1a i 19a oraz 

ust. 2 pkt 1b ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. - 

Prawo budowlane, od 

którego właściwy organ 

nie wniósł sprzeciwu 

90 zł   

  12. (uchylony)     

  13. Przyjęcie 

wymaganego przepisami 

o ochronie środowiska 

zgłoszenia instalacji, z 

której emisja nie wymaga 

pozwolenia, mogącej 

negatywnie oddziaływać 

na środowisko 

120 zł   

  14. Wymagane 

przepisami o ochronie 

środowiska: 
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  1) zatwierdzenie raportu 

o bezpieczeństwie 

1069 zł   

  2) zatwierdzenie zmian w 

raporcie o 

bezpieczeństwie 

214 zł   

  15. Potwierdzenie 

przyjęcia zgłoszenia 

rejestracyjnego w 

podatku akcyzowym 

170 zł   

  16. Potwierdzenie 

zarejestrowania 

podatnika podatku od 

towarów i usług jako 

podatnika VAT czynnego 

lub podatnika VAT 

zwolnionego 

170 zł   

  17. Zgoda wydawana 

przez organ podatkowy 

na podstawie przepisów 

prawa podatkowego 

30 zł   

  18. (uchylony)     

  19. Dokonanie wpisu do 

rejestru zwierząt 

26 zł   

  20. Przyrzeczenie 

wydania zezwolenia 

(pozwolenia, koncesji) 

98 zł   

  21. Przedłużenie terminu 

ważności lub zmiana 

warunków przyrzeczenia 

wydania zezwolenia 

(pozwolenia, koncesji) 

44 zł   

  22. Wydanie duplikatu 24 zł   
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zezwolenia (pozwolenia, 

koncesji) lub 

przyrzeczenia wydania 

zezwolenia (pozwolenia, 

koncesji) 

  23. (uchylony)     

  23a. Wydanie informacji 

o nadaniu numeru 

identyfikacji podatkowej 

podmiotowi, o którego 

numer identyfikacji 

podatkowej wystąpiono 

21 zł   

  24. Wydanie duplikatu 

książeczki wojskowej 

28 zł   

  25. (uchylony)     

  26. Decyzja o nabyciu 

obywatelstwa polskiego 

219 zł   

  27. Decyzja 

stwierdzająca posiadanie 

lub utratę obywatelstwa 

polskiego 

58 zł   

  28. Dokonanie wpisu 

zaproszenia cudzoziemca 

na pobyt w 

Rzeczypospolitej Polskiej 

do ewidencji zaproszeń 

27 zł   

  29. Dokonanie wpisu 

przedstawicielstwa 

przedsiębiorcy 

zagranicznego do rejestru 

przedstawicielstw 

przedsiębiorców 

1000 zł   
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zagranicznych 

  30. Decyzja w sprawie 

dokonania wpisu statku 

rybackiego do rejestru 

statków rybackich 

200 zł   

  31. Decyzja w sprawie 

dokonania zmiany wpisu 

w rejestrze statków 

rybackich 

100 zł   

  32. (uchylony)     

  33. (uchylony)     

  [34. Dokonanie wpisu do 

rejestru agentów 

ubezpieczeniowych 

110 zł   

  35. Zmiana wpisu do 

rejestru agentów 

ubezpieczeniowych: 

  zmiana wpisu do 

rejestru agentów 

ubezpieczeniowych 

obejmująca: 

  1) jeżeli zmiana nastąpi 

na wniosek zakładu 

ubezpieczeń w związku z 

zawarciem umowy 

agencyjnej z agentem 

ubezpieczeniowym, który 

został wpisany do 

rejestru na uprzedni 

wniosek innego zakładu 

ubezpieczeń 

2) pozostałe zmiany 

110 zł 

      

55 zł 

1) imiona i nazwisko, 

numer PESEL lub, gdy 

ten nie został nadany, 

numer paszportu, 

dowodu osobistego 

lub innego dokumentu 

potwierdzającego 

tożsamość, adres 

zamieszkania, numer 

identyfikacji 

podatkowej (NIP), 

numer w rejestrze 

przedsiębiorców, 

firmę przedsiębiorcy, 
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pod którą 

wykonywana jest 

działalność 

gospodarcza, siedzibę 

i adres - w przypadku 

agenta 

ubezpieczeniowego 

będącego osobą 

fizyczną 

      2) nazwę podmiotu lub 

firmę, siedzibę i adres, 

numer w rejestrze 

przedsiębiorców - w 

przypadku agenta 

ubezpieczeniowego 

będącego osobą 

prawną lub jednostką 

organizacyjną 

nieposiadającą 

osobowości prawnej 

      3) imiona i nazwisko, 

numer PESEL lub, gdy 

ten nie został nadany, 

numer paszportu, 

dowodu osobistego 

lub innego dokumentu 

potwierdzającego 

tożsamość, adres 

zamieszkania - w 

przypadku osób 

fizycznych, przy 

pomocy których agent 
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ubezpieczeniowy 

wykonuje czynności 

agencyjne 

      4) numer polisy 

potwierdzającej 

zawarcie umowy 

obowiązkowego 

ubezpieczenia 

odpowiedzialności 

cywilnej, datę 

obowiązywania tej 

umowy ubezpieczenia 

oraz nazwę zakładu 

ubezpieczeń, z którym 

zawarto tę umowę - w 

przypadku agenta 

ubezpieczeniowego 

działającego na rzecz 

więcej niż jednego 

zakładu ubezpieczeń w 

zakresie tego samego 

działu ubezpieczeń, 

zgodnie z załącznikiem 

do ustawy z dnia 11 

września 2015 r. o 

działalności 

ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej (Dz. 

U. poz. 1844 oraz z 

2016 r. poz. 615) 

      5) wykreślenie agenta 

ubezpieczeniowego na 
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wniosek zakładu 

ubezpieczeń] 

 

 

<34. Dokonanie wpisu do 

rejestru agentów 

ubezpieczeniowych 

i agentów oferujących 

ubezpieczenia 

uzupełniające 

 110 zł 

 

  

 

 

 

35. Zmiana wpisu do 

rejestru agentów 

ubezpieczeniowych 

i agentów oferujących 

ubezpieczenia 

uzupełniające: 

  

 

zmiana wpisu do 

rejestru agentów 

ubezpieczeniowych i 

agentów oferujących 

ubezpieczenia 

uzupełniające 

obejmująca: 

 

 

1) jeżeli zmiana nastąpi 

na wniosek zakładu 

ubezpieczeń w związku z 

zawarciem umowy 

agencyjnej z agentem 

ubezpieczeniowym lub 

agentem oferującym 

ubezpieczenia 

uzupełniające, który 

został wpisany do 

rejestru na uprzedni 

wniosek innego zakładu 

ubezpieczeń 

2) pozostałe zmiany 

 

 110 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 55 zł 

 

1) imiona i nazwisko, 

numer PESEL lub, jeżeli 

taki numer nie został 

nadany, numer 

paszportu, numer 

dowodu osobistego lub 

innego dokumentu 

potwierdzającego 

tożsamość, adres miejsca 

zamieszkania, numer 

identyfikacji podatkowej 

(NIP), numer w rejestrze 

przedsiębiorców w 

Krajowym Rejestrze 

Sądowym, firmę 

przedsiębiorcy, pod 

którą wykonywana jest 
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działalność gospodarcza, 

siedzibę i adres – w 

przypadku agenta 

ubezpieczeniowego lub 

agenta oferującego 

ubezpieczenia 

uzupełniające będącego 

osobą fizyczną 

 

 

  

 

  

 

2) nazwę podmiotu lub 

firmę, siedzibę i adres, 

numer w rejestrze 

przedsiębiorców w 

Krajowym Rejestrze 

Sądowym – w 

przypadku agenta 

ubezpieczeniowego lub 

agenta oferującego 

ubezpieczenia 

uzupełniające będącego 

osobą prawną lub 

jednostką organizacyjną 

nieposiadającą 

osobowości prawnej  

 

 

  

 

  

 

3) imiona i nazwisko, 

numer PESEL lub, jeżeli 

taki numer nie został 

nadany, numer 

paszportu, numer 

dowodu osobistego lub 

innego dokumentu 

potwierdzającego 

tożsamość, adres miejsca 
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zamieszkania – 

w przypadku osób 

fizycznych, przy pomocy 

których agent 

ubezpieczeniowy lub 

agent oferujący 

ubezpieczenia 

uzupełniające wykonuje 

czynności agencyjne 

 

 

  

 

  

 

4) numer dokumentu 

potwierdzającego 

zawarcie umowy 

obowiązkowego 

ubezpieczenia 

odpowiedzialności 

cywilnej lub numer 

umowy gwarancji 

ubezpieczeniowej, datę 

obowiązywania tej 

umowy oraz nazwę 

zakładu ubezpieczeń, z 

którym zawarto tę 

umowę – w przypadku 

agenta 

ubezpieczeniowego lub 

agenta oferującego 

ubezpieczenia 

uzupełniające 

działającego na rzecz 

więcej niż jednego 

zakładu ubezpieczeń w 

zakresie tego samego 



- 59 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

działu ubezpieczeń, 

zgodnie z załącznikiem 

do ustawy z dnia 11 

września 2015 r. 

o działalności 

ubezpieczeniowej 

i reasekuracyjnej (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1170, 1089, 

1789 i …) 

 

 

  

 

  

 

5) wykreślenie agenta 

ubezpieczeniowego lub 

agenta oferującego 

ubezpieczenia 

uzupełniające na 

wniosek zakładu 

ubezpieczeń> 

  36. Dokonanie wpisu do 

rejestru działalności 

regulowanej: 

  1) dokonanie wpisu do 

rejestru podmiotów 

prowadzących agencje 

zatrudnienia 

  1) podmiotu 

wykonującego 

działalność na podstawie 

przepisów o ruchu 

drogowym 

412 zł 2) dokonanie wpisu do 

rejestru działalności 

regulowanej podmiotu 

produkującego tablice 

rejestracyjne 

  2) podmiotu 

wykonującego 

działalność w zakresie: 

    

  a) wyrobu alkoholu 

etylowego 

11 610 zł   

  b) wyrobu alkoholu 

etylowego, w przypadku 

1005 zł   
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gdy przedsiębiorca 

zadeklaruje roczną 

wielkość produkcji do 

10 000 litrów 100% 

alkoholu 

  c) oczyszczania alkoholu 

etylowego 

11 610 zł   

  d) skażania alkoholu 

etylowego 

11 610 zł   

  e) odwadniania alkoholu 

etylowego 

jeżeli treścią wpisu jest 

więcej niż jeden rodzaj 

działalności, opłatę 

skarbową pobiera się od 

każdego z nich 

11 610 zł   

  3) podmiotu 

wykonującego 

działalność w zakresie 

wytwarzania wyrobów 

tytoniowych 

11 610 zł   

  4) podmiotu 

wykonującego 

działalność w zakresie: 

    

  a) wyrobu napojów 

spirytusowych 

11 610 zł   

  b) rozlewu napojów 

spirytusowych 

11 610 zł   

  c) wyrobu lub rozlewu 

napojów spirytusowych, 

w przypadku gdy 

przedsiębiorca 

1005 zł   
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zadeklaruje roczną 

wielkość produkcji do 

10 000 litrów 100% 

alkoholu 

jeżeli treścią wpisu jest 

więcej niż jeden rodzaj 

działalności, opłatę 

skarbową pobiera się od 

każdego z nich 

  5) podmiotu 

wykonującego 

działalność kantorową 

1087 zł   

  6) podmiotu 

wykonującego 

działalność gospodarczą 

na podstawie przepisów 

o usługach turystycznych 

w zakresie 

organizowania imprez 

turystycznych oraz 

pośredniczenia na 

zlecenie klientów w 

zawieraniu umów o 

świadczenie usług 

turystycznych 

514 zł   

  7) (uchylony)     

  8) podmiotu 

wykonującego 

działalność na podstawie 

przepisów o środkach 

ochrony roślin w 

zakresie: 
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  a) wprowadzania 

środków ochrony roślin 

do obrotu lub 

konfekcjonowania tych 

środków 

1135 zł   

  b) potwierdzania 

sprawności technicznej 

sprzętu przeznaczonego 

do stosowania środków 

ochrony roślin 

220 zł   

  c) prowadzenia szkoleń 

w zakresie środków 

ochrony roślin 

616 zł   

  9) podmiotu 

wykonującego 

działalność na podstawie 

ustawy - Prawo pocztowe 

412 zł   

  9a) podmiotu 

wykonującego 

działalność na podstawie 

ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w 

gminach 

50 zł   

  10) podmiotu 

wykonującego 

działalność gospodarczą 

niewymienioną w 

niniejszym ustępie 

616 zł   

  36a. Dokonanie wpisu do 

rejestru podmiotów 

niebędących 

przedsiębiorcami w 
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rozumieniu przepisów o 

swobodzie działalności 

gospodarczej, podmiotu 

wykonującego 

działalność na podstawie 

przepisów o środkach 

ochrony roślin w 

zakresie: 

  1) potwierdzania 

sprawności technicznej 

sprzętu przeznaczonego 

do stosowania środków 

ochrony roślin 

220 zł   

  2) prowadzenia szkoleń 

w zakresie środków 

ochrony roślin 

616 zł   

  36b. Decyzja w sprawie 

udzielenia upoważnienia 

do prowadzenia badań 

skuteczności działania 

środka ochrony roślin 

5000 zł   

  36c. Zmiana zakresu 

udzielonego 

upoważnienia do 

prowadzenia badań 

skuteczności działania 

środków ochrony roślin 

1000 zł   

  36d. Decyzja w sprawie 

udzielenia upoważnienia 

do opracowywania oceny 

lub uwag w rozumieniu 

przepisów o środkach 

1000 zł   
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ochrony roślin 

  36e. Zmiana zakresu 

udzielonego 

upoważnienia do 

opracowywania oceny 

lub uwag w rozumieniu 

przepisów o środkach 

ochrony roślin 

500 zł   

  37. Zmiana wpisu do 

rejestru działalności 

regulowanej, jeżeli: 

  zmiany wpisu do rejestru 

podmiotów prowadzących 

agencje zatrudnienia 

  1) dotyczy ona 

rozszerzenia zakresu 

działalności 

50% stawek określonych od 

wpisu 

  

  2) treścią zmiany wpisu, 

o którym mowa w ust. 36 

pkt 2 lub 4, jest kolejny 

rodzaj działalności 

100% stawek określonych od 

wpisu 

  

  38. (uchylony)     

  39. Zgoda na chów i 

hodowlę zamkniętą 

zwierząt niebędących 

zwierzętami 

gospodarczymi do celów 

zasiedleń lub eksportu 

zwierzyny żywej 

105 zł   

  40. (uchylony)     

  41. Zatwierdzenie 

programu szkolenia osób 

wykonujących określone 

czynności w ruchu 

zakładu górniczego - od 

105 zł   
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każdego programu 

  42. Zatwierdzenie 

planów ruchu: 

1) podziemnych 

zakładów górniczych 

1005 zł   

  2) odkrywkowych 

zakładów górniczych lub 

zakładów górniczych 

wydobywających 

kopaliny otworami 

wiertniczymi 

805 zł   

  3) innych zakładów 505 zł   

  43. Nadanie uprawnień 

rzeczoznawcy do spraw 

ruchu górniczego: 

    

  1) osobie prawnej 1005 zł   

  2) osobie fizycznej 505 zł   

  44. (uchylony)     

  45. Decyzja o 

środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody 

na realizację 

przedsięwzięcia 

205 zł   

  46. Przeniesienie decyzji 

o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody 

na realizację 

przedsięwzięcia na rzecz 

innej osoby 

105 zł   

  47. Decyzja 

zatwierdzająca instrukcję 

prowadzenia składowiska 

505 zł   
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odpadów 

  48. (uchylony)     

  48a. Zgoda na podjęcie 

wstrzymanej działalności 

posiadacza odpadów 

100 zł   

  48b. Zgoda na 

wznowienie użytkowania 

składowiska odpadów 

100 zł   

   48c. Zgoda na 

wydobywanie odpadów: 

1) z zamkniętego 

składowiska odpadów 

nieposiadającego 

instrukcji prowadzenia 

składowiska odpadów 

2) ze zwałowiska 

odpadów 

     

500 zł 

  48d. Zgoda na 

zamknięcie składowiska 

odpadów lub jego 

wydzielonej części 

500 zł   

  48e. Decyzja o 

przeniesieniu praw i 

obowiązków 

wynikających z decyzji 

dotyczących składowiska 

odpadów na rzecz 

podmiotu 

zainteresowanego 

przejęciem składowiska 

odpadów 

259 zł   

  49. Decyzja w sprawie 155 zł   
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uznania wyrobu 

budowlanego za 

regionalny wyrób 

budowlany 

  50. Udostępnienie 

rzeczoznawcy 

majątkowemu przez 

naczelnika urzędu 

skarbowego informacji 

zawierającej dane o 

wartości nieruchomości - 

od każdej nieruchomości 

5 zł udzielenie informacji w 

związku z wyceną 

dokonywaną przez 

rzeczoznawcę 

majątkowego na zlecenie 

organu administracji 

publicznej 

  51. Wydanie wypisu lub 

wyrysu ze studium lub 

planu zagospodarowania 

przestrzennego: 

    

  1) od wypisu:     

  a) do 5 stron 30 zł   

  b) powyżej 5 stron 50 zł   

  2) od wyrysu:     

  a) za każdą wchodzącą w 

skład wyrysu pełną lub 

rozpoczętą część 

odpowiadającą stronie 

formatu A4 

20 zł   

  b) nie więcej niż 200 zł   

  52. Decyzja w sprawie 

zwolnienia od obowiązku 

każdorazowego zdawania 

odpadów i pozostałości 

ładunkowych przed 

opuszczeniem portu 

100 zł   
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  52a. (uchylona)     

  52b. (uchylona)     

  52c. Decyzja o 

przyznaniu dodatkowej 

zdolności połowowej 

45 zł   

  53. Decyzja inna, niż 

wymieniona w 

niniejszym załączniku, 

do której mają 

zastosowanie przepisy 

Kodeksu postępowania 

administracyjnego 

10 zł 1) decyzja umarzająca 

postępowanie lub 

wydawana w 

postępowaniu 

odwoławczym albo w 

trybie szczególnym 

2) decyzja w sprawie 

przyznania dodatku 

mieszkaniowego 

2a) decyzja w sprawie 

przyznania dodatku 

energetycznego w 

rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. - Prawo 

energetyczne (Dz. U. z 

2012 r. poz. 1059, z późn. 

zm.) 

      3) decyzja w sprawie 

dotacji przedmiotowej na 

zadania w dziedzinie 

rolnictwa 

      4) decyzja wydana przez 

Prezesa Urzędu 

Komunikacji 

Elektronicznej w ramach 

realizacji jego zadań w 
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zakresie telekomunikacji 

      5) decyzja w sprawie 

skargi pasażera lotniczego 

na naruszenie przez 

przewoźnika lotniczego 

przepisów rozporządzenia 

nr 261/2004/WE z dnia 11 

lutego 2004 r. 

ustanawiającego wspólne 

zasady odszkodowania i 

pomocy dla pasażerów w 

przypadku odmowy 

przyjęcia na pokład albo 

odwołania lub dużego 

opóźnienia lotów, 

uchylającego 

rozporządzenie (EWG) nr 

295/91 (Dz. Urz. UE L 46 

z 17.02.2004, s. 1, z późn. 

zm.) 

      6) decyzja o przyznaniu 

zwrotu podatku 

akcyzowego zawartego w 

cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do 

produkcji rolnej 

      7) decyzja zwalniająca z 

obowiązku uzyskania 

zezwolenia na przejazd 

pojazdu nienormatywnego, 

wykonującego przejazd w 

ramach pomocy 
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humanitarnej lub 

medycznej 

 

(Cześć II-IV pominięto) 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-

kredytowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2065) 

 

Art. 3. 

[1. Celem kas jest gromadzenie środków pieniężnych wyłącznie swoich członków, udzielanie 

im pożyczek i kredytów, przeprowadzanie na ich zlecenie rozliczeń finansowych oraz 

pośredniczenie przy zawieraniu umów ubezpieczenia na zasadach określonych w ustawie 

z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2077 

oraz z 2017 r. poz. 60).] 

<1. Celem kas jest gromadzenie środków pieniężnych wyłącznie swoich członków, 

udzielanie im pożyczek i kredytów, przeprowadzanie na ich zlecenie rozliczeń 

finansowych oraz wykonywanie dystrybucji ubezpieczeń na zasadach określonych 

w ustawie z dnia 9 listopada 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. poz. …).> 

1a. Kasa, po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w art. 32 

ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896, z późn. zm.), 

zwanej dalej "ustawą o funduszach inwestycyjnych", może pośredniczyć w zbywaniu i 

odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa 

funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach 

należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA). 

2. Do rozliczeń, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe o bankowych rozliczeniach pieniężnych oraz przepisy 

ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych w zakresie świadczenia usług 

płatniczych. 

2a. Do poleceń zapłaty stosuje się art. 63d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo 

bankowe. 
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3. Kasy, z wyłączeniem małych kas, oraz Kasa Krajowa są uprawnione do wydawania 

pieniądza elektronicznego na rzecz członków kas, na zasadach określonych w ustawie z 

dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku 

finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 892 i 1823 oraz z 2017 r. poz. 

245 i 819) 

Art. 2. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   klient podmiotu rynku finansowego: 

a)  będącego osobą fizyczną ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego lub 

uprawnionego z umowy ubezpieczenia, 

b)  osobę fizyczną dochodzącą roszczeń na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 maja 

2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 

Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 392, z 2014 r. poz. 827 oraz z 2015 r. poz. 1273, 1691, 1844 i 2281) od 

Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego lub Polskiego Biura Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych, 

c)  członka funduszu emerytalnego lub osobę uprawnioną w rozumieniu ustawy z dnia 28 

sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2016 

r. poz. 291 i 615), uczestnika pracowniczego programu emerytalnego lub osobę 

uprawnioną w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych 

programach emerytalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 710, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 

r. poz. 615), oszczędzającego lub osobę uprawnioną w rozumieniu ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych 

kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1147, z 2015 r. poz. 978 i 

1844 oraz z 2016 r. poz. 615), osobę otrzymującą emeryturę kapitałową w rozumieniu 

ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1097), 

d)  
(1)

 będącego osobą fizyczną klienta banku, członka spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, klienta instytucji płatniczej, klienta biura usług 
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płatniczych, klienta instytucji pieniądza elektronicznego, klienta oddziału zagranicznej 

instytucji pieniądza elektronicznego, klienta instytucji kredytowej, klienta instytucji 

finansowej, uczestnika funduszu inwestycyjnego, inwestora alternatywnej spółki 

inwestycyjnej, klienta firmy inwestycyjnej , klienta instytucji pożyczkowej, klienta 

pośrednika kredytu hipotecznego oraz klienta pośrednika kredytowego[;]  <,> 

<e) będącego osobą fizyczną klienta brokera ubezpieczeniowego albo będącego osobą 

fizyczną klienta agenta ubezpieczeniowego lub agenta oferującego ubezpieczenia 

uzupełniające, w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. o dystrybucji 

ubezpieczeń (Dz. U. poz. …), wykonujących czynności agencyjne na rzecz więcej 

niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, 

zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170, 1089, 1789 i …) w 

zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową;> 

2)   reklamacja - wystąpienie skierowane do podmiotu rynku finansowego przez jego klienta, 

w którym klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez podmiot rynku 

finansowego; 

3)   podmiot rynku finansowego: 

a)  instytucję płatniczą, biuro usług płatniczych, instytucję pieniądza elektronicznego i 

oddział zagranicznej instytucji pieniądza elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 

19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 873 i 1916 oraz z 

2015 r. poz. 1764, 1830 i 1893), 

b)  bank krajowy, bank zagraniczny, oddział banku zagranicznego, oddział instytucji 

kredytowej i instytucję finansową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128, z późn. zm.), 

c)  towarzystwo funduszy inwestycyjnych i fundusz inwestycyjny oraz zarządzający ASI i 

alternatywna spółka inwestycyjna w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o 

funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.), 

d)  spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową w rozumieniu ustawy z dnia 5 listopada 

2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 

1450, z późn. zm.), 

e)  firmę inwestycyjną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94, z późn. zm.), 
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[f)  krajowy zakład ubezpieczeń, zagraniczny zakład ubezpieczeń, główny oddział i oddział 

w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 615),] 

<f)  krajowy zakład ubezpieczeń, zagraniczny zakład ubezpieczeń, główny oddział i 

oddział w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,> 

g)  fundusz emerytalny i towarzystwo emerytalne w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 

1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, 

h)  instytucję pożyczkową - podmiot będący kredytodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 

12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 1497, 1585 i 1662 

oraz z 2015 r. poz. 1357), 

i)  Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Polskie Biuro Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych, 

j)  
(2)

 pośrednika kredytu hipotecznego w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o 

kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i 

agentami (Dz. U. poz. 819), 

k)  
(3)

 pośrednika kredytowego w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie 

konsumenckim (Dz. U. z 2016 r. poz. 1528 oraz z 2017 r. poz. 819)[;] <,> 

<l) brokera ubezpieczeniowego, a także agenta ubezpieczeniowego i agenta 

oferującego ubezpieczenia uzupełniające wykonujących czynności agencyjne na 

rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu 

ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o 

działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w zakresie niezwiązanym z 

udzielaną ochroną ubezpieczeniową;> 

4)   trwały nośnik informacji - trwały nośnik informacji w rozumieniu ustawy z dnia 19 

sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. 

 

Art. 24. 

1. Podjęcie czynności przez Rzecznika następuje z urzędu lub na wniosek: 

1)   klienta podmiotu rynku finansowego w sytuacji nieuwzględnienia jego roszczeń przez 

podmiot rynku finansowego w trybie rozpatrywania reklamacji, o którym mowa w 

rozdziale 2; 

2)   właściwego organu nadzoru, kontroli lub innego organu władzy publicznej[.] <;> 
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<3) organizacji konsumenckich – w zakresie dotyczącym dystrybucji ubezpieczeń 

w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.> 

2. Rzecznik, po zapoznaniu się ze skierowanym do niego wnioskiem, może: 

1)   podjąć czynność; 

2)   wskazać wnioskodawcy przysługujące mu prawa i środki działania; 

3)   przekazać sprawę według właściwości; 

4)   
(5)

 wskazać wnioskodawcy możliwość przeprowadzenia pozasądowego postępowania 

w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego, 

o którym mowa w art. 35; 

5)   nie podjąć czynności, o czym zawiadamia, uzasadniając swoje stanowisko, 

wnioskodawcę oraz osobę, której sprawa dotyczy. 

3. Rzecznik, podejmując czynność, bada, czy wskutek działania lub zaniechania podmiotu 

rynku finansowego nie nastąpiło naruszenie praw lub interesów klienta. 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1170, 1089 i 1789) 

 

Art. 4. 

1. Przez działalność ubezpieczeniową rozumie się wykonywanie czynności 

ubezpieczeniowych związanych z oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek ryzyka 

wystąpienia skutków zdarzeń losowych. 

2. Przez działalność reasekuracyjną rozumie się wykonywanie czynności związanych z 

przyjmowaniem ryzyka cedowanego przez zakład ubezpieczeń lub przez zakład 

reasekuracji oraz dalsze cedowanie przyjętego ryzyka, w szczególności: 

[1)   zawieranie i wykonywanie umów reasekuracji czynnej i umów retrocesji;] 

<1) zawieranie i wykonywanie umów reasekuracji czynnej i umów retrocesji lub zlecanie 

zawierania umów retrocesji brokerom reasekuracyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 

9 listopada 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. poz....), zwanej dalej „ustawą o 

dystrybucji ubezpieczeń”, a także wykonywanie tych umów;> 

2)   składanie oświadczeń woli w sprawach roszczeń o odszkodowania lub inne świadczenia 

należne z tytułu umów, o których mowa w pkt 1; 
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3)   ustalanie składek i prowizji należnych z tytułu umów, o których mowa w pkt 1; 

4)   prowadzenie kontroli przestrzegania przez cedentów warunków umów, o których mowa 

w pkt 1. 

3. Zakład ubezpieczeń nie może wykonywać innej działalności poza działalnością 

ubezpieczeniową i bezpośrednio z nią związaną, z zastrzeżeniem ust. 6 i 11 oraz art. 43 

ust. 1. 

4. Zakład reasekuracji nie może wykonywać innej działalności poza działalnością 

reasekuracyjną i czynnościami bezpośrednio z nią związanymi. 

5. Czynnościami bezpośrednio związanymi z działalnością reasekuracyjną są w szczególności 

czynności wykonywane w zakresie doradztwa statystycznego, doradztwa aktuarialnego, 

analizy ryzyka, badań na rzecz klientów, lokowania środków zakładu reasekuracji, a także 

czynności zapobiegania powstawaniu lub zmniejszenia skutków wypadków 

ubezpieczeniowych lub finansowanie tych działań z funduszu prewencyjnego. 

6. Zakład działający jako zakład ubezpieczeń i reasekuracji może wykonywać również 

działalność, o której mowa w ust. 2 i 5. 

7. Czynnościami ubezpieczeniowymi, o których mowa w ust. 1, są: 

[1)   zawieranie umów ubezpieczenia, umów gwarancji ubezpieczeniowych lub zlecanie ich 

zawierania uprawnionym pośrednikom ubezpieczeniowym w rozumieniu ustawy z dnia 22 

maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2077 oraz z 2017 

r. poz. 60), a także wykonywanie tych umów; 

2)   zawieranie umów reasekuracji lub zlecanie ich zawierania brokerom reasekuracyjnym w 

rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, a także 

wykonywanie tych umów, w zakresie cedowania ryzyka z umów ubezpieczenia lub umów 

gwarancji ubezpieczeniowych (reasekuracja bierna);] 

<1) zawieranie umów ubezpieczenia, umów gwarancji ubezpieczeniowych lub zlecanie 

ich zawierania uprawnionym pośrednikom ubezpieczeniowym w rozumieniu ustawy 

o dystrybucji ubezpieczeń, a także wykonywanie tych umów; 

2) zawieranie umów reasekuracji lub zlecanie ich zawierania brokerom 

reasekuracyjnym w rozumieniu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, a także 

wykonywanie tych umów, w zakresie cedowania ryzyka z umów ubezpieczenia lub 

umów gwarancji ubezpieczeniowych (reasekuracja bierna);> 

3)   składanie oświadczeń woli w sprawach roszczeń o odszkodowania lub inne świadczenia 

należne z tytułu umów, o których mowa w pkt 1 i 2; 
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4)   ustalanie składek i prowizji należnych z tytułu umów, o których mowa w pkt 1 i 2; 

5)   ustanawianie, w drodze czynności cywilnoprawnych, zabezpieczeń rzeczowych lub 

osobistych, jeżeli są one bezpośrednio związane z zawieraniem umów, o których mowa w 

pkt 1 i 2. 

8. Czynnościami ubezpieczeniowymi są również: 

1)   ocena ryzyka w ubezpieczeniach osobowych i ubezpieczeniach majątkowych oraz w 

umowach gwarancji ubezpieczeniowych; 

2)   wypłacanie odszkodowań i innych świadczeń należnych z tytułu umów, o których mowa 

w ust. 7 pkt 1 i 2; 

3)   przejmowanie i zbywanie przedmiotów lub praw nabytych przez zakład ubezpieczeń w 

związku z wykonywaniem umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji 

ubezpieczeniowej; 

4)   prowadzenie kontroli przestrzegania przez ubezpieczających lub ubezpieczonych, 

zastrzeżonych w umowie lub w ogólnych warunkach ubezpieczeń, obowiązków i zasad 

bezpieczeństwa odnoszących się do przedmiotów objętych ochroną ubezpieczeniową; 

5)   prowadzenie postępowań regresowych oraz postępowań windykacyjnych związanych z 

wykonywaniem: 

a)  umów ubezpieczenia i umów gwarancji ubezpieczeniowych, 

b)  umów reasekuracji w zakresie cedowania ryzyka z umów ubezpieczenia i umów gwarancji 

ubezpieczeniowych; 

6)   lokowanie środków zakładu ubezpieczeń; 

7)   wykonywanie innych czynności przewidzianych dla zakładu ubezpieczeń w odrębnych 

ustawach. 

9. Czynnościami ubezpieczeniowymi są także następujące czynności, jeżeli są wykonywane 

przez zakład ubezpieczeń: 

1)   ustalanie przyczyn i okoliczności zdarzeń losowych; 

2)   ustalanie wysokości szkód oraz rozmiaru odszkodowań oraz innych świadczeń należnych 

uprawnionym z umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych; 

3)   ustalanie wartości przedmiotu ubezpieczenia; 

4)   zapobieganie powstawaniu albo zmniejszenie skutków zdarzeń losowych oraz 

finansowanie tych działań z funduszu prewencyjnego. 

10. Czynności, o których mowa w ust. 8 pkt 5 oraz ust. 9 pkt 1 i 2, a także wypłacanie 

odszkodowań i innych świadczeń należnych z tytułu umów, o których mowa w ust. 7 pkt 
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1 i 2, uważa się za czynności ubezpieczeniowe także wtedy, gdy ich wykonywania 

podejmuje się zakład ubezpieczeń na wniosek innego zakładu ubezpieczeń, 

Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Polskiego Biura Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia i umowy gwarancji 

ubezpieczeniowej, także w przypadku gdy umowy te zawarte są z innym zakładem 

ubezpieczeń. 

11. Zakład ubezpieczeń może bezpośrednio lub przez pośredników ubezpieczeniowych: 

1)   pośredniczyć w imieniu lub na rzecz podmiotów wykonujących czynności bankowe 

określone w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1988, z późn. zm.) przy zawieraniu umów w ramach wykonywania tych 

czynności, na zasadach określonych w tej ustawie; 

2)   pośredniczyć w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy 

inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy 

inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (EEA), na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o 

funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1896, 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 724, 768 i 791), zwanej dalej 

"ustawą o funduszach inwestycyjnych". 

3)   wykonywać działalność akwizycyjną na rzecz dobrowolnych funduszy emerytalnych, o 

których mowa w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu 

funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 870). 

 

Art. 18. 

1. W ubezpieczeniu na cudzy rachunek, w szczególności w ubezpieczeniu grupowym, 

ubezpieczający nie może otrzymywać wynagrodzenia lub innych korzyści w związku z 

oferowaniem możliwości skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej lub czynnościami 

związanymi z wykonywaniem umowy ubezpieczenia. Nie wyklucza to możliwości 

zobowiązania się przez ubezpieczonego wobec ubezpieczającego do finansowania kosztu 

składki ubezpieczeniowej. 

2. Zakaz otrzymywania wynagrodzenia lub innych korzyści, o którym mowa w ust. 1, 

obejmuje również osoby działające na rzecz lub w imieniu ubezpieczającego. 

3. Przepisy ust. 1 zdanie pierwsze oraz ust. 2 nie dotyczą umów ubezpieczenia grupowego, 

zawartych na rachunek pracowników lub osób wykonujących pracę na podstawie umów 
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cywilnoprawnych oraz członków ich rodzin, a także umów zawartych na rachunek 

członków stowarzyszeń, samorządów zawodowych lub związków zawodowych. 

<4. Przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia grupowego, o której mowa w ust. 3, 

ubezpieczający przekazuje osobie zainteresowanej przystąpieniem do takiej umowy 

informacje o: 

1) firmie zakładu ubezpieczeń oraz adresie jego siedziby; 

2) charakterze wynagrodzenia, w rozumieniu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, 

otrzymywanego w związku z proponowanym przystąpieniem do umowy 

ubezpieczenia grupowego; 

3) możliwości złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania 

sporów. 

5. W zakresie umów ubezpieczenia grupowego, o których mowa w ust. 3, do 

ubezpieczającego stosuje się odpowiednio przepis art. 7 ustawy o dystrybucji 

ubezpieczeń.> 

Art. 20. 

1. W zakresie ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy, zakład 

ubezpieczeń zawiera w umowie ubezpieczenia: 

1)   definicje poszczególnych świadczeń; 

2)   określenie wysokości składek odpowiadających poszczególnym świadczeniom 

podstawowym i dodatkowym, o ile w umowie występuje podział świadczeń na 

świadczenie podstawowe i dodatkowe; 

3)   zasady ustalania świadczeń należnych z tytułu umowy, w szczególności sposób 

kalkulacji i przyznawania premii, rabatów i udziału w zyskach ubezpieczonego, 

określenie stopy technicznej, wskazanie wartości wykupu oraz wysokości sumy 

ubezpieczenia w przypadku zmiany umowy ubezpieczenia na bezskładkową, o ile są 

one gwarantowane, określenie kosztów oraz innych obciążeń pobieranych przez 

zakład ubezpieczeń przy wypłacie świadczeń; 

4)   opis tych czynników w metodach kalkulacji rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 

dla celów rachunkowości, które mogą mieć wpływ na zmianę wysokości świadczenia 

zakładu ubezpieczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia; 

5)   wskazanie przepisów regulujących opodatkowanie świadczeń zakładu ubezpieczeń; 

6)   wskazanie miejsca ujawnienia sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej 

zakładu ubezpieczeń. 
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2. W zakresie ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy, przed 

wyrażeniem przez strony zgody na zmianę warunków umowy lub zmianę prawa 

właściwego dla zawartej umowy zakład ubezpieczeń przekazuje ubezpieczającemu, na 

piśmie lub, jeżeli ubezpieczający wyrazi na to zgodę, na innym trwałym nośniku, 

informacje w tym zakresie wraz z określeniem wpływu tych zmian na wartość świadczeń 

przysługujących z tytułu zawartej umowy. 

3. W zakresie ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy, zakład 

ubezpieczeń, na piśmie lub, jeżeli ubezpieczający wyrazi na to zgodę, na innym trwałym 

nośniku, informuje ubezpieczającego, nie rzadziej niż raz w roku, z zastrzeżeniem ust. 8, 

o wysokości świadczeń przysługujących z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia, jeżeli 

wysokość świadczeń ulega zmianie w trakcie obowiązywania umowy ubezpieczenia, a 

także o wartości wykupu ubezpieczenia, jeżeli z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia 

przysługuje wykup ubezpieczenia. W przypadku gdy z umowy ubezpieczenia przysługuje 

świadczenie ustalane na podstawie sumy ubezpieczenia wyrażonej w ustalonej kwocie, 

zakład ubezpieczeń informuje ubezpieczającego o zmianie w zakresie sumy 

ubezpieczenia. 

<3a. W przypadku gdy zakład ubezpieczeń zobowiązał się do przekazywania, 

w określonych okresach, oceny, o której mowa w art. 22 ust. 2 pkt 7, informacja, 

o której mowa w ust. 3, zawiera również ocenę odpowiedniości umowy ubezpieczenia 

na życie, jeżeli jest związana z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, do 

potrzeb ubezpieczającego.> 

4. W zakresie ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy, zakład 

ubezpieczeń, na piśmie lub, jeżeli ubezpieczający wyrazi na to zgodę, na innym trwałym 

nośniku, informuje ubezpieczającego, nie rzadziej niż raz w roku, z zastrzeżeniem ust. 8, 

o wartości premii, jeżeli umowa ubezpieczenia uwzględnia udział w zysku z 

inwestowania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości. 

5. Informacje, o których mowa w ust. 2-4, zakład ubezpieczeń może, za zgodą 

ubezpieczającego, przekazać również za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

6. W przypadku umowy ubezpieczenia zawieranej na cudzy rachunek, w szczególności 

ubezpieczenia grupowego, ubezpieczający przekazuje ubezpieczonemu, na piśmie lub, 

jeżeli ubezpieczony wyrazi na to zgodę, na innym trwałym nośniku, informacje określone 

w ust. 2-4. Informacje te przekazuje się ubezpieczonemu: 
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1)   przed wyrażeniem przez ubezpieczającego zgody na zmianę warunków umowy lub prawa 

właściwego dla umowy ubezpieczenia - w przypadku informacji, o których mowa w ust. 

2; 

2)   niezwłocznie po ich przekazaniu przez zakład ubezpieczeń ubezpieczającemu - w 

przypadku informacji, o których mowa w ust. 3 i 4. 

7. W przypadku umowy ubezpieczenia zawieranej na cudzy rachunek, w szczególności 

ubezpieczenia grupowego, zakład ubezpieczeń, na żądanie ubezpieczonego, przekazuje 

informacje określone w ust. 2-4. 

8. Zakład ubezpieczeń przekazuje ubezpieczającemu informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, 

po raz pierwszy nie wcześniej niż w terminie 10 miesięcy i nie później niż w terminie 14 

miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

 

Art. 21. 

1. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia w zakresie ubezpieczeń, o których mowa w dziale 

I w grupie 3 załącznika do ustawy, zakład ubezpieczeń uzyskuje od ubezpieczającego, w 

formie ankiety, informacje dotyczące jego potrzeb, wiedzy i doświadczenia w dziedzinie 

ubezpieczeń na życie oraz jego sytuacji finansowej, tak aby zakład ubezpieczeń mógł 

dokonać oceny, jaka umowa ubezpieczenia jest odpowiednia do potrzeb 

ubezpieczającego. 

2. W przypadku umowy ubezpieczenia zawieranej na cudzy rachunek, w szczególności 

ubezpieczenia grupowego, o którym mowa w dziale I w grupie 3 załącznika do ustawy, 

zakład ubezpieczeń uzyskuje, w formie ankiety, informacje dotyczące ubezpieczonego, o 

których mowa w ust. 1, przed wyrażeniem przez ubezpieczonego zgody na objęcie 

ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia zawartej przez 

ubezpieczającego, tak aby zakład ubezpieczeń mógł dokonać oceny, czy umowa 

ubezpieczenia jest odpowiednia do potrzeb ubezpieczonego. 

3. Na podstawie analizy informacji, o których mowa w ust. 1, zakład ubezpieczeń przedstawia 

ubezpieczającemu propozycje ubezpieczenia odpowiednie do potrzeb ubezpieczającego 

wraz z uzasadnieniem, które obejmuje w szczególności zidentyfikowanie potrzeb 

ubezpieczającego oraz wyjaśnienie, w jaki sposób przedstawione propozycje zaspokajają 

te potrzeby. 

4. W przypadku gdy z analizy informacji, o których mowa w ust. 1, wynika, że potrzeby 

ubezpieczającego są nieadekwatne do jego doświadczenia, wiedzy w dziedzinie 
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ubezpieczeń na życie lub sytuacji finansowej lub brak jest ubezpieczenia odpowiedniego 

do potrzeb ubezpieczającego, zakład ubezpieczeń przekazuje ubezpieczającemu tę 

informację z jednoczesnym ostrzeżeniem, że wynik analizy lub oferta zakładu 

ubezpieczeń uniemożliwia zaoferowanie odpowiedniego ubezpieczenia. Ubezpieczający 

pisemnie potwierdza otrzymanie tej informacji oraz składa pisemne oświadczenie o 

zapoznaniu się z ostrzeżeniem. W takim przypadku umowa ubezpieczenia może zostać 

zawarta tylko na podstawie pisemnego żądania ubezpieczającego. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zakład ubezpieczeń przedstawia ubezpieczonemu 

przed wyrażeniem przez niego zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową w ramach 

umowy ubezpieczenia zawartej przez ubezpieczającego rekomendację wraz z 

uzasadnieniem w zakresie skorzystania przez ubezpieczonego z tej ochrony. Uzasadnienie 

obejmuje w szczególności zidentyfikowanie potrzeb ubezpieczonego oraz wyjaśnienie, w 

jaki sposób ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie umowy ubezpieczenia 

zaspokaja te potrzeby. Do ubezpieczonego i zakładu ubezpieczeń stosuje się odpowiednio 

przepisy ust. 3 i 4. 

<5a. Informacje, o których mowa w ust. 3‒5, przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub 

wyrażeniem przez ubezpieczonego zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową, 

zakład ubezpieczeń przekazuje ubezpieczającemu lub ubezpieczonemu na piśmie 

lub, jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony wyrazi na to zgodę, na innym trwałym 

nośniku. 

5b. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia lub wyrażenia przez ubezpieczonego 

zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową za pomocą środków porozumiewania się 

na odległość, które uniemożliwiają uprzednie dostarczenie informacji, o których 

mowa w ust. 3‒5, zakład ubezpieczeń może przekazać te informacje 

ubezpieczającemu lub ubezpieczonemu na piśmie lub, jeżeli ubezpieczający lub 

ubezpieczony wyrazi na to zgodę, na innym trwałym nośniku, niezwłocznie po 

zawarciu umowy ubezpieczenia lub wyrażeniu zgody na objęcie ochroną 

ubezpieczeniową, jeżeli: 

1) ubezpieczający lub ubezpieczony wyraził zgodę na otrzymanie tych informacji 

niezwłocznie po zawarciu umowy lub wyrażeniu zgody na objęcie ochroną 

ubezpieczeniową oraz 

2) zakład ubezpieczeń umożliwił ubezpieczającemu lub ubezpieczonemu późniejsze 

zawarcie umowy lub wyrażenie zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową, aby mógł 
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on otrzymać te informacje przed takim zawarciem umowy lub wyrażeniem takiej 

zgody. 

5c. W przypadku, o którym mowa w ust. 5b, ubezpieczający lub ubezpieczony może 

odstąpić od umowy ubezpieczenia bez podania przyczyn, a jeżeli umowa 

ubezpieczenia została zawarta na cudzy rachunek – ubezpieczony może wystąpić 

z umowy ubezpieczenia ze skutkiem odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyn 

składając oświadczenie na piśmie, w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia 

otrzymania informacji, o których mowa w ust. 3‒5. Termin uważa się za zachowany, 

jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane. Ubezpieczający lub 

ubezpieczony nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy 

ubezpieczenia.> 

6. W przypadku odmowy wypełnienia przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego ankiety, o 

której mowa w ust. 1 lub 2, przepisów ust. 3 i 5 nie stosuje się. 

7. Przepisów ust. 1-5 nie stosuje się do pracowniczych programów emerytalnych 

prowadzonych w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie, o których mowa w 

ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1449). 

8. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, 

minimalny zakres danych zamieszczanych w ankiecie, o której mowa w ust. 1 i 2, mając 

na uwadze zapewnienie, aby informacje gromadzone w formie ankiety pozwalały na 

zidentyfikowanie potrzeb ubezpieczającego lub ubezpieczonego. 

 

Art. 22. 

1. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia na życie, jeżeli jest związana z ubezpieczeniowym 

funduszem kapitałowym, o której mowa w dziale I w grupie 3 załącznika do ustawy, 

zakład ubezpieczeń przekazuje osobie zainteresowanej zawarciem takiej umowy, na 

piśmie lub, jeżeli ubezpieczający wyrazi na to zgodę, na innym trwałym nośniku, 

podstawowe informacje dotyczące tej umowy. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności: 

1)   cel i charakter umowy; 

2)   wykaz przysługujących świadczeń z umowy oraz wykaz oferowanych ubezpieczeniowych 

funduszy kapitałowych w ramach umowy; 

3)   tytuły oraz wysokość opłat pobieranych przez zakład ubezpieczeń; 
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4)   określenie profilu ryzyka ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych; 

5)   rekomendowany minimalny okres trwania umowy wraz z uzasadnieniem rekomendacji 

uwzględniającym horyzont inwestycyjny ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego; 

6)   informację o ryzyku inwestycyjnym ubezpieczającego lub ubezpieczonego, o ile takie 

ryzyko występuje[.] <;> 

<7) informację, czy zakład ubezpieczeń będzie przekazywał ubezpieczającemu lub 

ubezpieczonemu, w określonych okresach, ocenę odpowiedniości ubezpieczenia do 

jego potrzeb.> 

3. Informacje, o których mowa w ust. 1, określają miejsce i sposób uzyskania dodatkowych 

informacji na temat ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. 

4. Informacje, o których mowa w ust. 1, są formułowane w sposób zrozumiały i 

niewprowadzający w błąd oraz przekazywane w sposób niebudzący wątpliwości. 

5. W przypadku umowy ubezpieczenia, jeżeli jest związana z ubezpieczeniowym funduszem 

kapitałowym, o której mowa w dziale I w grupie 3 załącznika do ustawy, zawieranej na 

cudzy rachunek, w szczególności ubezpieczenia grupowego, ubezpieczający przekazuje 

osobie zainteresowanej przystąpieniem do takiej umowy, na piśmie lub, jeżeli 

ubezpieczający wyrazi na to zgodę, na innym trwałym nośniku, informacje, o których 

mowa w ust. 1. Przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio. 

 

[Art. 30. 

1. Zawiadomienia i oświadczenia składane w związku z zawartą umową ubezpieczenia 

agentowi ubezpieczeniowemu uznaje się za złożone zakładowi ubezpieczeń, w imieniu lub 

na rzecz którego agent ubezpieczeniowy działa, o ile zostały złożone na piśmie lub na 

innym trwałym nośniku. 

2. Zakład ubezpieczeń nie może wyłączyć ani ograniczyć upoważnienia agenta 

ubezpieczeniowego do odbierania zawiadomień i oświadczeń, o których mowa w ust. 1.] 

 

<Art. 30. 

1. Zawiadomienia i oświadczenia składane w związku z zawartą umową ubezpieczenia 

lub umową gwarancji ubezpieczeniowej agentowi ubezpieczeniowemu lub agentowi 

oferującemu ubezpieczenia uzupełniające w rozumieniu ustawy o dystrybucji 

ubezpieczeń uznaje się za złożone zakładowi ubezpieczeń, w imieniu lub na rzecz 

którego agent działa, o ile zostały złożone na piśmie lub na innym trwałym nośniku. 
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2. Zakład ubezpieczeń nie może wyłączyć ani ograniczyć upoważnienia agenta 

ubezpieczeniowego i agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające do odbierania 

zawiadomień i oświadczeń, o których mowa w ust. 1.> 

 

Art. 46. 

1. Zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji sporządzają na piśmie zasady dotyczące co 

najmniej: 

1)   zarządzania ryzykiem, obejmujące zasady związane z obszarami, o których mowa w art. 

57 ust. 2, oraz zasady dotyczące kryteriów stosowania korekty z tytułu zmienności do 

odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka, o której mowa w 

art. 229, w przypadku jej stosowania; 

2)   kontroli wewnętrznej; 

3)   audytu wewnętrznego; 

4)   outsourcingu, w przypadku gdy zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji stosuje lub 

zamierza go stosować, obejmujące w szczególności: 

a)  wykaz funkcji należących do systemu zarządzania oraz czynności ubezpieczeniowych lub 

reasekuracyjnych, które zakład zamierza powierzać w drodze outsourcingu ze 

wskazaniem, które z tych czynności zakład uznaje za podstawowe lub ważne, 

b)  kryteria wyboru podmiotu, któremu zakład zamierza powierzać wykonywanie czynności 

ubezpieczeniowych lub reasekuracyjnych oraz funkcji należących do systemu 

zarządzania, 

c)  sposób realizacji warunków, o których mowa w art. 74 i art. 75, 

d)  zasady zarządzania ryzykiem związanym z powierzeniem, w drodze outsourcingu, 

wykonywania czynności oraz funkcji należących do systemu zarządzania[.] <;> 

<5) spełniania obowiązków, o których mowa w art. 12 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, 

i wymogów określonych w art. 19 ust. 1‒3 i 5 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, 

przez osoby, o których mowa w tych przepisach; 

6) spełniania obowiązków, o których mowa w art. 12 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, 

i wymogów określonych w art. 19 ust. 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, przez 

osoby wykonujące w tym zakładzie czynności dystrybucyjne zakładu reasekuracji w 

rozumieniu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.> 
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[2. Zasady, o których mowa w ust. 1, określają również stanowiska nadzorujące w zakładzie 

ubezpieczeń lub zakładzie reasekuracji inne kluczowe funkcje, w tym co najmniej funkcje 

należące do systemu zarządzania.] 

<2. Zasady, o których mowa w ust. 1, określają również: 

1) stanowiska nadzorujące w zakładzie ubezpieczeń lub zakładzie reasekuracji inne 

kluczowe funkcje, w tym co najmniej funkcje należące do systemu zarządzania; 

2) stanowisko odpowiedzialne za wprowadzenie w życie zasad, o których mowa w ust. 1 

pkt 5 i 6.> 

3. Zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji, co najmniej raz w roku, dokonują przeglądu 

zasad, o których mowa w ust. 1. Zasady te są dostosowywane do istotnych zmian w 

systemie zarządzania lub obszarze, którego dotyczą. 

4. Zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji informują organ nadzoru o zamiarze 

wprowadzenia zasad dotyczących outsourcingu oraz o istotnej zmianie tych zasad, 

przekazując organowi nadzoru treść tych zasad. 

5. Zarząd zakładu ubezpieczeń i zarząd zakładu reasekuracji zatwierdzają zasady, o których 

mowa w ust. 1, i zapewniają wprowadzenie ich w życie. 

 


