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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 1 marca 2018 r. 

 

o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 748) 

 

 

U S T A W A   z dnia  29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 

r. poz. 1768, 2486 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) 

 

Art. 1. 

[1. Ustawa reguluje zasady, tryb i warunki podejmowania i prowadzenia działalności w 

zakresie obrotu papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi, prawa i 

obowiązki podmiotów uczestniczących w tym obrocie oraz wykonywanie nadzoru w tym 

zakresie.] 

<1. Ustawa reguluje zasady, tryb i warunki podejmowania i prowadzenia działalności w 

zakresie obrotu instrumentami finansowymi, prawa i obowiązki podmiotów 

uczestniczących w tym obrocie oraz wykonywanie nadzoru w tym zakresie.> 

2. Przepisów ustawy nie stosuje się do weksli i czeków w rozumieniu przepisów prawa 

wekslowego i czekowego. 

Art. 2. 

1. Instrumentami finansowymi w rozumieniu ustawy są: 

1) papiery wartościowe; 

2) niebędące papierami wartościowymi: 

a) tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, 

b) instrumenty rynku pieniężnego, 

[c) opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne 

instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, 

stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy 

lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne,] 

<c) opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne 

instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, 
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waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności, uprawnienie do emisji lub inny 

instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są 

wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne, z wyłączeniem instrumentów 

pochodnych, o których mowa w art. 10 rozporządzenia 2017/565,> 

d) opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne 

instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane 

przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według 

wyboru jednej ze stron, 

[e) opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem 

bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod warunkiem, że są 

dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, 

f) niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu 

opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, 

których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być wykonane przez dostawę, które 

nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych 

instrumentów finansowych,] 

<e) opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których 

instrumentem bazowym jest towar i które mogą być wykonane przez dostawę, pod 

warunkiem że są dopuszczone do obrotu w systemie obrotu instrumentami 

finansowymi, z wyłączeniem produktów energetycznych będących przedmiotem 

obrotu hurtowego na OTF, które muszą być wykonywane przez dostawę, 

f) niedopuszczone do obrotu w systemie obrotu instrumentami finansowymi opcje, 

kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, 

których instrumentem bazowym jest towar i które mogą być wykonane przez 

dostawę, a które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości 

innych pochodnych instrumentów finansowych,> 

g) instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego, 

h) kontrakty na różnicę, 

[i) opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz 

inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, 

uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, 

które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez 

rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne 
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instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz 

innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów 

finansowych.] 

< i) opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych 

oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek 

frachtowych oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które 

są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez 

rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także instrumenty pochodne, 

o których mowa w art. 8 rozporządzenia 2017/565, i inne, które wykazują 

właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych,> 

<j) uprawnienia do emisji.> 

[2. Przez wykazywanie właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 2 lit. f oraz i, rozumie się spełnianie warunków określonych w art. 38 

rozporządzenia Komisji (WE) nr 1287/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzającego 

środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w 

odniesieniu do zobowiązań przedsiębiorstw inwestycyjnych w zakresie prowadzenia 

rejestrów, sprawozdań z transakcji, przejrzystości rynkowej, dopuszczania instrumentów 

finansowych do obrotu oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (Dz. Urz. 

UE L 241 z 02.09.2006, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem 1287/2006".] 

<2. Przez wykazywanie właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. f oraz i, rozumie się spełnianie warunków 

określonych w art. 7 rozporządzenia 2017/565.> 

3. W rozumieniu przepisów ustawy nie jest rozliczeniem pieniężnym według wyboru jednej 

ze stron spełnienie świadczenia pieniężnego powstałego na skutek niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z umowy przez jedną ze stron lub 

na skutek innego zdarzenia powodującego rozwiązanie umowy. 

[4. Przez przeznaczenie do celów handlowych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. f, rozumie się 

spełnienie kryteriów określonych w art. 38 ust. 4 rozporządzenia 1287/2006.] 

<4. Przez przeznaczenie do celów handlowych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. f, 

rozumie się spełnienie kryteriów określonych w art. 7 ust. 4 rozporządzenia 

2017/565.> 
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<5. Przez produkt energetyczny będący przedmiotem obrotu hurtowego, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 2 lit. e, rozumie się produkt, o którym mowa w art. 2 pkt 4 

rozporządzenia 1227/2011. 

6. Przez produkt energetyczny będący przedmiotem obrotu hurtowego, który musi być 

wykonywany przez dostawę, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. e, rozumie się produkt 

spełniający kryteria, o których mowa w art. 5 rozporządzenia 2017/565. 

7. Produkty, o których mowa w art. 2 pkt 4 lit. b i d rozporządzenia 1227/2011, są 

instrumentami pochodnymi, jeżeli spełniają warunki określone w ust. 1 pkt 2 lit. e, f 

lub i, chyba że są przedmiotem obrotu hurtowego na OTF i muszą być wykonywane 

przez dostawę. 

8. Instrumentami finansowymi, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. e, są również 

instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym są węgiel i ropa spełniające 

warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2017/565, i które muszą 

być wykonywane przez dostawę oraz są przedmiotem obrotu na OTF.> 

 

 

uwaga: 

użyte w art. 3 w pkt 9, w art. 4a w ust. 3 w pkt 2, w art. 5 w ust. 1 w pkt 3, w 

ust. 3 w pkt 2 i w ust. 6 i 7, w art. 7 w ust. 6, w art. 25c w ust. 1, 2 i 4–6, w art. 

45e w ust. 1 w pkt 2 i w ust. 2 w pkt 2, w art. 48 w ust. 1 w pkt 2 i 6, w art. 55 

w ust. 2, w art. 68 w ust. 1, 2 i 5, w art. 78 w ust. 11, w art. 171a w ust. 1 w pkt 

5 oraz w art. 176d w różnych przypadkach wyrazy [alternatywny system 

obrotu] zastępuje się wyrazem <ASO>; 

 

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, 
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[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);] 

<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, odnoszące się do 

papierów wartościowych określonych w lit. a, walut, stóp procentowych, stóp zwrotu, 

towarów oraz innych wskaźników lub mierników (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;] 

<2) ASO – oznacza to alternatywny system obrotu, przez który rozumie się prowadzony 

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 oraz w sposób niemający 

charakteru uznaniowego;> 

<2a) zestawianiu zleceń – rozumie się przez to wykonywanie czynności skutkujących 

zawarciem transakcji mających za przedmiot instrumenty finansowe, w których: 

a) podmiot zestawiający zlecenia jest podmiotem praw i obowiązków wynikających z 

transakcji względem każdego podmiotu składającego zlecenia, które zostały 

zestawione, 

b) obie transakcje zawarte w wyniku zestawienia zleceń są dokonywane w tym samym 

momencie, 

c) udział podmiotu zestawiającego zlecenia w transakcjach zawartych w wyniku 

zestawienia zleceń nie naraża go na ryzyko rynkowe oraz jest neutralny finansowo, z 

wyjątkiem znanej stronie transakcji opłaty, prowizji lub wynagrodzenia należnych 

podmiotowi z tytułu każdej transakcji; 
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2b) handlu algorytmicznym – rozumie się przez to nabywanie lub zbywanie 

instrumentów finansowych przy pomocy algorytmu komputerowego automatycznie 

ustalającego indywidualne parametry zleceń nabycia lub zbycia tych instrumentów, 

w tym moment złożenia zlecenia, termin jego ważności, cenę lub liczbę instrumentów 

będących przedmiotem zlecenia lub sposób zarządzania zleceniem po jego złożeniu, 

przy czym następuje to bez udziału człowieka lub przy ograniczonym udziale 

człowieka w rozumieniu art. 18 rozporządzenia 2017/565, z zastrzeżeniem że nie 

stanowi handlu algorytmicznego stosowanie automatycznych systemów 

wykorzystywanych wyłącznie w celu przekierowywania zleceń pomiędzy systemami 

obrotu instrumentami finansowymi, przetwarzania zleceń nieobejmującego 

określania jakichkolwiek parametrów transakcji, potwierdzania zleceń lub 

przetwarzania potransakcyjnego zawartych transakcji; 

2c) technice handlu algorytmicznego o wysokiej częstotliwości – rozumie się przez to 

handel algorytmiczny, w którym: 

a) są wykorzystywane systemy teleinformatyczne: 

– umożliwiające skrócenie czasu przesłania zlecenia do systemu jego wykonania, z 

wykorzystaniem co najmniej jednego z następujących rozwiązań: usługi kolokacji, 

korzystania z zasobów systemów teleinformatycznych podmiotu posiadającego na 

podstawie odpowiedniej umowy połączenie z systemem obrotu instrumentami 

finansowymi lub bezpośredniego dostępu elektronicznego o wysokiej prędkości 

przesyłu, oraz 

– analizujące dane z rynku finansowego, w tym informacje dotyczące zleceń i 

transakcji zawieranych w ramach obrotu w systemie obrotu instrumentami 

finansowymi oraz powodujące niezwłoczne wykorzystanie algorytmu 

komputerowego bez udziału człowieka, a także 

b) występuje duża liczba komunikatów wysyłanych w dniu obrotu do systemu obrotu 

instrumentami finansowymi, dotyczących przekazania, modyfikowania, anulowania 

lub kwotowania zlecenia nabycia lub zbycia instrumentu finansowego; przez 

występowanie dużej liczby takich komunikatów rozumie się spełnienie kryteriów 

określonych w art. 19 rozporządzenia 2017/565; 

2d) bezpośrednim dostępie elektronicznym – rozumie się przez to, z uwzględnieniem art. 

20 rozporządzenia 2017/565, udostępnianie przez członka lub uczestnika systemu 

obrotu instrumentami finansowymi własnego połączenia z tym systemem, 
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umożliwiającego składanie zleceń mających za przedmiot instrumenty finansowe za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego członka lub uczestnika albo bez 

wykorzystywania takiego systemu; 

2e) podmiocie systematycznie internalizującym transakcje – rozumie się przez to firmę 

inwestycyjną, która w sposób zorganizowany, częsty, systematycznie i w znacznych 

wielkościach zawiera transakcje na własny rachunek, wykonując zlecenia klientów 

poza rynkiem regulowanym, ASO lub OTF, bez prowadzenia ASO lub OTF;> 

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 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 
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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.); 

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); 

<4i) rozporządzeniu 1095/2010 – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie 

ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd 

i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji 

Komisji 2009/77/WE (Dz. Urz. UE L 331 z 15.12.2010, str. 84, z późn. zm.);  

4j) rozporządzeniu 1227/2011 – rozumie się przez to rozporządzenie 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); 
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4k) rozporządzeniu 2015/2365 – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r.  w sprawie 

przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i 

ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. 

UE L 337 z 23.12.2015, str. 1); 

4l) rozporządzeniu 2017/565 – rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji 

(UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i 

warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć 

zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy (Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2017, str. 1, z 

późn. zm.); 

4m) rozporządzeniu 2016/824 – rozumie się przez to rozporządzenie wykonawcze 

Komisji (UE) 2016/824 z dnia 25 maja 2016 r. ustanawiające wykonawcze standardy 

techniczne w odniesieniu do treści i formatu opisu funkcjonowania wielostronnych 

platform obrotu i zorganizowanych platform obrotu oraz powiadamiania 

Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych zgodnie z 

dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w sprawie rynków 

instrumentów finansowych (Dz. Urz. UE L 137 z 26.05.2016, str. 10); 

4n) rozporządzeniu 2016/1011 – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 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 zmieniające 

dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (Dz. 

Urz. UE L 171 z 29.06.2016, str. 1, z późn. zm.); 

4o) rozporządzeniu 2017/575 – rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji 

(UE) 2017/575 z dnia 8 czerwca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych 

w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących danych 

publikowanych przez systemy wykonywania zlecenia na temat jakości wykonywania 

transakcji (Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2017, str. 152); 

4p) rozporządzeniu 2017/1018 – rozumie się przez to rozporządzenie delegowane 

Komisji (UE) 2017/1018 z dnia 29 czerwca 2016 r. uzupełniające dyrektywę 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów 
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finansowych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających 

informacje zgłaszane przez firmy inwestycyjne, operatorów rynku i instytucje 

kredytowe (Dz. Urz. UE L 155 z 17.06.2017, str. 1); 

4q) rozporządzeniu 2017/584 – rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji 

(UE) 2017/584 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu 

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

technicznych określających wymogi organizacyjne w zakresie systemów obrotu (Dz. 

Urz. UE L 87 z 31.03.2017, str. 350); 

4r) rozporządzeniu 2017/588 – rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji 

(UE) 2017/588 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu 

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

technicznych w zakresie minimalnej wielkości zmiany ceny dla akcji, kwitów 

depozytowych i funduszy inwestycyjnych typu ETF (Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2017, 

str. 411); 

4s) rozporządzeniu 2017/1943 – rozumie się przez to rozporządzenie delegowane 

Komisji (UE) 2017/1943 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu 

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

technicznych dotyczących informacji i wymogów w zakresie udzielania zezwoleń 

firmom inwestycyjnym (Dz. Urz. UE L 276 z 26.10.2017, str. 4); 

4t) rozporządzeniu 2017/589 – rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji 

(UE) 2017/589 z dnia 19 lipca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu 

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

technicznych określających wymogi organizacyjne dla firm inwestycyjnych 

prowadzących handel algorytmiczny (Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2017, str. 417); 

4u) rozporządzeniu 2017/591 – rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji 

(UE) 2017/591 z dnia 1 grudnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu 

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

technicznych dotyczących stosowania limitów pozycji dla towarowych instrumentów 

pochodnych (Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2017, str. 479); 

4v) rozporządzeniu 2017/592 – rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji 

(UE) 2017/592 z dnia 1 grudnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu 

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

technicznych dotyczących kryteriów pozwalających ustalić, kiedy działalność ma być 
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uznawana za działalność dodatkową względem głównego zakresu działalności (Dz. 

Urz. UE L 87 z 31.03.2017, str. 492); 

4w) rozporządzeniu 2017/1946 – rozumie się przez to rozporządzenie delegowane 

Komisji (UE) 2017/1946 z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie uzupełnienia dyrektyw 

2004/39/WE i 2014/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do 

regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wyczerpującego wykazu 

informacji, które potencjalni nabywcy muszą umieścić w powiadomieniu o 

planowanym nabyciu znacznego pakietu akcji w firmie inwestycyjnej (Dz. Urz. UE L 

276 z 26.10.2017, str. 32);> 

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; 

<9a) systemie obrotu instrumentami finansowymi – rozumie się przez to rynek 

regulowany, ASO lub OTF; 

9b) wielostronnym systemie – rozumie się przez to system, w ramach którego są 

kojarzone oferty kupna i sprzedaży instrumentów finansowych składane przez 

podmioty trzecie; 

9c) systemie wykonywania zlecenia – rozumie się przez to system wykonywania zleceń w 

rozumieniu art. 64 ust. 1 rozporządzenia 2017/565;> 

10)  (uchylony); 
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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; 

[10b)  zorganizowanej platformie obrotu - rozumie się przez to system lub platformę w 

rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia 596/2014;] 

<10b) OTF – oznacza to zorganizowaną platformę obrotu, przez którą rozumie się 

wielostronny system kojarzący w sposób uznaniowy składane przez podmioty trzecie 

oferty kupna i sprzedaży obligacji, strukturyzowanych produktów finansowych, 

uprawnień do emisji, instrumentów pochodnych lub produktów energetycznych 

będących przedmiotem obrotu hurtowego, które muszą być wykonywane przez 

dostawę, niebędący rynkiem regulowanym ani ASO;> 

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; 

13a)  uczestniku rynku uprawnień do emisji - rozumie się przez to podmiot, o którym 

mowa w art. 3 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia 596/2014; 

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; 

<18a) bliskich powiązaniach – rozumie się przez to: 

a) posiadanie, bezpośrednio lub pośrednio: 

– co najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym innego podmiotu lub 
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– co najmniej 20% udziału w kapitale zakładowym innego podmiotu, lub 

– prawa do wykonywania co najmniej 20% głosów w organach innego podmiotu, lub 

b) sprawowanie nad innym podmiotem: 

– kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 34 lub 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości, lub 

– współkontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 35 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości, lub 

c) wywieranie znaczącego wpływu na inny podmiot w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 36 

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; 

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

Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, z wyłączeniem państw członkowskich; 
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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;] 

<28) instrumentach rynku pieniężnego – rozumie się przez to niebędące 

instrumentami płatniczymi instrumenty, o których mowa w art. 11 rozporządzenia 

2017/565; 

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

swapy, umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena lub wartość 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, oraz instrumenty pochodne dotyczące 

przenoszenia ryzyka kredytowego;> 
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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; 

<28c) uprawnieniach do emisji – rozumie się przez to uprawnienia do emisji, o których 

mowa w art. 3 pkt 22 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu 

uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r. poz. 568 i 1089), 

oraz międzynarodowe jednostki emisji, o których mowa w art. 3 pkt 26 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 389/2013 z dnia 2 maja 2013 r. ustanawiającego 

rejestr Unii zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, 

decyzjami nr 280/2004/WE i nr 406/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz 

uchylającego rozporządzenia Komisji (UE) nr 920/2010 i nr 1193/2011 (Dz. Urz. UE 

L 122 z 03.05.2013, str. 1, z późn. zm.);> 

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 

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 
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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; 

<30c) strukturyzowanych produktach finansowych – rozumie się przez to 

strukturyzowane produkty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 28 

rozporządzenia 600/2014;> 

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 

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;] 

<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 
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siedzibą na terytorium państwa innego niż państwo członkowskie, 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;] 

<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, ASO lub OTF, lub od 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 świadczące usługi 
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inwestycyjne na terytorium Unii Europejskiej lub prowadzące działalność inwestycyjną 

przez utworzenie oddziału w Unii Europejskiej; 

<33d) animatorze rynku – rozumie się przez to podmiot zobowiązany w sposób stały, 

zgodnie z ustalonymi zasadami, do nabywania lub zbywania w ramach swojej 

działalności instrumentów finansowych na własny rachunek, w celu wspomagania 

płynności danego instrumentu finansowego;> 

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; 
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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 

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,] 

<g) podmiotem zawierającym, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na 

własny rachunek transakcje na rynkach kontraktów terminowych, opcji lub innych 

instrumentów pochodnych albo na rynkach pieniężnych wyłącznie w celu 

zabezpieczenia pozycji zajętych na tych rynkach, lub działającym w tym celu na 

rachunek innych członków takich rynków, o ile odpowiedzialność za wykonanie 

zobowiązań wynikających z tych transakcji ponoszą uczestnicy rozliczający tych 

rynków,> 

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, 
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– 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,] 

<l) 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, 

[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;] 

<n) podmiotem innym niż wskazane w lit. a–m, który jest traktowany jak klient 

profesjonalny 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; 

<39d) uprawnionym kontrahencie – rozumie się przez to: 

a) klienta profesjonalnego, o którym mowa w pkt 39b lit. a–j oraz l–m, z którym 

firma inwestycyjna, w ramach świadczenia usług, o których mowa w art. 69 ust. 2 

pkt 1, 2 lub 3, zawiera transakcje lub pośredniczy w ich zawieraniu, 

b) klienta profesjonalnego, o którym mowa w pkt 39b lit. k, który na swój wniosek 

został przez firmę inwestycyjną uznany, na zasadach określonych w art. 71 

rozporządzenia 2017/565, za uprawnionego kontrahenta, z którym firma 

inwestycyjna, w ramach świadczenia usług, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1, 

2 lub 3, zawiera transakcje lub pośredniczy w ich zawieraniu,  
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c) klienta z innego państwa członkowskiego, który posiada status uprawnionego 

kontrahenta zgodnie z przepisami prawa państwa członkowskiego, w którym ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania;> 

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; 

<46a) małym i średnim przedsiębiorcy – rozumie się przez to: 

a)  przedsiębiorcę o średniej rynkowej kapitalizacji mniejszej niż 200 000 000 euro, 

wyznaczonej na podstawie notowań z końca roku w trzech ostatnich latach 

kalendarzowych, przy czym wskazaną kwotę wyrażoną w euro przelicza się na 

walutę polską przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy 

Bank Polski na dzień 31 grudnia danego roku,  

b) podmiot, o którym mowa w art. 77 rozporządzenia 2017/565; 

46b) ASO MŚP – rozumie się przez to ASO, w którym jest dokonywany obrót 

instrumentami finansowymi emitowanymi przez małych i średnich przedsiębiorców, 

wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 78g ust. 1;> 
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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;] 

<48) towarze – rozumie się przez to towar, o którym mowa w art. 2 pkt 6 

rozporządzenia 2017/565;> 

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; 

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 596/2014[.] <; 

<53) rynku powiązanym – rozumie się przez to system obrotu instrumentami 

finansowymi prowadzony na terytorium państwa członkowskiego, na którym 

przedmiotem obrotu są te same instrumenty, które są przedmiotem obrotu na rynku 

regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub instrumenty, których 

cena jest powiązana z ceną instrumentów finansowych będących przedmiotem 

obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

54) trwałym nośniku – rozumie się przez to nośnik umożliwiający użytkownikowi 

przechowywanie adresowanych do niego informacji w sposób umożliwiający dostęp 

do nich przez okres odpowiedni do celów, którym te informacje służą, i pozwalający 

na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci; 

55) lokacie strukturyzowanej – rozumie się przez to lokatę strukturyzowaną, o której 

mowa w art. 4 ust. 1 pkt 41 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1876, z późn. zm.); 

56) osobie zaangażowanej – rozumie się przez to osobę, o której mowa w art. 2 pkt 1 

rozporządzenia 2017/565; 
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57) administratorze – rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 

rozporządzenia 2016/1011; 

58) wskaźniku referencyjnym – rozumie się przez to wskaźnik, o którym mowa w art. 3 

ust. 1 pkt 3 rozporządzenia 2016/1011; 

59) towarowych instrumentach pochodnych – rozumie się przez to instrumenty 

finansowe określone w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d–f oraz i, a także papiery wartościowe, 

o których mowa w pkt 1 lit. b, odnoszące się do towarów, wskaźników lub 

mierników, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. i.> 

 

[Art. 3a. 

1. Firma inwestycyjna na pisemne żądanie podmiotu innego niż określony w art. 3 pkt 39b lit. 

a-m i w zakresie określonym w takim żądaniu może uznać go za klienta profesjonalnego, 

pod warunkiem że posiada on wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie 

właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z 

tymi decyzjami. Firma inwestycyjna przed uwzględnieniem żądania jest obowiązana 

ustalić wiedzę klienta o zasadach traktowania klientów profesjonalnych przy świadczeniu 

usług o których mowa w art. 69 ust. 2 lub 4, których żądanie dotyczy. 

2. Firma inwestycyjna na pisemne żądanie klienta profesjonalnego i w zakresie określonym w 

tym żądaniu może uznać go za klienta detalicznego. Firma inwestycyjna może także uznać 

klienta profesjonalnego za klienta detalicznego pomimo braku takiego żądania.] 

 

<Art. 3a. 

1. Firma inwestycyjna, na pisemne żądanie podmiotu innego niż określony w art. 3 pkt 

39b lit. a–m i w zakresie określonym w takim żądaniu, może traktować go jak klienta 

profesjonalnego, pod warunkiem że posiada on wiedzę i doświadczenie pozwalające 

na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę 

ryzyka związanego z tymi decyzjami. Firma inwestycyjna przed uwzględnieniem 

żądania jest obowiązana ustalić wiedzę klienta o zasadach traktowania klientów 

profesjonalnych przy świadczeniu usług, o których mowa w art. 69 ust. 2 lub 4, 

których żądanie dotyczy. 

2. Firma inwestycyjna może, zgodnie z art. 45 ust. 3 lit. b rozporządzenia 2017/565, 

traktować klienta profesjonalnego jak klienta detalicznego. 
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3. Firma inwestycyjna może, zgodnie z art. 45 ust. 3 lit. a rozporządzenia 2017/565 i na 

zasadach określonych w art. 71 ust. 2–4 tego rozporządzenia, traktować 

uprawnionego kontrahenta jak klienta detalicznego albo klienta profesjonalnego. 

4. Firma inwestycyjna dokonuje podziału klientów na kategorie, zaliczając ich 

odpowiednio do kategorii klientów detalicznych, klientów profesjonalnych lub 

uprawnionych kontrahentów.> 

<Art. 3b. 

1. Firma inwestycyjna niespełniająca kryteriów określonych w art. 3 pkt 2e po 

uprzednim zawiadomieniu Komisji może dobrowolnie poddać się wymogom 

mającym zastosowanie do podmiotu systematycznie internalizującego transakcje. 

2. Firma inwestycyjna, o której mowa w ust. 1, niezwłocznie informuje Komisję 

o rezygnacji z dobrowolnego poddawania się reżimowi mającemu zastosowanie do 

podmiotu systematycznie internalizującego transakcje. 

3. Do firmy inwestycyjnej, o której mowa w ust. 1, w okresie od dokonania 

zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, do dokonania zawiadomienia, o którym 

mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące podmiotu systematycznie 

internalizującego transakcje. 

Art. 3c. 

1. Kryteria częstości i systematyczności, o których mowa w art. 3 pkt 2e, ustala się, z 

uwzględnieniem art. 12–17 rozporządzenia 2017/565, na podstawie liczby transakcji, 

których przedmiotem jest dany instrument finansowy, zawieranych na własny 

rachunek poza systemem obrotu instrumentami finansowymi przez firmę 

inwestycyjną wykonującą zlecenia klientów. 

2. Kryterium zawierania transakcji w znacznych wielkościach, o którym mowa w art. 3 

pkt 2e, ustala się, z uwzględnieniem art. 12–17 rozporządzenia 2017/565, na 

podstawie wielkości transakcji zawieranych poza systemem obrotu instrumentami 

finansowymi przez firmę inwestycyjną w odniesieniu do całkowitej wielkości 

transakcji, których przedmiotem jest dany instrument finansowy, zawieranych przez 

tę firmę inwestycyjną albo na podstawie wielkości transakcji poza systemem obrotu 

instrumentami finansowymi zawieranych przez firmę inwestycyjną w odniesieniu do 

całkowitej wielkości transakcji, których przedmiotem jest dany instrument 

finansowy, na terytorium Unii Europejskiej. 
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Art. 3d. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o zleceniu nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, 

należy przez to rozumieć także oświadczenie woli, którego przedmiotem są instrumenty 

finansowe, wywołujące równoważne do takiego zlecenia skutki.> 

 

Art. 5. 

1. Papiery wartościowe: 

1) będące przedmiotem oferty publicznej lub 

2) dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, lub, 

3) wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, lub 

4) emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski 

- nie mają formy dokumentu od chwili ich zarejestrowania na podstawie umowy, której 

przedmiotem jest rejestracja tych papierów wartościowych w depozycie papierów 

wartościowych (dematerializacja). 

2. Papiery wartościowe mogą nie mieć formy dokumentu również w przypadku, gdy 

przewidują to odrębne przepisy dotyczące emisji tych papierów. 

3. Papiery wartościowe: 

1) będące przedmiotem oferty publicznej, które nie będą podlegać dopuszczeniu do obrotu 

na rynku regulowanym, albo 

2) wprowadzone wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu 

- mogą nie podlegać dematerializacji, o której mowa w ust. 1, jeżeli emitent tak postanowi. W 

takim przypadku ust. 4 i 6 nie stosuje się. 

4. Emitent papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, jest zobowiązany do zawarcia 

z Krajowym Depozytem umowy, której przedmiotem jest rejestracja tych papierów 

wartościowych w depozycie papierów wartościowych. 

[5. Przed złożeniem wniosku o dopuszczenie instrumentów finansowych niebędących 

papierami wartościowymi ani instrumentami pochodnymi, do obrotu na rynku 

regulowanym, podmiot ubiegający się o dopuszczenie do obrotu tych instrumentów jest 

zobowiązany do zawarcia z Krajowym Depozytem umowy, której przedmiotem jest 

rejestracja tych instrumentów w depozycie papierów wartościowych.] 

<5. Przed złożeniem wniosku o dopuszczenie instrumentów finansowych niebędących 

papierami wartościowymi ani instrumentami pochodnymi, do obrotu na rynku 

regulowanym, podmiot ubiegający się o dopuszczenie do obrotu tych instrumentów 
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jest obowiązany do zawarcia z Krajowym Depozytem umowy, której przedmiotem 

jest rejestracja tych instrumentów w depozycie papierów wartościowych. Obowiązek 

ten nie odnosi się do instrumentów finansowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 

lit. j.> 

6. Jeżeli system rejestracji papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub 

opiewających na wynikające z nich zbywalne prawa majątkowe będzie prowadzony przez 

Narodowy Bank Polski, emitent będący Skarbem Państwa jest zobowiązany, przed 

złożeniem wniosku o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku 

regulowanym albo o ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu, do zawarcia z 

Narodowym Bankiem Polskim umowy, której przedmiotem jest rejestracja papierów 

wartościowych w takim systemie. 

7. W przypadku papierów wartościowych wyemitowanych poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedmiotem rejestracji może być ta część papierów wartościowych, która 

stanowi przedmiot oferty publicznej, lub które mają być przedmiotem obrotu na rynku 

regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

8. Zawarcie przez spółkę niebędącą spółką publiczną umowy o rejestrację praw do akcji oraz 

akcji w depozycie papierów wartościowych wymaga upoważnienia zawartego w uchwale 

walnego zgromadzenia tej spółki, a w przypadku emitenta z siedzibą poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w uchwale właściwego organu stanowiącego tego emitenta. 

Upoważnienie do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów 

wartościowych jest równoznaczne z upoważnieniem do zawarcia umowy o rejestrację w 

depozycie papierów wartościowych praw do akcji, z których wynika uprawnienie do 

otrzymania tych akcji. 

9. Umowa o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych stanowi także podstawę 

do rejestrowania w depozycie papierów wartościowych praw poboru z tych akcji. 

10. W przypadku przekazania przez Krajowy Depozyt wykonywania czynności z zakresu 

zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1, spółce zależnej od Krajowego Depozytu, 

umowa o rejestrację papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych w 

depozycie papierów wartościowych jest zawierana z tą spółką. 
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Art. 7. 

1. Prawa ze zdematerializowanych papierów wartościowych powstają z chwilą zapisania ich 

po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych i przysługują osobie będącej 

posiadaczem tego rachunku. 

2. Umowa zobowiązująca do przeniesienia zdematerializowanych papierów wartościowych 

przenosi te papiery z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów 

wartościowych. W przypadku gdy ustalenie prawa do pożytków ze zdematerializowanych 

papierów wartościowych nastąpiło w dniu, w którym w depozycie papierów 

wartościowych powinno zostać przeprowadzone rozliczenie transakcji, lub później, a 

papiery te są nadal zapisane na rachunku zbywcy, pożytki przypadają nabywcy w chwili 

dokonania zapisu na jego rachunku papierów wartościowych. 

3. W przypadku gdy nabycie zdematerializowanych papierów wartościowych nastąpiło na 

podstawie zdarzenia prawnego powodującego z mocy ustawy przeniesienie tych 

papierów, zapis na rachunku papierów wartościowych nabywcy jest dokonywany na jego 

żądanie. 

4. Dokonanie zapisu na rachunku papierów wartościowych na podstawie umowy, o której 

mowa w ust. 2, następuje po dokonaniu zarejestrowania przeniesienia papierów 

wartościowych pomiędzy odpowiednimi kontami depozytowymi, o których mowa w art. 

57 ust. 1 pkt 1. 

5. Zobowiązanie się do zbycia papierów wartościowych w transakcji zawartej w obrocie 

zorganizowanym, przed dokonaniem ich zapisu na rachunku papierów wartościowych 

zbywcy jest dopuszczalne, o ile: 

1) zostały one uprzednio nabyte w wyniku transakcji, której rozliczenie jest zabezpieczone 

przez fundusz, o którym mowa w art. 65, art. 68 lub art. 68d, lub 

2) następuje w ramach tej samej transakcji, w której zbywca zobowiązał się i stał się 

uprawniony do nabycia tej samej liczby takich samych papierów wartościowych, a 

rozrachunek nabycia nastąpi nie później niż rozrachunek zbycia, lub 

3) zostały one uprzednio nabyte w wyniku transakcji zawartej na zagranicznym rynku 

regulowanym, lub 

4) następuje w ramach transakcji krótkiej sprzedaży zgodnie z przepisami rozporządzenia 

236/2012, lub 
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5) zostały one uprzednio przeniesione przez zbywcę na podstawie umowy pożyczki 

papierów wartościowych lub z zastrzeżeniem prawa odkupu, a rozrachunek ich zwrotu lub 

odkupu nastąpi nie później niż rozrachunek zbycia. 

5a. (uchylony). 

5b. Przepisy ust. 1-5 nie wyłączają prawa do zobowiązania się do zbycia papierów 

wartościowych poza obrotem zorganizowanym przed dokonaniem ich zapisu na rachunku 

papierów wartościowych zbywcy. 

6. Przepisy ust. 1-5 i 5b stosuje się również do wyemitowanych poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej papierów wartościowych będących przedmiotem oferty 

publicznej lub dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym albo wprowadzonych do 

alternatywnego systemu obrotu, od chwili zarejestrowania na podstawie umowy, której 

przedmiotem jest rejestracja tych papierów w depozycie papierów wartościowych. 

 

Art. 11. 

 1. Od chwili wystawienia świadectwa, papiery wartościowe w liczbie wskazanej w treści 

świadectwa nie mogą być przedmiotem obrotu do chwili utraty jego ważności albo zwrotu 

świadectwa wystawiającemu przed upływem terminu jego ważności. [Na okres ten 

wystawiający dokonuje blokady odpowiedniej liczby papierów wartościowych na tym 

rachunku.] <Na okres ten wystawiający dokonuje blokady odpowiedniej liczby 

papierów wartościowych na rachunku papierów wartościowych posiadacza, który 

wystąpił z żądaniem, o którym mowa w art. 9 ust. 1.> 

2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, te same papiery wartościowe mogą być wskazane w 

treści kilku świadectw, pod warunkiem że cel wystawienia każdego ze świadectw jest 

odmienny. W takim przypadku w kolejnych świadectwach zamieszcza się również, 

zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7, informację o dokonaniu blokady papierów wartościowych w 

związku z wcześniejszym wystawieniem innych świadectw. 

 

Art. 13a. 

[1. Klienci firm inwestycyjnych wykonujących działalność, o której mowa w art. 69a ust. 1, 

mogą wnieść do Komisji skargę związaną z przestrzeganiem w związku z tą działalnością 

zasad postępowania określonych w art. 59 ust. 2 i 3 rozporządzenia 1031/2010.] 

<1. Klienci firm inwestycyjnych wykonujących działalność związaną z aukcjami 

prowadzonymi przez platformy aukcyjne mogą wnieść do Komisji skargę związaną 
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z przestrzeganiem w związku z tą działalnością zasad postępowania określonych 

w art. 59 ust. 2 i 3 rozporządzenia 1031/2010.> 

2. Komisja, udzielając odpowiedzi na skargę dotyczącą sporu o charakterze cywilnoprawnym, 

informuje skarżącego o pozasądowych procedurach rozstrzygania sporów, w tym 

wskazuje właściwe sądy polubowne. 

3. Do skarg, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów działu VIII ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257). 

 

Art. 13b. 

[1. Komisja przyjmuje zgłoszenia naruszeń lub potencjalnych naruszeń przepisów ustawy, 

rozporządzenia 575/2013 oraz rozporządzenia 909/2014.] 

<1. Komisja przyjmuje zgłoszenia naruszeń lub potencjalnych naruszeń przepisów 

ustawy, rozporządzenia 575/2013, rozporządzenia 909/2014 oraz rozporządzenia 

600/2014.> 

2. Informacje uzyskane w trybie, o którym mowa w ust. 1, w tym informacje, które mogłyby 

umożliwić identyfikację osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby, której zarzuca się 

naruszenie, a także informacja o dokonaniu zgłoszenia mogą być ujawnione tylko: 

1) w zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz w dokumentach 

przekazywanych w uzupełnieniu takiego zawiadomienia; 

2) na żądanie sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem karnym lub 

postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe. 

 

<Art. 13c. 

Minister właściwy do spraw budżetu może organizować rynek obrotu skarbowymi 

papierami wartościowymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych oraz instrumentami finansowymi, których instrumentem 

bazowym jest skarbowy papier wartościowy. 

 

Art. 13d. 

1. Minister właściwy do spraw budżetu może zlecać innym podmiotom organizację 

rynku obrotu skarbowymi papierami wartościowymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz instrumentami finansowymi, których 

instrumentem bazowym jest skarbowy papier wartościowy.  
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2. Rynek obrotu, o którym mowa w ust. 1, może być prowadzony jako ASO, rynek 

regulowany lub rynek poza systemem obrotu instrumentami finansowymi.  

3. Komisja, wydając zezwolenie na prowadzenie ASO lub rynku regulowanego, o 

którym mowa w ust. 2, zasięga opinii ministra właściwego do spraw budżetu. 

4. Na żądanie ministra właściwego do spraw budżetu osoby wchodzące w skład zarządu 

podmiotu, o którym mowa w ust. 1, lub pozostające z tym podmiotem w stosunku 

pracy lub innym o podobnym charakterze są obowiązane do udzielenia w terminie 

określonym w żądaniu, jednak nie krótszym niż 7 dni, pisemnych informacji w 

sprawach dotyczących działalności tego podmiotu w zakresie rynku skarbowych 

papierów wartościowych oraz instrumentów finansowych, których instrumentem 

bazowym jest skarbowy papier wartościowy. W uzasadnionych przypadkach 

minister właściwy do spraw budżetu może żądać udzielenia tych informacji w 

krótszym terminie.> 

Art. 14. 

[1. Rynkiem regulowanym, w rozumieniu ustawy, jest działający w sposób stały system obrotu 

instrumentami finansowymi dopuszczonymi do tego obrotu, zapewniający inwestorom 

powszechny i równy dostęp do informacji rynkowej w tym samym czasie przy kojarzeniu 

ofert nabycia i zbycia instrumentów finansowych, oraz jednakowe warunki nabywania i 

zbywania tych instrumentów, zorganizowany i podlegający nadzorowi właściwego organu 

na zasadach określonych w przepisach ustawy, jak również uznany przez państwo 

członkowskie za spełniający te warunki, i wskazany Komisji Europejskiej jako rynek 

regulowany.] 

<1. Rynkiem regulowanym w rozumieniu ustawy jest działający w sposób stały 

wielostronny system zawierania transakcji, których przedmiotem są instrumenty 

finansowe dopuszczone do obrotu w tym systemie, zapewniający inwestorom 

powszechny i równy dostęp do informacji rynkowej w tym samym czasie przy 

kojarzeniu ofert nabycia i zbycia instrumentów finansowych oraz jednakowe 

warunki nabywania i zbywania tych instrumentów, zorganizowany i podlegający 

nadzorowi właściwego organu na zasadach określonych w przepisach ustawy, jak 

również uznany przez państwo członkowskie za spełniający te warunki i wskazany 

Komisji Europejskiej jako rynek regulowany.> 

2. Przez zagraniczny rynek regulowany rozumie się rynek regulowany działający na 

terytorium innego państwa członkowskiego. 
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[3. Do podmiotu prowadzącego zagraniczny rynek regulowany organizującego w innym 

państwie członkowskim alternatywny system obrotu stosuje się odpowiednio art. 117a.] 

<3. Do podmiotu prowadzącego zagraniczny rynek regulowany prowadzącego w innym 

państwie członkowskim ASO lub OTF stosuje się odpowiednio art. 117a.> 

 

Art. 14a. 

1. Podmiot prowadzący zagraniczny rynek regulowany może bez zezwolenia Komisji 

instalować na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemy informatyczne i urządzenia 

techniczne umożliwiające dostęp do tego rynku podmiotom prowadzącym działalność na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Warunkiem podjęcia czynności, o których mowa w ust. 1, jest poinformowanie Komisji 

przez właściwy organ nadzoru, który udzielił danemu podmiotowi zezwolenia na 

prowadzenie rynku regulowanego, o zamiarze ich podjęcia. 

3. Komisja może zwrócić się do organu nadzoru, o którym mowa w ust. 2, o wskazanie 

uczestników rynku, o którym mowa w ust. 1. 

[4. W przypadkach gdy, zgodnie z art. 16 rozporządzenia 1287/2006, działalność podmiotu, o 

którym mowa w ust. 1, uzyska istotne znaczenie dla funkcjonowania rynku papierów 

wartościowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dla ochrony inwestorów, 

Komisja podejmuje współpracę z organem nadzoru, który udzielił temu podmiotowi 

zezwolenia na prowadzenie rynku regulowanego.] 

<4. W przypadkach gdy zgodnie z art. 90 ust. 1 rozporządzenia 2017/565 działalność 

podmiotu, o którym mowa w ust. 1, uzyska znaczną wagę dla funkcjonowania rynku 

papierów wartościowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dla ochrony 

inwestorów, Komisja podejmuje współpracę z właściwym organem nadzoru innego 

państwa członkowskiego, który udzielił temu podmiotowi zezwolenia na prowadzenie 

rynku regulowanego.> 

Art. 16. 

1. Spółka prowadząca rynek regulowany może organizować rynki wyodrębnione pod 

względem rodzaju papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, jak 

również rodzaju ich emitentów. 

2. Spółka prowadząca rynek regulowany może, w ramach organizowania rynku 

regulowanego, wyodrębnić rynek oficjalnych notowań, zwany dalej "rynkiem oficjalnych 

notowań", spełniający dodatkowe, w stosunku do minimalnych wymogów określonych 
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dla rynku regulowanego, wymogi dotyczące emitentów papierów wartościowych oraz 

papierów wartościowych będących przedmiotem obrotu na tym rynku. 

[3. Spółka prowadząca rynek regulowany może organizować alternatywny system obrotu. Do 

spółki prowadzącej rynek regulowany, która organizuje alternatywny system obrotu, 

stosuje się odpowiednio art. 78, art. 78a, art. 81a-81g, art. 83a ust. 4 pkt 1 i ust. 4a i art. 

104a oraz przepisy wydane na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 3 i 5 - w zakresie, w jakim 

przepisy wydane na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 5 określają warunki techniczne i 

organizacyjne wymagane do prowadzenia działalności.] 

<3. Spółka prowadząca rynek regulowany może, po uzyskaniu zezwolenia Komisji, 

prowadzić ASO. Do spółki prowadzącej rynek regulowany, która prowadzi ASO, 

stosuje się odpowiednio przepisy art. 78 ust. 1–11, 13 i 14, art. 78b, art. 83a ust. 4 i 

4a, art. 104a, przepisy wydane na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 3 i 5 – w zakresie, w 

jakim przepisy wydane na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 5 określają warunki 

techniczne i organizacyjne wymagane do prowadzenia działalności, oraz przepisy 

rozporządzenia 2017/584.> 

[4. Spółka prowadząca rynek regulowany jest obowiązana zawiadomić Komisję o zamiarze 

organizowania alternatywnego systemu obrotu co najmniej na 30 dni przed rozpoczęciem 

organizowania tego systemu. Zawiadomienie powinno zawierać informacje 

potwierdzające spełnienie przez tę spółkę warunków organizowania alternatywnego 

systemu obrotu.] 

<5. Spółka prowadząca rynek regulowany może, po uzyskaniu zezwolenia Komisji, 

prowadzić OTF. Do spółki prowadzącej rynek regulowany, która prowadzi OTF, 

stosuje się odpowiednio przepisy art. 78 ust. 1–6a, 8 i 12–14, art. 78c, art. 78d, art. 

78e ust. 2 i 3, art. 78f, art. 83a ust. 4 i 4a, art. 104a, przepisy wydane na podstawie 

art. 94 ust. 1 pkt 3 i 5 – w zakresie, w jakim przepisy wydane na podstawie art. 94 

ust. 1 pkt 5 określają warunki techniczne i organizacyjne wymagane do prowadzenia 

działalności, oraz przepisy rozporządzenia 2017/584. 

6. Komisja, wydając zezwolenie, o którym mowa w ust. 3, może, na wniosek spółki 

prowadzącej rynek regulowany, wpisać spółkę do rejestru, o którym mowa w art. 

78g ust. 1, jeżeli są spełnione warunki określone w art. 16a ust. 1 pkt 2–4.> 
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<Art. 16a. 

1. Spółka prowadząca rynek regulowany prowadząca ASO może wystąpić do Komisji z 

wnioskiem o wpisanie tego ASO do rejestru, o którym mowa w art. 78g ust. 1, jeżeli: 

1) w dniu składania wniosku o wpis do rejestru co najmniej połowę emitentów, których 

instrumenty finansowe są wprowadzone do ASO, stanowią emitenci będący małymi i 

średnimi przedsiębiorcami, zgodnie z art. 78 ust. 1 rozporządzenia 2017/565; 

2) spełnia warunki określone w art. 78 ust. 2 lit. a–i rozporządzenia 2017/565; 

3) posiada zasady, systemy i procedury zapewniające, że emitenci, których instrumenty 

są wprowadzone do tego systemu, osoby pełniące na rzecz tych emitentów obowiązki 

zarządcze, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 25 rozporządzenia 596/2014, oraz 

osoby blisko z nimi związane, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 26 tego 

rozporządzenia, spełniają wymogi, które mają do nich zastosowanie zgodnie z art. 19 

ust. 1 rozporządzenia 596/2014; 

4) posiada skuteczne systemy i mechanizmy kontroli, zmierzające do przeciwdziałania 

przypadkom manipulacji na rynku i ujawniania takich przypadków zgodnie 

z wymogami określonymi w art. 16 ust. 1 rozporządzenia 596/2014. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, oraz dokumenty do niego załączone zawierają 

informacje potwierdzające spełnianie warunków określonych w ust. 1. 

3. Komisja odmawia wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 78g ust. 1, jeżeli nie są 

spełnione warunki określone w ust. 1. 

4. Komisja wykreśla ASO z rejestru, o którym mowa w art. 78g ust. 1, jeżeli: 

1) spółka złożyła wniosek o wykreślenie ASO z rejestru; 

2) warunki, które były podstawą wpisu do rejestru, przestały być spełnione; ocena 

spełniania warunku określonego w ust. 1 pkt 1 następuje zgodnie z art. 79 ust. 1 

rozporządzenia 2017/565. 

5. Komisja wykreśla ASO z rejestru, o którym mowa w art. 78g ust. 1, również 

w przypadku, gdy po upływie 3 lat od dnia wpisu do rejestru na podstawie art. 16 

ust. 6 więcej niż połowa emitentów, których instrumenty finansowe są wprowadzone 

do obrotu w tym systemie, nie spełnia wymogów uznania ich za małych i średnich 

przedsiębiorców. 

6. Komisja informuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych o 

wpisaniu ASO do rejestru, o którym mowa w art. 78g ust. 1, oraz o wykreśleniu ASO 

z tego rejestru. 
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Art. 16b. 

1. Spółka prowadząca rynek regulowany może, na podstawie umowy zawartej w formie 

pisemnej, zlecić przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu wykonywanie 

czynności związanych z działalnością prowadzoną przez tę spółkę (outsourcing), w 

tym z prowadzeniem przez tę spółkę systemu obrotu instrumentami finansowymi lub 

platformy aukcyjnej lub z organizowaniem obrotu towarami giełdowymi w 

rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1127, 1089 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 106, 138 i ...). 

2. W przypadku zlecenia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany wykonywania 

całości albo części funkcji operacyjnych dotyczących systemów transakcyjnych 

pozwalających na stosowanie lub wspierających stosowanie handlu algorytmicznego 

stosuje się przepisy art. 6 rozporządzenia 2017/584. 

3. W przypadku zlecenia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany wykonywania 

całości albo części funkcji operacyjnych o podstawowym lub istotnym znaczeniu, 

innych niż wymienione w ust. 2, stosuje się: 

1) przepisy art. 6 ust. 3–7 rozporządzenia 2017/584; 

2) odpowiednio przepisy art. 6 ust. 1 rozporządzenia 2017/584; 

3) odpowiednio przepisy art. 16c i art. 16d. 

4. Przez funkcje operacyjne o podstawowym lub istotnym znaczeniu, o których mowa w 

ust. 3, rozumie się funkcje, w przypadku których błąd lub niepowodzenie w ich 

wykonaniu zagrażałyby w sposób istotny ciągłości wypełniania przez spółkę 

prowadzącą rynek regulowany warunków zezwolenia lub spoczywających na niej 

innych obowiązków wynikających z przepisów prawa lub zagrażałyby niezawodności 

lub ciągłości wykonywania przez spółkę działalności. 

5. Nie uznaje się za funkcje operacyjne o podstawowym lub istotnym znaczeniu, 

o których mowa w ust. 3: 

1) usług doradztwa; 

2) usług niestanowiących elementu przedmiotu działalności spółki określonego w art. 

21, w tym doradztwa prawnego, szkolenia pracowników, prowadzenia ksiąg 

rachunkowych oraz ochrony osób lub mienia; 

3) usług wystandaryzowanych i łatwo zastępowalnych. 

6. W przypadku zlecenia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany wykonywania 

czynności związanych z działalnością prowadzoną przez tę spółkę, innych niż 
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określone w ust. 2 i 3, spółka sprawuje nadzór nad wykonywaniem czynności 

powierzonych na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1, oraz dokonuje oceny 

jakości i prawidłowości wykonywania tych czynności w sposób adekwatny do 

poziomu ryzyka związanego ze zleconymi czynnościami. 

7. W przypadku gdy umowa, o której mowa w ust. 1, została zawarta z podmiotem 

należącym do tej samej grupy kapitałowej, do której należy spółka prowadząca 

rynek regulowany, przepisy ust. 2, 3 i 6 stosuje się z uwzględnieniem powiązań 

istniejących w ramach danej grupy kapitałowej. 

 

Art. 16c. 

1. Zlecenie przez spółkę prowadzącą rynek regulowany wykonywania najważniejszych 

funkcji operacyjnych w rozumieniu art. 6 ust. 6 rozporządzenia 2017/584 wymaga 

zgody Komisji. 

2. Wniosek o udzielenie zgody na zlecenie wykonywania najważniejszych funkcji 

operacyjnych zawiera informacje lub dokumenty potwierdzające spełnienie 

warunków, o których mowa w art. 6 ust. 1 i 3 rozporządzenia 2017/584. Do wniosku 

dołącza się projekt umowy, o której mowa w art. 16b ust. 1, spełniający wymogi, o 

których mowa w art. 6 ust. 4 rozporządzenia 2017/584. 

3. Decyzja o udzieleniu zgody na zlecenie wykonywania najważniejszych funkcji 

operacyjnych zawiera: 

1) oznaczenie przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego, któremu spółka 

prowadząca rynek regulowany zleci najważniejsze funkcje operacyjne; 

2) określenie najważniejszych funkcji operacyjnych, które będą zlecone; 

3) termin, w ciągu którego umowa, o której mowa w art. 16b ust. 1, powinna być 

zawarta, nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o udzieleniu zgody 

stała się ostateczna. 

4. Komisja odmawia udzielenia zgody na zlecenie wykonywania najważniejszych funkcji 

operacyjnych, w przypadku gdy: 

1) z treści wniosku lub załączonego projektu umowy, o której mowa w art. 16b ust. 1, 

wynika, że nie są spełnione warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lub 3 

rozporządzenia 2017/584, lub 

2) projekt umowy, o której mowa w art. 16b ust. 1, nie zawiera elementów, o których 

mowa w art. 6 ust. 4 rozporządzenia 2017/584, albo jest niezgodny z art. 16f, lub 
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3) czynności zlecone byłyby wykonywane w państwie niebędącym państwem 

członkowskim, a przepisy tego państwa nie zapewniają Komisji skutecznego dostępu 

do danych związanych z działaniami zleconymi, w tym możliwości przeprowadzenia 

kontroli przedsiębiorcy zagranicznego, albo w inny sposób nadzór Komisji nad 

spółką prowadzącą rynek regulowany nie mógłby być sprawowany w sposób 

prawidłowy, lub 

4) projekt umowy, o której mowa w art. 16b ust. 1, zawieranej z przedsiębiorcą lub 

przedsiębiorcą zagranicznym, w związku z zawarciem w niej postanowień, o których 

mowa w art. 16f ust. 2, wskazuje, że nie będzie on faktycznie wykonywał zleconych 

czynności. 

Art. 16d. 

1. Spółka prowadząca rynek regulowany zawiadamia Komisję o zamiarze zlecenia 

wykonywania funkcji operacyjnych, o których mowa w art. 16b ust. 2, usługodawcy 

świadczącemu tę samą usługę na rzecz innych systemów obrotu instrumentami 

finansowymi, co najmniej na 14 dni przed zawarciem umowy, o której mowa w art. 

16b ust. 1, dołączając: 

1) informacje lub dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w 

art. 6 ust. 1 i 3 rozporządzenia 2017/584; 

2) projekt umowy, o której mowa w art. 16b ust. 1, spełniający wymogi, o których 

mowa w art. 6 ust. 4 rozporządzenia 2017/584. 

2. W przypadku gdy spółka prowadząca rynek regulowany uzyskała zgodę Komisji na 

zlecenie wykonywania danych funkcji operacyjnych, przepisu ust. 1 nie stosuje się. 

3. Spółka prowadząca rynek regulowany zawiadamia Komisję o zmianie, rozwiązaniu 

lub wygaśnięciu umowy, o której mowa w art. 16b ust. 1, której przedmiotem są 

funkcje operacyjne, o których mowa w art. 16b ust. 2, niezwłocznie, nie później 

jednak niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o takim zdarzeniu. 

4. Komisja może, w drodze decyzji, nakazać spółce prowadzącej rynek regulowany 

zmianę lub rozwiązanie umowy, o której mowa w art. 16b ust. 2 lub 3, w przypadku 

gdy w czasie jej obowiązywania nie są spełnione warunki, o których mowa w art. 6 

ust. 1 albo 3 rozporządzenia 2017/584, lub wskutek zmiany tej umowy, nie spełnia 

ona wymogów, o których mowa w art. 6 ust. 4 tego rozporządzenia. 
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5. Nakazując zmianę lub rozwiązanie umowy, o której mowa w art. 16b ust. 2 lub 3, na 

podstawie ust. 4, Komisja wyznacza spółce prowadzącej rynek regulowany termin, w 

ciągu którego czynność ta ma być dokonana. 

 

Art. 16e. 

1. Spółka prowadząca rynek regulowany uwzględnia ryzyko związane z powierzeniem 

wykonywania czynności w systemie zarządzania ryzykiem, w tym wynikające z 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 16b ust. 2 

lub 3, w sposób obejmujący działania związane z identyfikacją, szacowaniem, 

kontrolą, monitorowaniem i raportowaniem ryzyka w tym zakresie oraz 

przeciwdziałaniem mu w tym zakresie. 

2. Odpowiedzialności przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego wobec spółki 

prowadzącej rynek regulowany za szkody wyrządzone: 

1) członkom lub uczestnikom systemu obrotu, 

2) członkom obrotu towarami giełdowymi w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 

26 października 2000 r. o giełdach towarowych, 

3) podmiotom uprawnionym do bezpośredniego składania ofert na aukcjach 

– wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 16b 

ust. 2 lub 3, nie można wyłączyć. 

3. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w art. 16b ust. 2 lub 3, do której 

zastosowanie mają przepisy prawa obcego, spółka prowadząca rynek regulowany 

zapewnia zawarcie w niej postanowień odpowiadających przepisom art. 473 § 2, art. 

474 i art. 483 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. 

4. Odpowiedzialności spółki prowadzącej rynek regulowany za szkody wyrządzone: 

1) członkom lub uczestnikom systemu obrotu, 

2) członkom obrotu towarami giełdowymi w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 

26 października 2000 r. o giełdach towarowych, 

3) podmiotom uprawnionym do bezpośredniego składania ofert na aukcjach 

– wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 16b 

ust. 1, przez przedsiębiorcę lub przedsiębiorcę zagranicznego, nie można wyłączyć 

ani ograniczyć. 
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5. Przed zawarciem umowy, o której mowa w art. 16b ust. 2 lub 3, spółka prowadząca 

rynek regulowany przygotowuje plan postępowania z ryzykiem, uwzględniając w 

szczególności: 

1) sposób postępowania w zakresie wyboru przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy 

zagranicznego, któremu zamierza powierzyć czynności; 

2) charakter i zakres czynności oraz okres świadczenia usługi przez przedsiębiorcę lub 

przedsiębiorcę zagranicznego i wszystkie jego etapy; 

3) zagrożenia mogące spowodować powstanie kosztów związanych z wypłatą 

odszkodowania z tytułu roszczeń podmiotów, o których mowa w ust. 4 pkt 1–3, lub 

osób trzecich o naprawienie szkody wyrządzonej wskutek niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 16b ust. 2 lub 3, przez 

przedsiębiorcę lub przedsiębiorcę zagranicznego w zakresie, w jakim nie poniósłby 

odpowiedzialności. 

6. Spółka prowadząca rynek regulowany wprowadza adekwatne i skuteczne rozwiązania 

zabezpieczające pokrycie ewentualnych kosztów, o których mowa w ust. 5 pkt 3, w 

szczególności przez: 

1) zawarcie w umowie, o której mowa w art. 16b ust. 2 lub 3, postanowień 

przewidujących pełną odpowiedzialność przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy 

zagranicznego za te koszty lub 

2) zawarcie odpowiedniej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, gwarancji 

ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej, na podstawie której spółka prowadząca 

rynek regulowany jest uprawniona do otrzymania świadczenia w związku z tymi 

kosztami, lub 

3) posiadanie odpowiedniego kapitału własnego na pokrycie tych kosztów. 

 

Art. 16f. 

1. Przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny może powierzyć innemu 

przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu wykonywanie czynności, które 

zostały mu zlecone przez spółkę prowadzącą rynek regulowany, o ile umowa, o 

której mowa w art. 16b ust. 1, tak stanowi, oraz określa zakres powierzanych 

czynności wraz ze wskazaniem oznaczonego przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy 

zagranicznego, który będzie wykonywał te czynności. Zmiana przedsiębiorcy lub 

przedsiębiorcy zagranicznego, który będzie wykonywał czynności w ramach dalszego 
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powierzenia, lub zmiana zakresu powierzanych mu czynności wymaga zmiany 

umowy, o której mowa w art. 16b ust. 1. 

2. Czynności powierzone w ramach dalszego powierzenia nie mogą stanowić istoty 

czynności zleconych przez spółkę prowadzącą rynek regulowany, a przypadku 

umów, o których mowa w art. 16b ust. 2 lub 3 – powodować, że którykolwiek z 

warunków, o którym mowa w art. 6 ust. 3 rozporządzenia 2017/584, nie będzie 

spełniony. 

3. Dalsze powierzenie czynności powierzonych w ramach dalszego powierzenia nie jest 

dopuszczalne. 

4. Wykonywanie czynności w ramach dalszego powierzenia nie wyłącza ani nie zmienia 

zasad odpowiedzialności określonych w art. 16e.> 

 

Art. 17. 

1. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia: 

1) szczegółowe warunki, jakie musi spełniać rynek regulowany oraz platforma aukcyjna, 

2) szczegółowe warunki, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań oraz emitenci 

papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku<,> 

<3) szczegółowe kryteria w zakresie spełniania przez członków zarządu i rady 

nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany wymogów posiadania 

nieposzlakowanej opinii, wiedzy, kompetencji i doświadczenia oraz w zakresie liczby 

funkcji pełnionych jednocześnie > 

[- przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia bezpieczeństwa obrotu oraz ochrony 

interesów inwestorów uczestniczących w obrocie na tym rynku, w zakresie 

nieuregulowanym przepisami art. 17-20 i art. 27-37 rozporządzenia 1287/2006, a w 

odniesieniu do platformy aukcyjnej również zapewnienia bezpieczeństwa przebiegu aukcji 

na prowadzonej platformie aukcyjnej oraz ochrony interesów uczestników aukcji, w 

zakresie nieuregulowanym art. 4-21, art. 30-32, art. 35, art. 38, art. 39, art. 41, art. 42, 

art. 44-58 i art. 60-64 rozporządzenia 1031/2010, z uwzględnieniem zagwarantowania 

warunków prowadzenia aukcji analogicznych jak przewidzianych dla rynku 

regulowanego.] 

<– przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia bezpieczeństwa obrotu oraz ochrony 

interesów inwestorów uczestniczących w obrocie na tym rynku, w zakresie 

nieuregulowanym bezpośrednio stosowanymi przepisami prawa Unii Europejskiej 
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mającymi zastosowanie do tego rynku, a w odniesieniu do platformy aukcyjnej – 

również zapewnienia bezpieczeństwa przebiegu aukcji na prowadzonej platformie 

aukcyjnej oraz ochrony interesów uczestników aukcji, w zakresie nieuregulowanym 

w art. 4–21, art. 30–32, art. 35, art. 38, art. 39, art. 41, art. 42, art. 44–58 i art. 60–64 

rozporządzenia 1031/2010, z uwzględnieniem zagwarantowania warunków 

prowadzenia aukcji analogicznych do przewidzianych dla rynku regulowanego.> 

2. Komisja przekazuje Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 

oraz organom nadzoru nad rynkami regulowanymi w innych państwach członkowskich 

listę rynków regulowanych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

<3. Komisja przekazuje Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów 

Wartościowych oraz właściwym organom nadzoru innych państw członkowskich 

przekazane Komisji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany informacje 

o przypadkach naruszenia przez członków rynku regulowanego wdrożonych przez 

ten rynek zasad uczciwego obrotu oraz istotnego naruszenia regulacji dotyczących 

jego funkcjonowania, w tym dokonywanego na nim obrotu, oraz o przypadkach 

uzasadniających podejrzenie wystąpienia manipulacji lub wykorzystania informacji 

poufnej na tym rynku regulowanym. 

4. Komisja informuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych o 

udzieleniu spółce prowadzącej rynek regulowany zezwolenia na prowadzenie ASO 

lub OTF. Na żądanie tego Urzędu Komisja udostępnia informacje, o których mowa 

w art. 25: 

1) ust. 2a – w przypadku gdy żądanie dotyczy ASO;  

2) ust. 2b – w przypadku gdy żądanie dotyczy OTF.> 

 

Art. 18. 

1. Spółka prowadząca rynek regulowany zapewnia: 

1) koncentrację podaży i popytu na instrumenty finansowe, będące przedmiotem obrotu na 

danym rynku, w celu kształtowania ich powszechnego kursu; 

2) bezpieczny i sprawny przebieg transakcji; 

[3) upowszechnianie jednolitych informacji o kursach i obrotach instrumentami finansowymi, 

które są przedmiotem obrotu na danym rynku organizowanym przez tę spółkę, w tym - w 

przypadku organizowania obrotu akcjami - w sposób i w zakresie określonym w art. 12, 

art. 13, art. 17-20 oraz art. 27-32 rozporządzenia 1287/2006.] 
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<3) upowszechnianie jednolitych informacji o kursach i obrotach instrumentami 

finansowymi, które są przedmiotem obrotu na danym rynku organizowanym przez 

tę spółkę.> 

1a. Spółka prowadząca rynek regulowany zapewnia sprawny i prawidłowy rozrachunek oraz 

rozliczanie transakcji zawartych na rynku regulowanym prowadzonym przez tę spółkę, 

przez zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym do dokonywania rozrachunku oraz 

rozliczania transakcji. 

1b. Podmiot uprawniony do dokonywania rozrachunku oraz rozliczania transakcji powinien 

spełniać następujące warunki: 

1) wykorzystywać rozwiązania zapewniające sprawne i prawidłowe wykonywanie 

powierzonych mu czynności, w tym spełniać warunki techniczne dokonywania 

odpowiednio rozrachunku lub rozliczeń transakcji; 

2) zapewniać wykonywanie powierzonych mu czynności w sposób niezagrażający 

bezpieczeństwu obrotu i nienaruszający interesów uczestników tego obrotu. 

1c. Warunki, o których mowa w ust. 1b pkt 1, w zakresie spełniania warunków technicznych, 

uważa się za spełnione w przypadku Krajowego Depozytu oraz w przypadku: 

1) spółki, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o 

których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 6, oraz spółki prowadzącej izbę rozrachunkową - w 

zakresie powierzenia dokonywania rozrachunku transakcji; 

2) spółki, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o 

których mowa w art. 48 ust. 2 pkt 1 i 3, oraz spółki prowadzącej izbę rozliczeniową - w 

zakresie powierzenia dokonywania rozliczenia transakcji. 

[2. Spółka prowadząca rynek regulowany upowszechnia aktualne ceny kupna i ceny 

sprzedaży dla akcji dopuszczonych do obrotu na danym rynku regulowanym, ze 

wskazaniem łącznego wolumenu zleceń dla każdego z poziomów cenowych zgodnie z art. 

17, art. 29, art. 30 i art. 32 rozporządzenia 1287/2006. 

2a. Informacje, o których mowa w ust. 2, są upowszechniane niezwłocznie w ciągu 

normalnych godzin handlu w rozumieniu art. 2 pkt 5 rozporządzenia 1287/2006. 

2b. Komisja może zwolnić spółkę prowadzącą rynek regulowany, na wniosek tej spółki, z 

obowiązku upowszechniania informacji, o których mowa w ust. 2, jeżeli jest to 

uzasadnione ze względu na przyjęty sposób organizowania obrotu albo rodzaj lub 

wielkość zleceń, zgodnie z art. 18 rozporządzenia 1287/2006. Komisja może również 

zwolnić spółkę prowadzącą rynek regulowany z obowiązku upowszechniania informacji, o 
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których mowa w ust. 2, w odniesieniu do zleceń na dużą skalę w porównaniu ze 

standardową wielkością rynkową dla danych akcji w rozumieniu art. 20 rozporządzenia 

1287/2006. 

2c. Spółka prowadząca rynek regulowany upowszechnia w odniesieniu do zawieranych na 

danym rynku transakcji, których przedmiotem są akcje dopuszczone do obrotu na danym 

rynku regulowanym, dane obejmujące cenę, wielkość oraz czas zawarcia każdej 

transakcji, zgodnie z art. 27, art. 29, art. 30 i art. 32 rozporządzenia 1287/2006. 

Upowszechnienie informacji następuje niezwłocznie po zawarciu transakcji. 

2d. Komisja może udzielić spółce prowadzącej rynek regulowany, na wniosek tej spółki, 

zgody na odroczone upowszechnianie informacji, o których mowa w ust. 2c, jeżeli jest to 

uzasadnione ze względu na rodzaj lub, zgodnie z art. 28 rozporządzenia 1287/2006, ze 

względu na wielkość transakcji. 

2e. Do wniosku o udzielenie zgody, o której mowa w ust. 2d, spółka prowadząca rynek 

regulowany dołącza zasady, na jakich będzie dokonywane odroczone upowszechnianie 

informacji, o których mowa w ust. 2c, po uzyskaniu zgody Komisji. 

2f. Spółka prowadząca rynek regulowany po uzyskaniu zgody, o której mowa w ust. 2d, jest 

obowiązana upowszechnić zasady, na jakich będzie dokonywane odroczone 

upowszechnianie informacji, o których mowa w ust. 2c.] 

3. (uchylony). 

Art. 18a. 

1. Spółka prowadząca rynek regulowany może czasowo zawiesić lub ograniczyć obrót 

instrumentami finansowymi w przypadku znacznego wahania cen tych 

instrumentów finansowych na tym rynku lub na rynku powiązanym, na okres nie 

dłuższy niż miesiąc, oraz, w przypadkach i na zasadach określonych w regulaminie 

rynku regulowanego, w szczególności gdy jest to niezbędne do zachowania 

stabilności rynku, może unieważnić, zmienić lub skorygować dowolną transakcję. 

2. Spółka prowadząca rynek regulowany zapewnia odpowiedni sposób wyznaczania 

parametrów zawieszenia obrotu instrumentami finansowymi, który uwzględnia 

płynność różnych kategorii i podkategorii aktywów, charakter modelu rynku i 

rodzaje uczestników, oraz zapewnia uniknięcie poważnych zakłóceń prawidłowego 

zawierania transakcji. 

3. Spółka prowadząca rynek regulowany przekazuje Komisji informacje o parametrach 

zawieszania obrotu określonymi instrumentami finansowymi oraz informuje 



- 43 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

Komisję o istotnych zmianach tych parametrów w terminie 3 dni roboczych od dnia 

ich wprowadzenia. 

4. Komisja przekazuje informacje, o których mowa w ust. 3, Europejskiemu Urzędowi 

Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. 

5. W przypadku gdy spółka prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek 

regulowany, który jest istotny z punktu widzenia płynności danego instrumentu 

finansowego, zawiesza obrót tym instrumentem finansowym na podstawie ust. 1, 

niezwłocznie informuje o tym Komisję. Spółka prowadząca rynek regulowany 

powiadamia Komisję o przywróceniu obrotu danym instrumentem finansowym. 

6. W celu prawidłowego wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 5, spółka 

prowadząca rynek regulowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza 

niezbędne systemy i procedury zapewniające niezwłoczne przekazanie informacji. 

 

Art. 18b. 

1. Spółka prowadząca rynek regulowany przyjmuje systemy minimalnej wielkości 

zmiany ceny dla instrumentów finansowych, o których mowa w rozporządzeniu 

2017/588. 

2. Systemy minimalnej wielkości zmiany ceny, o których mowa w ust. 1: 

1) są wyznaczane na podstawie przepisów rozporządzenia 2017/588 w sposób 

odzwierciedlający profil płynności danego instrumentu finansowego na różnych 

rynkach oraz średnią różnicę pomiędzy ceną kupna a ceną sprzedaży, z 

uwzględnieniem potrzeby zapewnienia rozsądnie stabilnych cen bez 

nieuzasadnionego dalszego ograniczania różnicy między ceną kupna a ceną 

sprzedaży; 

2) odpowiednio dostosowują minimalną wielkość zmiany ceny dla każdego instrumentu 

finansowego. 

Art. 19. 

1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej: 

1) papiery wartościowe objęte zatwierdzonym prospektem emisyjnym mogą być 

przedmiotem obrotu na rynku regulowanym wyłącznie po ich dopuszczeniu do tego 

obrotu; 
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[2) dokonywanie oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży na podstawie tej oferty, z 

wyjątkiem oferty publicznej, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 4 i 5 oraz ust. 8 ustawy o 

ofercie publicznej, wymaga pośrednictwa firmy inwestycyjnej; 

3) proponowanie w dowolnej formie i w dowolny sposób nabycia instrumentów pochodnych 

inkorporujących uprawnienie do nabycia papierów wartościowych określonych w art. 3 

pkt 1 lit. a, jeżeli propozycja skierowana jest do co najmniej 150 osób lub do 

nieoznaczonego adresata, może być dokonywane wyłącznie na rynku regulowanym lub w 

alternatywnym systemie obrotu; 

4) instrumenty pochodne inkorporujące uprawnienie do nabycia papierów wartościowych 

określonych w art. 3 pkt 1 lit. a, mogą być przedmiotem proponowania w dowolnej formie 

i w dowolny sposób, jeżeli propozycja skierowana jest do co najmniej 150 osób lub do 

nieoznaczonego adresata, wyłącznie w przypadku gdy te papiery wartościowe są 

dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu;] 

<2) dokonywanie oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży na podstawie tej oferty, z 

wyjątkiem oferty publicznej, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 4 i 5, ust. 8 i 8a ustawy 

o ofercie publicznej, wymaga pośrednictwa firmy inwestycyjnej; 

3) proponowanie w dowolnej formie i w dowolny sposób nabycia instrumentów 

pochodnych inkorporujących uprawnienie do nabycia papierów wartościowych 

określonych w art. 3 pkt 1 lit. a, jeżeli propozycja jest skierowana co najmniej do 150 

osób albo do nieoznaczonego adresata, może być dokonywane wyłącznie na rynku 

regulowanym, w ASO lub na OTF; 

4) instrumenty pochodne inkorporujące uprawnienie do nabycia papierów 

wartościowych określonych w art. 3 pkt 1 lit. a mogą być przedmiotem 

proponowania w dowolnej formie i w dowolny sposób, jeżeli propozycja jest 

skierowana co najmniej do 150 osób albo do nieoznaczonego adresata, wyłącznie w 

przypadku gdy te papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku 

regulowanym, w ASO lub na OTF;> 

5) przedmiotem obrotu zorganizowanego nie mogą być papiery wartościowe emitowane 

przez instytucje wspólnego inwestowania typu otwartego, z uwzględnieniem 

rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 694/2014 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu 

do regulacyjnych standardów technicznych służących określeniu typów zarządzających 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. Urz. UE L 183 z 24.06.2014, str. 18), 
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inne niż fundusze inwestycyjne zamknięte, fundusze wpisane do rejestru, o którym mowa 

w art. 263 ustawy o funduszach inwestycyjnych, unijne AFI, alternatywne fundusze 

inwestycyjne z siedzibą w państwach będących stroną umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym oraz alternatywne spółki inwestycyjne, o których mowa w ustawie o 

funduszach inwestycyjnych, wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zgodnie z przepisami tej ustawy; 

6) przedmiotem obrotu wyłącznie na rynku regulowanym mogą być papiery wartościowe 

emitowane przez fundusze wpisane do rejestru, o którym mowa w art. 263 ustawy o 

funduszach inwestycyjnych. 

2. Transakcja, której przedmiotem jest nabycie lub zbycie instrumentów finansowych lub 

która prowadzi do powstania takich instrumentów, nie stanowi gry ani zakładu w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ani gry 

losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu przepisów o grach hazardowych, nawet 

jeżeli według wyraźnej lub dorozumianej woli stron rzeczywiste spełnienie wzajemnych 

świadczeń jest wyłączone, a tylko jedna ze stron jest obowiązana zapłacić różnicę między 

umówioną ceną sprzedaży a ceną rynkową w czasie wykonania umowy. 

 

<Art. 19a. 

Działalność polegająca na prowadzeniu wielostronnego systemu może być prowadzona 

wyłącznie poprzez organizowanie rynku regulowanego, prowadzenie ASO lub OTF, na 

warunkach określonych w niniejszej ustawie, z wyjątkiem rynku prowadzonego poza 

systemem obrotu instrumentami finansowymi, o którym mowa w art. 13d.> 

 

Art. 20. 

1. W przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu na rynku regulowanym lub jest 

zagrożony interes inwestorów, spółka prowadząca rynek regulowany, na żądanie Komisji, 

wstrzymuje dopuszczenie do obrotu na tym rynku lub rozpoczęcie notowań wskazanymi 

przez Komisję papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi, na 

okres nie dłuższy niż 10 dni. 

2. W przypadku gdy obrót określonymi papierami wartościowymi lub innymi instrumentami 

finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia 

prawidłowego funkcjonowania rynku regulowanego lub bezpieczeństwa obrotu na tym 
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rynku, lub naruszenia interesów inwestorów, Komisja może zażądać od spółki 

prowadzącej rynek regulowany zawieszenia obrotu tymi papierami lub instrumentami. 

2a. W żądaniu, o którym mowa w ust. 2, Komisja może wskazać termin, do którego 

zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli zachodzą 

uzasadnione obawy, że w dniu jego upływu będą zachodziły przesłanki, o których mowa 

w ust. 2. 

2b. Komisja uchyla decyzję zawierającą żądanie, o którym mowa w ust. 2, w przypadku gdy 

po jej wydaniu stwierdza, że nie zachodzą przesłanki zagrożenia prawidłowego 

funkcjonowania rynku regulowanego lub bezpieczeństwa obrotu na tym rynku, lub 

naruszenia interesów inwestorów. 

3. Na żądanie Komisji, spółka prowadząca rynek regulowany wyklucza z obrotu wskazane 

przez Komisję papiery wartościowe lub inne instrumenty finansowe, w przypadku gdy 

obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu rynku regulowanego 

lub bezpieczeństwu obrotu na tym rynku, albo powoduje naruszenie interesów 

inwestorów. 

<3a. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, Komisja może zażądać od spółki 

prowadzącej rynek regulowany zawieszenia lub wykluczenia z obrotu instrumentów 

pochodnych powiązanych z papierami wartościowymi lub instrumentami 

finansowymi niebędącymi papierami wartościowymi, o ile jest to konieczne do 

osiągnięcia celów zawieszenia lub wykluczenia z obrotu papierów wartościowych lub 

instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi stanowiących 

instrument bazowy tych instrumentów pochodnych.> 

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

uzasadniają.] 

<4. Żądania, o których mowa w ust. 1–3a, wskazują szczegółowe przyczyny, które je 

uzasadniają.> 

4a. Spółka prowadząca rynek regulowany, na wniosek emitenta, może zawiesić obrót danymi 

papierami wartościowymi lub powiązanymi z nimi instrumentami pochodnymi w celu 

zapewnienia inwestorom powszechnego i równego dostępu do informacji. 

4b. Spółka prowadząca rynek regulowany może podjąć decyzję o zawieszeniu lub 

wykluczeniu papierów wartościowych lub instrumentów finansowych niebędących 

papierami wartościowymi z obrotu w przypadku, gdy instrumenty te przestały spełniać 

warunki obowiązujące na tym rynku, pod warunkiem, że nie spowoduje to znaczącego 
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naruszenia interesów inwestorów lub zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku. 

Spółka prowadząca rynek regulowany niezwłocznie informuje Komisję o podjęciu decyzji 

o zawieszeniu lub wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu. 

[4c. Komisja, w przypadku otrzymania od organu nadzoru nad rynkiem regulowanym w 

innym państwie członkowskim informacji o wystąpieniu przez ten organ z żądaniem 

wstrzymania, zawieszenia lub wykluczenia z obrotu określonego instrumentu finansowego, 

występuje do spółek prowadzących rynek regulowany oraz podmiotów organizujących 

alternatywny system obrotu z żądaniem odpowiednio wstrzymania, zawieszenia lub 

wykluczenia z obrotu tego instrumentu finansowego, o ile nie spowoduje to znaczącego 

naruszenia interesów inwestorów ani nie zagrozi bezpieczeństwu obrotu.] 

<4c. W przypadku otrzymania od właściwego organu nadzoru innego państwa 

członkowskiego, sprawującego w tym państwie nadzór nad rynkiem regulowanym, 

informacji o wystąpieniu przez ten organ z żądaniem zawieszenia lub wykluczenia z 

obrotu określonego instrumentu finansowego lub powiązanego z nim instrumentu 

pochodnego, Komisja występuje do spółek prowadzących rynek regulowany, 

podmiotów prowadzących ASO, podmiotów prowadzących OTF oraz podmiotów 

systematycznie internalizujących transakcje z siedzibą na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, organizujących obrót tymi samymi instrumentami 

finansowymi lub instrumentami pochodnymi, z żądaniem zawieszenia lub 

wykluczenia z obrotu tego instrumentu finansowego lub powiązanego z nim 

instrumentu pochodnego, jeżeli takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu jest 

związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego 

ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku, ogłoszenia wezwania do 

zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej lub z podejrzeniem 

naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie 

finansowym zgodnie z przepisami art. 7 i art. 17 rozporządzenia 596/2014, chyba że 

takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę 

dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.> 

5. [Spółka prowadząca rynek regulowany przekazuje niezwłocznie do publicznej wiadomości, 

za pośrednictwem agencji informacyjnej, o której mowa w art. 58 ust. 1 ustawy o ofercie 

publicznej, informację o wstrzymaniu, zawieszeniu lub wykluczeniu z obrotu określonych 

papierów wartościowych lub instrumentów finansowych niebędących papierami 

wartościowymi.] <Spółka prowadząca rynek regulowany przekazuje niezwłocznie do 
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publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej, o której mowa w 

art. 58 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej, informację o wstrzymaniu, zawieszeniu lub 

wykluczeniu z obrotu określonych papierów wartościowych lub instrumentów 

finansowych niebędących papierami wartościowymi, a także odpowiednio 

o zawieszeniu lub wykluczeniu z obrotu instrumentów pochodnych powiązanych 

z tymi papierami wartościowymi lub instrumentami finansowymi niebędącymi 

papierami wartościowymi.> Przepisy art. 19 ustawy o ofercie publicznej stosuje się 

odpowiednio. 

[5a. Komisja podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości informację o wystąpieniu z 

żądaniem, o którym mowa w ust. 1-3, oraz przekazuje ją Europejskiemu Urzędowi 

Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych i organom nadzoru nad rynkami regulowanymi 

w innych państwach członkowskich.] 

<5a. Komisja podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości informację o wystąpieniu 

przez Komisję z żądaniem, o którym mowa w ust. 1–3a, 4c lub 7d, oraz przekazuje ją 

Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych i właściwym 

organom nadzoru innych państw członkowskich, sprawujących w tych państwach 

nadzór nad rynkami regulowanymi, ASO lub OTF. W przypadku gdy Komisja nie 

zgłosiła żądania, o którym mowa w ust. 4c lub 7d, przekazuje Europejskiemu 

Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz właściwym organom 

nadzoru innych państw członkowskich, sprawującym w tych państwach nadzór nad 

rynkami regulowanymi, ASO lub OTF, informację o niezgłoszeniu takiego żądania 

wraz z wyjaśnieniami. Informację o niezgłoszeniu żądania na podstawie ust. 4c lub 

7d Komisja przekazuje do publicznej wiadomości.> 

[5b. Komisja niezwłocznie przekazuje informację, o której mowa w ust. 4b, organom nadzoru 

nad rynkami regulowanymi w innych państwach członkowskich.] 

[6. W przypadku gdy dane instrumenty finansowe są również przedmiotem alternatywnego 

systemu obrotu, organizator tego systemu po powzięciu informacji opublikowanej zgodnie 

z ust. 5 jest obowiązany podjąć działania mające na celu wypełnienie w odniesieniu do 

tych instrumentów finansowych żądania Komisji, o którym mowa w ust. 1, 2 lub 3.] 

<6. W przypadku gdy dane instrumenty finansowe są również przedmiotem obrotu w 

ASO lub na OTF, podmiot prowadzący taki system, po powzięciu informacji 

opublikowanej zgodnie z ust. 5, podejmuje działania mające na celu wypełnienie w 
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odniesieniu do tych instrumentów finansowych żądań Komisji, o których mowa w 

ust. 1–3a.> 

 <6a. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio do podmiotów systematycznie 

internalizujących transakcje.> 

7. Spółka prowadząca rynek regulowany nie ponosi opłat za czynności agencji informacyjnej 

wynikające z przekazywania informacji, o których mowa w ust. 5. 

<7a. Spółka prowadząca rynek regulowany, która zawiesiła lub wykluczyła z obrotu na 

tym rynku instrument finansowy, niezwłocznie odpowiednio zawiesza lub wyklucza z 

obrotu na rynku regulowanym powiązane z nim instrumenty pochodne, w 

przypadku gdy jest to konieczne do osiągnięcia celów zawieszenia lub wykluczenia z 

obrotu bazowego instrumentu finansowego. 

7b. Instrumentami pochodnymi, o których mowa w ust. 4c, 5, 7a, 7d i 7e, są instrumenty 

finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c–i. 

7c. Spółka prowadząca rynek regulowany przekazuje niezwłocznie Komisji informację o 

zawieszeniu lub wykluczeniu z obrotu na rynku regulowanym instrumentu 

finansowego lub powiązanego z nim instrumentu pochodnego. 

7d. W przypadku zawieszenia lub wykluczenia z obrotu na rynku regulowanym 

instrumentu finansowego na podstawie ust. 4b lub 7a Komisja występuje do innych 

spółek prowadzących rynek regulowany, podmiotów prowadzących ASO, 

podmiotów prowadzących OTF oraz podmiotów systematycznie internalizujących 

transakcje z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, organizujących obrót 

tymi samymi instrumentami finansowymi lub powiązanymi z nimi instrumentami 

pochodnymi, z żądaniem zawieszenia lub wykluczenia z obrotu tego instrumentu 

finansowego lub powiązanego z nim instrumentu pochodnego, w przypadku gdy 

takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu związane jest z podejrzeniem 

wykorzystania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, 

manipulacji na rynku, ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub 

zamianę akcji spółki publicznej lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji 

informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym zgodnie z przepisami 

art. 7 i art. 17 rozporządzenia 596/2014, chyba że takie zawieszenie lub wykluczenie z 

obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub 

prawidłowego funkcjonowania rynku. 
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7e. Przepisy ust. 4c, 5, 5a, 6, 6a i 7a–7d stosuje się odpowiednio do przywrócenia obrotu 

instrumentem finansowym lub instrumentem pochodnym powiązanym z tym 

instrumentem finansowym.> 

8. W przypadku wystąpienia przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny z wnioskiem, o którym 

mowa: 

1) w art. 148 pkt 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu 

Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji 

(Dz. U. poz. 996 i 1997 oraz z 2017 r. poz. 791 i 1089), spółka prowadząca rynek 

regulowany wyklucza z obrotu wskazane we wniosku papiery wartościowe lub inne 

instrumenty finansowe; 

2) w art. 148 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu 

Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, 

spółka prowadząca rynek regulowany zawiesza obrót papierami wartościowymi lub 

innymi instrumentami finansowymi objętymi tym wnioskiem na okres wskazany we 

wniosku. 

Art. 21. 

1. Rynek regulowany może być [prowadzona] <prowadzony> wyłącznie przez spółkę 

akcyjną. 

[2. Przedmiotem działalności spółki prowadzącej rynek regulowany może być wyłącznie 

prowadzenie rynku regulowanego, organizowanie alternatywnego systemu obrotu, 

prowadzenie platformy aukcyjnej lub prowadzenie innej działalności w zakresie 

organizowania obrotu instrumentami finansowymi oraz działalności związanej z tym 

obrotem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 3a.] 

<2. Przedmiotem działalności spółki prowadzącej rynek regulowany może być wyłącznie 

prowadzenie rynku regulowanego, prowadzenie ASO, prowadzenie platformy 

aukcyjnej, prowadzenie OTF, prowadzenie działalności polegającej na świadczeniu 

usług w zakresie udostępniania informacji o transakcjach lub prowadzenie innej 

działalności w zakresie organizowania obrotu instrumentami finansowymi oraz 

działalności związanej z tym obrotem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 3a.> 

<2a. Spółka prowadząca rynek regulowany może prowadzić działalność polegającą na 

świadczeniu usług w zakresie upowszechniania informacji o: 

1) instrumentach finansowych niebędących przedmiotem obrotu w systemie obrotu 

instrumentami finansowymi prowadzonym przez tę spółkę; 
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2) towarach giełdowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 

towarowych niebędących przedmiotem obrotu towarami giełdowymi 

organizowanego przez tę spółkę; 

3) instrumentach bazowych lub walorach określonych w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. i, do 

których mogą odnosić się prawa majątkowe. 

2b. Spółka prowadząca rynek regulowany może wykonywać czynności powierzone jej 

przez podmioty należące do jej grupy kapitałowej, o ile: 

1) pozostają one zgodne z przedmiotem działalności spółki prowadzącej rynek 

regulowany albo 

2) stanowią one inne czynności związane z działalnością prowadzoną przez spółkę 

prowadzącą rynek regulowany i mogą być powierzone przez tę spółkę na podstawie 

umowy, o której mowa w art. 16b ust. 1.> 

3. Spółka prowadząca rynek regulowany może prowadzić działalność w zakresie edukacji, 

promocji i informacji związanej z funkcjonowaniem rynku kapitałowego. 

3a. Spółka prowadząca rynek regulowany, po uprzednim zawiadomieniu Komisji, może 

organizować obrót towarami giełdowymi w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 

2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1127 i 1089). Do spółki 

prowadzącej rynek regulowany, która organizuje obrót towarami giełdowymi, oraz do 

tego obrotu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 26 października 2000 r. o 

giełdach towarowych dotyczące giełdy towarowej, z wyłączeniem art. 5 ust. 2 i ust. 5-7, 

art. 6-8, art. 9 ust. 1 i art. 12 tej ustawy. 

3b. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3a, spółka prowadząca rynek regulowany 

dołącza regulamin obrotu towarami giełdowymi, do którego stosuje się art. 11 ustawy z 

dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych. O każdej zmianie regulaminu obrotu 

towarami giełdowymi spółka prowadząca rynek regulowany informuje Komisję. 

3c. Komisja może, w terminie 30 dni odpowiednio od dnia otrzymania zawiadomienia, o 

którym mowa w ust. 3a, albo od dnia otrzymania informacji o zmianie regulaminu obrotu 

towarami giełdowymi, zgłosić sprzeciw wobec rozpoczęcia organizowania przez spółkę 

prowadzącą rynek regulowany obrotu towarami giełdowymi albo jego kontynuowania, 

jeżeli mogłoby to naruszyć bezpieczeństwo obrotu instrumentami finansowymi lub obrotu 

towarami giełdowymi. 

4. (uchylony). 
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4a. Spółka prowadząca rynek regulowany oraz podmiot prowadzący zagraniczny rynek 

regulowany mają wyłączne prawo oznaczania prowadzonego rynku regulowanego 

oznaczeniem "rynek regulowany" lub "giełda instrumentów finansowych", a w przypadku 

gdy organizuje obrót papierami wartościowymi oznaczenia prowadzonego rynku 

regulowanego oznaczeniem "giełda papierów wartościowych" oraz używania tych 

oznaczeń w prowadzonej przez siebie działalności, reklamie lub informacji reklamowej. 

5. Spółka prowadząca rynek regulowany ma wyłączne prawo zamieszczania w firmie spółki 

oznaczenia "rynek regulowany" lub "giełda instrumentów finansowych", a w przypadku 

gdy organizuje obrót papierami wartościowymi - oznaczenia "giełda papierów 

wartościowych". 

6. (uchylony). 

7. Kapitał własny spółki prowadzącej rynek regulowany wynosi co najmniej 10 000 000 zł. 

<8. Wysokość kapitału własnego, o której mowa w ust. 7, zwiększa się do poziomu 

niezbędnego do właściwego prowadzenia ASO lub OTF, uwzględniając charakter i 

zakres transakcji zawieranych w systemie oraz zakres i poziom ryzyka, na które jest 

narażony każdy z tych systemów.> 

<Art. 21a. 

Udzielenie przez Komisję zezwolenia na prowadzenie rynku regulowanego spółce: 

1) która jest podmiotem zależnym od instytucji kredytowej w rozumieniu art. 4 ust. 1 

pkt 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe albo od zagranicznego 

zakładu ubezpieczeń posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności wydane 

przez właściwy organ nadzoru innego państwa członkowskiego, 

2) która jest podmiotem zależnym od podmiotu dominującego wobec instytucji 

kredytowej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

Prawo bankowe albo wobec zagranicznego zakładu ubezpieczeń posiadającego 

zezwolenie na prowadzenie działalności wydane przez właściwy organ nadzoru 

innego państwa członkowskiego, 

3) na którą znaczny wpływ w rozumieniu art. 96 ust. 3 wywierają te same osoby 

fizyczne lub prawne, które wywierają taki znaczny wpływ na instytucję kredytową w 

rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe 

albo na zagraniczny zakład ubezpieczeń posiadający zezwolenie na prowadzenie 

działalności wydane przez właściwy organ nadzoru innego państwa członkowskiego 
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– następuje po zasięgnięciu pisemnej opinii właściwego organu nadzoru innego państwa 

członkowskiego, który udzielił podmiotowi, o którym mowa w pkt 1–3, zezwolenia na 

prowadzenie działalności w tym państwie, w celu dokonania oceny akcjonariuszy 

podmiotu należącego do tej samej grupy kapitałowej co wnioskodawca oraz oceny 

wiarygodności i doświadczenia członków zarządu podmiotu należącego do tej samej 

grupy kapitałowej co wnioskodawca lub innych osób mających wpływ na 

zarządzanie tym podmiotem. 

 

Art. 25. 

1. Prowadzenie rynku regulowanego wymaga zezwolenia Komisji, wydanego na wniosek 

zainteresowanego podmiotu. 

2. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie rynku regulowanego zawiera: 

1) firmę oraz siedzibę spółki; 

2)  dane osobowe członków zarządu i rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany 

oraz innych osób, które odpowiadają za rozpoczęcie działalności rynku regulowanego lub 

będą nim kierować; 

3)  przewidywaną wysokość środków własnych i kredytów, przeznaczoną na uruchomienie 

rynku regulowanego, oraz określenie sposobu finansowania działalności; 

4) dane o wysokości i strukturze kapitału własnego oraz źródłach jego pochodzenia; 

5)  wskazanie podmiotu lub podmiotów, które będą dokonywać, na podstawie umowy ze 

spółką, rozliczenia oraz rozrachunku transakcji zawieranych na rynku regulowanym 

prowadzonym przez spółkę oraz zasad, na jakich ma być dokonywany rozrachunek oraz 

rozliczenie transakcji przez ten podmiot lub te podmioty; 

6)  dane o przewidywanej lokalizacji rynku regulowanego oraz środkach technicznych 

umożliwiających funkcjonowanie rynku, w szczególności zapewniających stałą łączność z 

podmiotami, o których mowa w pkt 5; 

7)  zobowiązanie co najmniej 6 firm inwestycyjnych do prowadzenia działalności na danym 

rynku regulowanym; 

8) listę akcjonariuszy spółki posiadających akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 

5% ogólnej liczby głosów lub stanowiących co najmniej 5% kapitału zakładowego spółki 

ze wskazaniem posiadanych przez nich udziałów w ogólnej liczbie głosów oraz w kapitale 

zakładowym spółki. 
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<2a. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie ASO przez spółkę prowadzącą 

rynek regulowany zawiera informacje, o których mowa w art. 2 i art. 3 

rozporządzenia 2016/824. 

2b. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie OTF przez spółkę prowadzącą 

rynek regulowany zawiera informacje, o których mowa w art. 2 i art. 6 

rozporządzenia 2016/824. W przypadku gdy zgodnie z wnioskiem o udzielenie 

zezwolenia przedmiotem obrotu na OTF mają być produkty energetyczne 

sprzedawane w obrocie hurtowym, które muszą być wykonywane przez dostawę, 

wniosek o udzielenie takiego zezwolenia zawiera także informacje o takich 

produktach w zakresie, jaki zgodnie z przepisami rozporządzenia 2016/824 jest 

wymagany wobec klas aktywów w rozumieniu art. 1 pkt 2 tego rozporządzenia. 

2c. Informacje, o których mowa w ust. 2a i 2b, przekazuje się również w postaci 

elektronicznej w formacie wskazanym w art. 9 rozporządzenia 2016/824.> 

[3. Do wniosku należy dołączyć statut spółki, regulamin rynku regulowanego, analizę 

ekonomiczno-finansową możliwości prowadzenia rynku regulowanego, procedury oraz 

opis rozwiązań i systemów, o których mowa w art. 16 ust. 1 rozporządzenia 596/2014. W 

przypadku gdy spółka zamierza również organizować alternatywny system obrotu, do 

wniosku należy dołączyć również regulamin tego systemu.] 

<3. Do wniosku należy dołączyć: 

1) statut spółki; 

2) regulamin organizacyjny spółki; 

3) regulamin rynku regulowanego; 

4) analizę ekonomiczno-finansową możliwości prowadzenia rynku regulowanego przez 

najbliższe 3 lata; 

5) zasady przeprowadzania badania, o którym mowa w art. 7 ust. 2 rozporządzenia 

2017/584; 

6) zasady przeprowadzania oceny, o której mowa w art. 7 ust. 3 rozporządzenia 

2017/584; 

7) zasady przeprowadzania testów zgodności, o których mowa w art. 9 rozporządzenia 

2017/584; 

8) zasady przeprowadzania testów warunków skrajnych, o których mowa w art. 14 

rozporządzenia 2017/584; 

9) plan ciągłości działania, o którym mowa w art. 16 ust. 1 rozporządzenia 2017/584; 
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10) zasady i rozwiązania, o których mowa w art. 18 ust. 3 rozporządzenia 2017/584; 

11) zasady i warunki, o których mowa w art. 21 rozporządzenia 2017/584; 

12) procedury oraz opis rozwiązań i systemów, o których mowa w art. 16 ust. 1 

rozporządzenia 596/2014; 

13) dokumenty i informacje wykazujące spełnienie warunków, o których mowa w art. 2–

5, art. 7 ust. 1, 5 i 6, art. 8, art. 10 ust. 2, art. 11–13, art. 15, art. 16 ust. 4 i 5, art. 17, 

art. 18 ust. 1 i 2, art. 19, art. 20 oraz art. 23 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2017/584; 

14) umowy albo projekty umów, do których stosuje się art. 6 rozporządzenia 2017/584.> 

<3a. W przypadku gdy spółka zamierza również prowadzić ASO lub OTF, do wniosku 

należy dołączyć, na żądanie Komisji, regulamin ASO lub regulamin OTF.> 

4. (uchylony). 

[5. Wydając zezwolenie, Komisja zatwierdza statut spółki i regulamin rynku regulowanego 

oraz określa termin rozpoczęcia działalności objętej zezwoleniem, nie dłuższy niż 12 

miesięcy od dnia, w którym decyzja o udzieleniu zezwolenia stała się ostateczna.] 

<5. Wydając zezwolenie, Komisja zatwierdza statut spółki i regulamin rynku 

regulowanego.> 

[Art. 25a. 

1. W skład zarządu spółki prowadzącej rynek regulowany powinny wchodzić osoby 

posiadające wykształcenie wyższe, co najmniej trzyletni staż pracy w instytucjach rynku 

finansowego oraz nieposzlakowaną opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami. 

2. W przypadku gdy spółka prowadząca rynek regulowany organizuje alternatywny system 

obrotu, warunki, o których mowa w ust. 1, powinny spełniać osoby kierujące tą 

działalnością. 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku, gdy organizowaniem alternatywnego systemu 

obrotu kierują członkowie zarządu spółki prowadzącej rynek regulowany.] 

 

<Art. 25a. 

1. W skład zarządu spółki prowadzącej rynek regulowany wchodzą osoby posiadające 

wykształcenie wyższe, co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym 

w instytucjach rynku finansowego lub podmiotach świadczących usługi na rzecz 

instytucji rynku finansowego w zakresie podstawowej działalności tych instytucji, 

nieposzlakowaną opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami oraz wiedzę, 
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kompetencje i doświadczenie niezbędne do zarządzania spółką prowadzącą rynek 

regulowany. 

2. W przypadku gdy spółka prowadząca rynek regulowany prowadzi ASO lub OTF, 

warunki, o których mowa w ust. 1, powinny spełniać osoby kierujące tą 

działalnością. 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, w przypadku gdy prowadzeniem ASO lub OTF kierują 

członkowie zarządu spółki prowadzącej rynek regulowany. 

4. Spółka prowadząca rynek regulowany zapewnia podnoszenie przez członków swoich 

organów kwalifikacji niezbędnych do należytego wykonywania powierzonych 

obowiązków. 

5. Liczba funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej pełnionych jednocześnie przez 

członka zarządu lub rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany jest 

uzależniona od indywidualnych okoliczności oraz charakteru, skali i stopnia 

złożoności działalności spółki. 

6. Członek zarządu lub rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany o 

istotnym znaczeniu pod względem wielkości, struktury organizacyjnej, charakteru, 

zakresu i złożoności działalności prowadzonej przez spółkę może sprawować 

jednocześnie nie więcej niż: 

1) jedną funkcję członka zarządu i dwie funkcje członka rady nadzorczej albo 

2) cztery funkcje członka rady nadzorczej. 

7. Za jedną funkcję, o której mowa w ust. 6, uznaje się: 

1) funkcje członka zarządu lub rady nadzorczej sprawowane w podmiotach należących 

do tej samej grupy kapitałowej; 

2) funkcje członka zarządu lub rady nadzorczej sprawowane w podmiotach, w których 

spółka prowadząca rynek regulowany posiada bezpośrednio lub pośrednio pakiet 

akcji uprawniający do samodzielnego lub w porozumieniu z innymi podmiotami 

wykonywania co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub 

stanowiący co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym. 

8. Przepisu ust. 6 nie stosuje się do funkcji sprawowanych przez członka zarządu lub 

rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany w podmiotach 

nieprowadzących działalności gospodarczej oraz do reprezentantów Skarbu 

Państwa. 
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9. Na wniosek rady nadzorczej Komisja, biorąc pod uwagę w szczególności zakres, skalę 

i złożoność działalności prowadzonej przez spółkę prowadzącą rynek regulowany, 

może wyrazić zgodę na sprawowanie przez członka zarządu lub rady nadzorczej 

spółki, o której mowa w ust. 6, jednej dodatkowej funkcji członka rady nadzorczej 

ponad ograniczenia przewidziane w tym przepisie, jeżeli nie zagrozi to należytemu 

wykonywaniu przez członka zarządu lub rady nadzorczej powierzonych mu 

obowiązków w spółce prowadzącej rynek regulowany. Komisja informuje 

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych o wydanych zgodach. 

10. W przypadku gdy uzasadnia to wielkość, struktura organizacyjna, charakter, zakres 

i złożoność działalności prowadzonej przez spółkę prowadzącą rynek regulowany, 

ustanawia ona komitet do spraw nominacji, w skład którego wchodzi co najmniej 3 

członków rady nadzorczej spółki. 

11. Do zadań komitetu do spraw nominacji należy: 

1) rekomendowanie kandydatów do zarządu spółki, z uwzględnieniem niezbędnej 

wiedzy, kompetencji i doświadczenia zarządu jako całości, koniecznych do 

zarządzania spółką prowadzącą rynek regulowany oraz z uwzględnieniem 

różnorodności w składzie zarządu spółki; 

2) określenie zakresu obowiązków dla kandydata do zarządu spółki, wymagań 

w zakresie wiedzy i kompetencji oraz przewidywanego zaangażowania pod 

względem poświęcanego czasu, niezbędnych do pełnienia funkcji; 

3) określenie wartości docelowej reprezentacji niedostatecznie reprezentowanej w 

zarządzie spółki płci oraz opracowanie polityki różnorodności w składzie zarządu 

spółki zmierzającej do osiągnięcia tej wartości docelowej, uwzględniającej szeroki 

zestaw cech i kompetencji wymaganych w przypadku osób pełniących funkcję 

członków zarządu; 

4) dokonywanie okresowej oceny, co najmniej raz w roku, struktury, wielkości i składu 

zarządu oraz rekomendowanie zmian w zakresie podziału zadań członków zarządu; 

5) dokonywanie okresowej oceny, co najmniej raz w roku, wiedzy, kompetencji 

i doświadczenia zarządu jako całości i poszczególnych członków zarządu oraz 

odpowiednie informowanie zarządu o wynikach tej oceny; 

6) dokonywanie okresowego przeglądu polityki zarządu w odniesieniu do doboru i 

powoływania osób zajmujących stanowiska kierownicze i przedstawienie zaleceń. 
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12. Komitet do spraw nominacji, wykonując swoje zadania, uwzględnia potrzebę 

zapewnienia, aby proces decyzyjny w zarządzie spółki prowadzącej rynek 

regulowany nie został zdominowany przez osoby, których działania niekorzystnie 

wpłyną na interes spółki prowadzącej rynek regulowany. 

13. W celu realizacji zadań komitet do spraw nominacji może korzystać z zasobów 

niezbędnych do realizacji jego zadań, w tym z usług doradztwa zewnętrznego. 

14. Przepisów ust. 11 pkt 1 i 2 nie stosuje się do członków zarządu, którzy zgodnie z 

postanowieniami statutu spółki prowadzącej rynek regulowany powoływani są przez 

inny organ spółki niż rada nadzorcza. 

15. W przypadku gdy członek zarządu spółki, która złożyła wniosek o udzielenie 

zezwolenia na prowadzenie rynku regulowanego, pełni funkcję członka zarządu 

innej spółki prowadzącej rynek regulowany, wymogi określone w ust. 1 uznaje się za 

spełnione.> 

Art. 25b. 

1. Zezwolenie na prowadzenie rynku regulowanego uprawnia spółkę prowadzącą rynek 

regulowany do instalowania na terytorium innego państwa członkowskiego systemów 

informatycznych i urządzeń technicznych, umożliwiających dostęp do rynku 

regulowanego podmiotom prowadzącym działalność na terytorium innego państwa 

członkowskiego. 

2. Spółka prowadząca rynek regulowany jest obowiązana zawiadomić Komisję o zamiarze 

podjęcia czynności, o których mowa w ust. 1. 

<2a. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, w zakresie prowadzonego przez spółkę 

prowadzącą rynek regulowany ASO lub OTF, zawiera informacje określone w art. 5 

rozporządzenia 2017/1018.> 

3. Komisja przekazuje informację, o której mowa w ust. 2, w terminie miesiąca właściwemu 

organowi nadzoru innego państwa członkowskiego, na terytorium którego czynności 

określone w ust. 1 mają być podjęte. 

 

Art. 25c. 

1. W przypadku łączenia się spółek prowadzących rynek regulowany oraz organizujących 

alternatywny system obrotu zezwolenie na prowadzenie rynku regulowanego oraz 

uprawnienie do organizowania alternatywnego systemu obrotu spółki przejmowanej nie 

przechodzą na spółkę przejmującą. 
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2. W przypadku podziału spółki prowadzącej rynek regulowany oraz organizującej 

alternatywny system obrotu w sposób, o którym mowa w art. 529 § 1 pkt 1, 3 lub 4 

ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, zezwolenie na 

prowadzenie rynku regulowanego oraz uprawnienie do organizowania alternatywnego 

systemu obrotu spółki dzielonej nie przechodzą na spółkę przejmującą, która prowadzi 

rynek regulowany oraz organizuje alternatywny system obrotu. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lub 2, instrumenty finansowe dopuszczone do 

obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez spółkę przejmowaną lub spółkę 

dzieloną uznaje się za dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez 

spółkę przejmującą odpowiednio z dniem połączenia, dniem podziału lub dniem 

wydzielenia. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lub 2, instrumenty finansowe wprowadzone do 

alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez spółkę przejmowaną lub spółkę 

dzieloną uznaje się za wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego 

przez spółkę przejmującą odpowiednio z dniem połączenia, dniem podziału lub dniem 

wydzielenia. 

5. W przypadku podziału spółki prowadzącej rynek regulowany oraz organizującej 

alternatywny system obrotu, w planie podziału wskazuje się spółkę, na którą przechodzi 

zezwolenie na prowadzenie rynku regulowanego oraz uprawnienie do organizowania 

alternatywnego systemu obrotu, z uwzględnieniem ust. 2. 

6. W przypadku łączenia się spółek prowadzących rynek regulowany oraz organizujących 

alternatywny system obrotu w sposób, o którym mowa w art. 492 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 

15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, na spółkę nowo zawiązaną przechodzi 

wskazane w planie połączenia zezwolenie na prowadzenie rynku regulowanego oraz 

uprawnienie do organizowania alternatywnego systemu obrotu. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje 

się odpowiednio. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 lub 6, spółka dzielona lub spółki łączące się 

informują Komisję o zgłoszeniu do sądu rejestrowego, odpowiednio planu podziału lub 

planu połączenia, w terminie 5 dni od dnia, w którym nastąpiło zgłoszenie. 

8. Spółka nowo zawiązana lub spółka przejmująca niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 

dni od dnia powzięcia informacji o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego spółki nowo 

zawiązanej lub połączenia, informuje Komisję o dokonanych wpisach. 

9. W przypadku odmowy dokonania wpisu przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio. 
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10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio do spółek prowadzących rynek regulowany na 

innej podstawie niż zezwolenie na prowadzenie rynku regulowanego. 

11. W przypadku gdy spółki, o których mowa w ust. 1, organizują obrót towarami 

giełdowymi w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, 

przepisy ust. 1-10 stosuje się odpowiednio. 

 

<Art. 25d. 

1. Zarząd spółki prowadzącej rynek regulowany zapewnia skuteczne i ostrożne 

zarządzanie rynkiem regulowanym, w tym właściwy i przejrzysty podział zadań, 

obowiązków i odpowiedzialności, a także wdrożenie rozwiązań w celu 

przeciwdziałania powstawaniu konfliktu interesów. 

2. Rada nadzorcza spółki prowadzącej rynek regulowany sprawuje nadzór nad 

wypełnianiem przez zarząd obowiązków, o których mowa w ust. 1, oraz ocenia 

adekwatność i skuteczność przyjętych rozwiązań.> 

 

Art. 26. 

<1.> Komisja odmawia wydania zezwolenia na prowadzenie rynku regulowanego, jeżeli z 

analizy wniosku i dołączonych do niego dokumentów wynika, że podmiot występujący z 

wnioskiem nie zapewni prowadzenia działalności w sposób niezagrażający 

bezpieczeństwu obrotu instrumentami finansowymi lub należycie zabezpieczający 

interesy uczestników tego obrotu. 

<2. Komisja odmawia wydania zezwolenia na prowadzenie rynku regulowanego, jeżeli 

członkowie zarządu lub rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany lub 

inne osoby, które odpowiadają za rozpoczęcie działalności rynku regulowanego lub 

będą nim kierować, nie spełniają wymagań, o których mowa w art. 25a ust. 1, lub nie 

dają rękojmi skutecznego i ostrożnego zarządzania rynkiem regulowanym.> 

 

<Art. 26a. 

Komisja odmawia wydania spółce prowadzącej rynek regulowany zezwolenia 

odpowiednio na prowadzenie ASO lub OTF, jeżeli: 

1) wniosek nie spełnia wymagań określonych odpowiednio w art. 25 ust. 2a lub 2b; 

2) dokumenty załączone do wniosku nie są zgodne pod względem treści z przepisami 

prawa lub ze stanem faktycznym; 



- 61 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

3) z analizy wniosku i załączonych do niego dokumentów wynika, że podmiot 

występujący z wnioskiem nie zapewni prowadzenia działalności objętej wnioskiem w 

sposób: 

a) zgodny z przepisami prawa regulującymi odpowiednio sposób prowadzenia ASO lub 

OTF lub 

b) niezagrażający bezpieczeństwu obrotu instrumentami finansowymi, lub 

c) należycie zabezpieczający interesy uczestników tego obrotu.> 

 

Art. 28. 

1. Rada nadzorcza spółki prowadzącej rynek regulowany, na wniosek zarządu spółki 

prowadzącej rynek regulowany, uchwala regulamin rynku regulowanego, a także zmiany 

tego regulaminu. 

2. Regulamin rynku regulowanego określa w szczególności: 

1)  kryteria i warunki dopuszczania papierów wartościowych i innych instrumentów 

finansowych do obrotu na poszczególnych rynkach, w tym papierów wartościowych 

dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w innym państwie członkowskim; 

2)  sposób i tryb rozstrzygania sporów dotyczących przebiegu transakcji; 

3)  rodzaje transakcji zawieranych na rynku regulowanym; 

4)  porządek obrotu papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi na 

rynku regulowanym; 

5)  warunki i tryb notowania, zawieszania i zaprzestania notowania papierów wartościowych 

i innych instrumentów finansowych na rynku regulowanym; 

6) sposób ustalania i ogłaszania kursów; 

7) dni sesyjne i godziny sesji; 

8) zasady anulowania transakcji; 

9)  sposób klasyfikowania papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych 

notowanych na rynku regulowanym; 

10)  system informacyjny rynku regulowanego; 

11)  wysokość stałej opłaty rocznej za korzystanie z urządzeń rynku regulowanego; 

12) wysokość opłat transakcyjnych i sposoby ich naliczania; 

13)  obowiązki informacyjne emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu 

wyłącznie na rynku regulowanym niebędącym rynkiem oficjalnych notowań, a także 

warunki uznania informacji za równoważne informacjom bieżącym i okresowym, w 
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przypadku emitentów z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim, dla 

których Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym w rozumieniu art. 55a ustawy 

o ofercie publicznej - w zakresie określonym w art. 61 tej ustawy; 

14) sposób postępowania w przypadku naruszenia przez emitentów obowiązków 

informacyjnych określonych w regulaminie; 

15)  postanowienia mające na celu wykrywanie i zapobieganie wykorzystywaniu informacji 

poufnych lub przeciwdziałanie i ujawnianie przypadków manipulacji na rynku, o której 

mowa w art. 12 rozporządzenia 596/2014[.] <;> 

<15a) zasady zawieszania lub ograniczania obrotu instrumentami finansowymi 

w przypadku znacznego wahania cen tych instrumentów; 

15b) zasady zmiany, unieważniania lub korekty transakcji; 

15c) mechanizmy umożliwiające kontrolę otwartych pozycji w zakresie towarowych 

instrumentów pochodnych, innych niż towarowe instrumenty pochodne, o których 

mowa w art. 32f ust. 7, w szczególności umożliwiające: 

a) monitorowanie otwartych pozycji członków rynku regulowanego, 

b) uzyskiwanie od członka rynku regulowanego dostępu do informacji, w tym do 

istotnych dokumentów dotyczących wielkości i celu pozycji lub zaangażowania, 

informacji na temat beneficjentów rzeczywistych lub właścicieli instrumentu 

bazowego oraz do informacji na temat wspólnych ustaleń oraz powiązanych 

aktywów lub pasywów na rynku instrumentu bazowego, 

c) żądanie od członka rynku regulowanego, aby usunął lub zmniejszył daną pozycję 

tymczasowo lub na stałe, 

d) jednostronne podjęcie odpowiednich działań w celu zapewnienia usunięcia lub 

zmniejszenia danej pozycji, jeżeli członek rynku regulowanego nie zastosuje się do 

żądania, o którym mowa w lit. c,  

e) w stosownych przypadkach, żądanie od członka rynku regulowanego, aby przywrócił 

płynność na rynku zgodnie z ustaloną ceną i wolumenem, tymczasowo, z wyraźnym 

zamiarem złagodzenia skutków dużej lub dominującej pozycji.> 

16) (uchylony). 

17) (uchylony). 

3. Regulamin rynku regulowanego może określać dodatkowe warunki dopuszczania papierów 

wartościowych do obrotu stosowane wyłącznie w celu ochrony interesu inwestorów. W 

takim przypadku podmiot składający wniosek o dopuszczenie danych papierów 
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wartościowych do obrotu powinien zostać powiadomiony o tych warunkach przed jego 

złożeniem. 

<4. W przypadku opłat, o których mowa w ust. 2 pkt 12, spółka prowadząca rynek 

regulowany może określić w regulaminie wyższe opłaty: 

1) od zleceń, które są następnie anulowane; 

2) od członków rynku regulowanego, dla których współczynnik zleceń anulowanych 

w stosunku do zleceń wykonanych przekracza limity określone przez spółkę 

prowadzącą rynek regulowany; 

3) od członków rynku regulowanego, którzy stosują technikę handlu 

algorytmicznego o wysokiej częstotliwości.> 

 

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. 

<4. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może być udzielone równocześnie 

z udzieleniem zezwolenia na prowadzenie rynku regulowanego.> 

 

Art. 30. 

1. Przewodniczący Komisji lub osoba przez niego upoważniona ma prawo: 

1)  wstępu do siedziby i do lokalu spółki prowadzącej rynek regulowany celem wglądu 

do ksiąg, dokumentów i innych nośników informacji; 

2)  uczestniczyć w posiedzeniach rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany 

oraz w walnych zgromadzeniach. 

2. Na żądanie Przewodniczącego Komisji lub osoby przez niego upoważnionej, osoby 

uprawnione do reprezentowania spółki prowadzącej rynek regulowany lub wchodzące 

w skład jej organów zarządzających i nadzorczych albo pozostające z tą spółką w 
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stosunku pracy są obowiązane do niezwłocznego sporządzenia i przekazania, na koszt 

spółki, kopii dokumentów i innych nośników informacji oraz do udzielenia pisemnych 

lub ustnych wyjaśnień. 

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, spoczywa również na biegłym rewidencie oraz 

osobach uprawnionych do reprezentowania firmy audytorskiej lub pozostających z tą 

firmą w stosunku pracy - w zakresie dotyczącym czynności podejmowanych przez te 

osoby lub firmę, w związku z badaniem sprawozdań finansowych spółki prowadzącej 

rynek regulowany lub świadczeniem na rzecz spółki prowadzącej rynek regulowany 

innych usług wymienionych w art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych 

rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089). Nie 

narusza to obowiązku zachowania tajemnicy, o której mowa w art. 78 tej ustawy. 

4. Na pisemne żądanie Komisji zarząd spółki prowadzącej rynek regulowany jest 

obowiązany do: 

1) zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia lub 

2) umieszczenia spraw wskazanych przez Komisję w porządku obrad walnego 

zgromadzenia. 

5. W przypadku niewykonania obowiązków, o których mowa w ust. 4, do żądania Komisji 

stosuje się odpowiednio przepisy art. 401 § 1 i 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - 

Kodeks spółek handlowych. 

6. Komisja może nakazać radzie nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany 

niezwłoczne podjęcie, nie później jednak niż w terminie 10 dni roboczych, uchwały w 

określonej sprawie. 

7. Komisja może zaskarżyć do sądu uchwałę walnego zgromadzenia lub rady nadzorczej 

spółki prowadzącej rynek regulowany, w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o uchwale, w drodze powództwa o jej uchylenie, jeżeli uchwała narusza 

przepisy prawa, postanowienia statutu, regulaminu lub zasady bezpieczeństwa obrotu 

albo jeżeli została podjęta z naruszeniem przepisów prawa, postanowień statutu lub 

regulaminu. 

8. W razie powzięcia wątpliwości co do prawidłowości lub rzetelności sprawozdań 

finansowych albo innych informacji finansowych, których obowiązek sporządzenia 

wynika z odrębnych przepisów lub prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych, 

Komisja może zlecić kontrolę tych sprawozdań, informacji i ksiąg rachunkowych 

firmie audytorskiej. W przypadku gdy kontrola wykaże istnienie istotnych 
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nieprawidłowości, spółka prowadząca rynek regulowany zwraca Komisji koszty 

przeprowadzenia kontroli. 

<9. Biegły rewident lub firmy audytorskie badające sprawozdanie finansowe spółki 

prowadzącej rynek regulowany niezwłocznie przekazują Komisji oraz radzie 

nadzorczej i zarządowi spółki istotne informacje, w których posiadanie weszli w 

związku z wykonywanymi czynnościami, dotyczące zdarzeń powodujących: 

1) powstanie uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez spółkę, członków jej 

zarządu lub pracowników przepisów prawa regulujących prowadzenie rynku 

regulowanego, zasad uczciwego obrotu lub interesów uczestników obrotu; 

2) powstanie zagrożenia dla dalszego funkcjonowania spółki; 

3) odmowę wydania opinii dotyczącej sprawozdania finansowego spółki, wydanie 

opinii negatywnej dotyczącej jej sprawozdania finansowego lub wniesienie 

zastrzeżeń w tej opinii. 

10. Biegły rewident lub firma audytorska może odstąpić od powiadomienia rady 

nadzorczej i zarządu, o którym mowa w ust. 9, jeżeli przemawiają za tym ważne 

powody. 

11. Wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 9, 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. 30a. 

W celu zapewnienia przestrzegania przez spółkę prowadzącą rynek regulowany 

przepisów ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, 

przepisów ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, 

przepisów rozporządzenia 1031/2010, rozporządzenia 596/2014, rozporządzenia 

600/2014, rozporządzenia 2017/584 oraz innych bezpośrednio stosowanych 

przepisów prawa Unii Europejskiej mających zastosowanie do spółki 

prowadzącej rynek regulowany Komisja może zalecić zaprzestanie w 

wyznaczonym terminie działania naruszającego te przepisy lub niepodejmowanie 

takiego działania w przyszłości.> 

 

Oddział 1a 

Limity pozycji 
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Art. 32b. 

1. Ilekroć w niniejszym oddziale jest mowa o: 

1) podmiocie finansowym – rozumie się przez to podmiot, który jest: 

a) firmą inwestycyjną, 

b) bankiem lub instytucją kredytową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r. – Prawo bankowe, 

c) zakładem ubezpieczeń, 

d) towarzystwem funduszy inwestycyjnych, funduszem inwestycyjnym otwartym, 

specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym, funduszem 

inwestycyjnym zamkniętym, alternatywną spółką inwestycyjną, zarządzającym 

ASI, spółką zarządzającą, funduszem zagranicznym, unijnym AFI lub 

zarządzającym z UE, 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, 

f) CCP, 

g) centralnym depozytem papierów wartościowych; 

2) podmiocie niefinansowym – rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 

2 pkt 1 rozporządzenia 2017/591. 

2. W przypadku gdy działania CCP są podejmowane na podstawie regulaminów 

i procedur ustanowionych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, w tym 

zgodnie z procedurą na wypadek niewykonania zobowiązania przez uczestnika 

rozliczającego, o której mowa w art. 48 ust. 1 rozporządzenia 648/2012, CCP nie 

jest uznawany za podmiot finansowy. 

 

Art. 32c. 

1. Komisja, w drodze decyzji, może ustalić limity otwartych pozycji dla towarowych 

instrumentów pochodnych zgodnie z przepisami rozdziału III rozporządzenia 

2017/591. Komisja wskazuje termin wykonania decyzji, nie krótszy niż miesiąc 

od dnia jej ogłoszenia. 

2. Do decyzji, o których mowa w ust. 1, przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – 

Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. 

3. Decyzje, o których mowa w ust. 1, podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Komisji Nadzoru Finansowego. Informacje o ich wydaniu Komisja przekazuje 
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niezwłocznie do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej, 

o której mowa w art. 58 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej. 

4. Limity pozycji, o których mowa w ust. 1, nie mają zastosowania do pozycji 

otwartych przez podmiot niefinansowy lub pozycji otwartych na jego rachunek, 

jeżeli można je zakwalifikować jako zmniejszające ryzyko bezpośrednio związane 

z działalnością handlową tego podmiotu niefinansowego. Podmiot niefinansowy 

składa do Komisji wniosek o uznanie pozycji w towarowych instrumentach 

pochodnych za zmniejszającą ryzyko bezpośrednio związane z jego działalnością 

handlową zgodnie z art. 8 rozporządzenia 2017/591. Pozycję zmniejszającą 

ryzyko związane bezpośrednio z działalnością handlową podmiotu 

niefinansowego określa się zgodnie z art. 7 rozporządzenia 2017/591. 

5. Limity pozycji określają maksymalną wielkość pozycji netto w towarowych 

instrumentach pochodnych, które podmiot finansowy lub niefinansowy może 

posiadać, znajdujących się w obrocie w systemie obrotu instrumentami 

finansowymi lub znajdujących się poza systemem obrotu instrumentami 

finansowymi, o ile są ekonomicznie równoważne z tymi, które znajdują się w 

obrocie w systemie obrotu instrumentami finansowymi. 

6. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1, Komisja zasięga opinii 

Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, a także: 

1) Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w przypadku gdy instrumentem 

bazowym towarowego instrumentu pochodnego jest paliwo lub energia w 

rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 

2017 r. poz. 220, z późn. zm.); 

2) ministra właściwego do spraw rynków rolnych – w przypadku gdy instrumentem 

bazowym towarowego instrumentu pochodnego jest produkt rolny; 

3) właściwego ministra kierującego działem administracji rządowej obejmującym 

sprawy produkcji, wydobycia lub obrotu określonym towarem, innym niż 

określony w pkt 1 i 2 – w przypadku gdy instrumentem bazowym towarowego 

instrumentu pochodnego jest towar inny niż określony w pkt 1 i 2. 

7. Komisja, po zasięgnięciu opinii Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów 

Wartościowych, może zmienić ustalony limit pozycji zgodnie z opinią tego 

Urzędu. W przypadku nieuwzględnienia opinii Europejskiego Urzędu Nadzoru 

Giełd i Papierów Wartościowych Komisja przekazuje mu swoje stanowisko wraz 
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z uzasadnieniem i publikuje to stanowisko wraz z uzasadnieniem na swojej 

stronie internetowej. 

8. Limity pozycji ustalone przez Komisję podlegają przeglądowi w przypadku 

istotnej zmiany na rynku wpływającej na wartości, na podstawie których są 

ustalane. W takim przypadku Komisja ustala nowy limit pozycji zgodnie z 

przepisami rozdziału III rozporządzenia 2017/591. Do ponownego ustalenia 

limitu pozycji stosuje się przepisy ust. 1–7. 

9. W przypadku gdy jest to uzasadnione koniecznością zapewnienia płynności rynku 

i prawidłowości funkcjonowania tego rynku, Komisja może, w decyzji, o której 

mowa w ust. 1, ustalić limity pozycji niższe od określanych zgodnie z przepisami 

rozdziału III rozporządzenia 2017/591. Limity takie nie mogą zostać 

wprowadzone na dłużej niż 6 miesięcy. W przypadku gdy jest to uzasadnione 

koniecznością zapewnienia płynności rynku i prawidłowości funkcjonowania tego 

rynku, Komisja może przedłużyć okres obowiązywania niższego limitu pozycji o 

kolejne 6 miesięcy. 

10. W przypadku ustalenia przez Komisję limitów pozycji zgodnie z ust. 9 Komisja 

informuje o tym Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. 

W przypadku jego negatywnej opinii Komisja może zmienić ustalony limit 

pozycji zgodnie z tą opinią. W przypadku nieuwzględnienia opinii tego Urzędu 

Komisja publikuje swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem na swojej stronie 

internetowej. 

11. W przypadku gdy wolumen obrotu towarowego instrumentu pochodnego 

znajdującego się w systemie obrotu instrumentami finansowymi w więcej niż 

jednym państwie członkowskim jest największy na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, Komisja ustala jednolity limit pozycji, który ma być stosowany do 

wszystkich transakcji w ramach tego towarowego instrumentu pochodnego. 

Komisja, ustalając jednolity limit pozycji oraz zmiany tego limitu, przeprowadza 

konsultacje z właściwymi organami nadzoru innych państw członkowskich, 

sprawującymi w tych państwach nadzór nad systemami obrotu instrumentami 

finansowymi, w których obrót tym towarowym instrumentem pochodnym jest 

znaczny. 

12. W przypadku gdy jednolity limit pozycji ustalony przez właściwy organ nadzoru 

innego państwa członkowskiego, który jest właściwy ze względu na największy 
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wolumen obrotu towarowym instrumentem pochodnym na rynku podlegającym 

nadzorowi tego organu, nie zapobiega: 

1) wykorzystywaniu informacji poufnej, bezprawnemu ujawnianiu informacji 

poufnej lub manipulacji na rynku, 

2) nieprawidłowościom w wycenie i rozliczaniu instrumentów, w tym nie zapobiega 

pozycjom powodującym zakłócenia na rynku, w szczególności nie zapewnia 

spójności między cenami instrumentów pochodnych w miesiącu dostawy a 

cenami kasowymi towaru bazowego 

– Komisja przekazuje swoje zastrzeżenia temu organowi, z tym że w przypadku 

braku porozumienia między właściwym organem nadzoru innego państwa 

członkowskiego a Komisją może ona skierować sprawę do Europejskiego Urzędu 

Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych zgodnie z art. 19 rozporządzenia 

1095/2010. 

13. W zakresie obrotu towarowym instrumentem pochodnym spółka prowadząca 

system obrotu instrumentami finansowymi współpracuje z właściwymi organami 

systemów obrotu instrumentami finansowymi z innych państw członkowskich, 

w których odbywa się obrót tym towarowym instrumentem pochodnym, oraz 

podmiotami posiadającymi otwarte pozycje w tym towarowym instrumencie 

pochodnym, w szczególności przez wymianę informacji umożliwiających kontrolę 

otwartych pozycji w zakresie tego instrumentu. 

14. W przypadku gdy limit pozycji ustalany w drodze decyzji, o której mowa w ust. 

1, dotyczy produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym, 

Komisja powiadamia o ustalonym limicie Agencję do spraw Współpracy 

Organów Regulacji Energetyki. 

15. W przypadku gdy limit pozycji ustalony w drodze decyzji, o której mowa w ust. 

1, dotyczy towarowych instrumentów pochodnych, których instrumentem 

bazowym są: 

1) paliwo lub energia w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 

energetyczne – Komisja zawiadamia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

i współpracuje z nim w zakresie monitorowania wpływu takiego limitu na rynek 

paliw i energii; 
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2) produkty rolne – Komisja zawiadamia ministra właściwego do spraw rynków 

rolnych i współpracuje z nim w zakresie monitorowania wpływu takiego limitu 

na rynek towarów rolnych; 

3) towary inne niż określone w pkt 1 i 2 – Komisja zawiadamia właściwego ministra 

kierującego działem administracji rządowej obejmującym sprawy produkcji, 

wydobycia lub obrotu takimi towarami i współpracuje z nim w zakresie 

monitorowania wpływu takiego limitu na rynek takich towarów. 

 

Art. 32d. 

Na żądanie Komisji lub jej upoważnionego przedstawiciela osoby uprawnione do 

reprezentowania podmiotu finansowego lub podmiotu niefinansowego lub 

wchodzące w skład ich statutowych organów albo pozostające z nimi w stosunku 

pracy są obowiązane niezwłocznie sporządzić i przekazać, na koszt tych 

podmiotów, kopie dokumentów i innych nośników informacji oraz udzielić 

pisemnych lub ustnych wyjaśnień w zakresie nadzoru sprawowanego przez 

Komisję. 

Art. 32e. 

1. Jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku oraz 

bezpieczeństwa obrotu, Komisja może, w drodze decyzji: 

1) nakazać podmiotowi finansowemu lub podmiotowi niefinansowemu zmniejszenie 

wielkości otwartych pozycji w zakresie towarowych instrumentów pochodnych 

lub 

2) zakazać podmiotowi finansowemu lub podmiotowi niefinansowemu zawierania 

transakcji w zakresie określonego towarowego instrumentu pochodnego. 

2. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1, Komisja zawiadamia Europejski 

Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz właściwy organ nadzoru 

innego państwa członkowskiego o zamiarze zastosowania środków, o których 

mowa w ust. 1, przekazując jednocześnie: 

1) informacje o przyczynach zastosowania takich środków; 

2) imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz informacje o siedzibie i adresie podmiotu, 

wobec którego takie środki mają być zastosowane; 

3) informacje o limicie, który zgodnie z art. 32c ust. 1 obowiązuje podmiot, wobec 

którego takie środki mają być zastosowane, oraz o rodzaju towarowego 
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instrumentu pochodnego, którego ten limit dotyczy, i o niestosowaniu przez ten 

podmiot limitów pozycji na podstawie art. 8 rozporządzenia 2017/591, ze 

wskazaniem przyczyn ich niestosowania. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 2, Komisja przekazuje Europejskiemu 

Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz właściwemu organowi 

nadzoru innego państwa członkowskiego nie później niż 24 godziny przed 

wydaniem decyzji. 

4. W przypadku otrzymania przez Komisję zawiadomienia od właściwego organu 

nadzoru innego państwa członkowskiego o wprowadzeniu przez ten organ wobec 

określonego podmiotu finansowego lub podmiotu niefinansowego nakazu 

zmniejszenia wielkości otwartych pozycji w zakresie towarowych instrumentów 

pochodnych lub zakazu zawierania transakcji w zakresie określonego 

towarowego instrumentu pochodnego, Komisja może wobec tego samego 

podmiotu zastosować środki, o których mowa w ust. 1. W takim przypadku 

Komisja zawiadamia Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów 

Wartościowych o rodzaju wprowadzanego środka nie później niż 24 godziny 

przed wydaniem decyzji o jego wprowadzeniu. 

5. W przypadku gdy środki, o których mowa w ust. 1, dotyczą produktów 

energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym, Komisja powiadamia 

o wprowadzonych środkach Agencję do spraw Współpracy Organów Regulacji 

Energetyki. 

6. W przypadku gdy środki, o których mowa w ust. 1, dotyczą towarowych 

instrumentów pochodnych, których instrumentem bazowym są: 

1) paliwa lub energia – Komisja przed wydaniem decyzji zasięga opinii Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki; 

2) produkty rolne – Komisja przed wydaniem decyzji zasięga opinii ministra 

właściwego do spraw rynków rolnych; 

3) towary inne niż określone w pkt 1 i 2 – Komisja przed wydaniem decyzji zasięga 

opinii właściwego ministra kierującego działem administracji rządowej 

obejmującym sprawy produkcji, wydobycia lub obrotu towarami innymi niż 

określone w pkt 1 i 2. 
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Art. 32f. 

1. Firma inwestycyjna lub spółka prowadząca rynek regulowany, prowadzące system 

obrotu instrumentami finansowymi, które dopuszczają do obrotu towarowe 

instrumenty pochodne, uprawnienia do emisji lub instrumenty pochodne, 

których instrumentem bazowym są uprawnienia do emisji: 

1) podają do publicznej wiadomości, za pośrednictwem agencji informacyjnej, 

o której mowa w art. 58 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej, oraz przekazują 

Komisji i Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 

cotygodniowe sprawozdanie zawierające zbiorcze zestawienie pozycji 

utrzymywanych przez poszczególne kategorie podmiotów, o których mowa 

w ust. 4 pkt 1–5, w odniesieniu do poszczególnych towarowych instrumentów 

pochodnych, uprawnień do emisji lub instrumentów pochodnych, których 

instrumentem bazowym są uprawnienia do emisji, będących przedmiotem obrotu 

w prowadzonych przez firmę inwestycyjną lub spółkę prowadzącą rynek 

regulowany systemach obrotu instrumentami finansowymi, z uwzględnieniem 

liczby długich i krótkich pozycji w każdym towarowym instrumencie 

pochodnym, uprawnieniach do emisji lub instrumentach pochodnych, których 

instrumentem bazowym są uprawnienia do emisji, dla każdej z takich kategorii 

podmiotów, ich zmian od czasu poprzedniego sprawozdania, procentowego 

udziału całkowitej liczby otwartych pozycji w każdym towarowym instrumencie 

pochodnym, uprawnieniu do emisji lub instrumencie pochodnym, którego 

instrumentem bazowym są uprawnienia do emisji, dla każdej z takich kategorii 

podmiotów, i liczby osób posiadających takie pozycje w każdej z takich kategorii 

podmiotów; 

2) przekazują Komisji, co najmniej raz dziennie oraz na żądanie Komisji, 

zestawienie pozycji posiadanych w ramach danego systemu obrotu 

instrumentami finansowymi przez wszystkie osoby, w tym członków lub 

uczestników oraz ich klientów. 

2. W przypadku gdy firma inwestycyjna zawiera transakcje poza systemem obrotu 

instrumentami finansowymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza 

systemem obrotu instrumentami finansowymi innego państwa członkowskiego, 

których przedmiotem są towarowe instrumenty pochodne, uprawnienia do emisji 

lub instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym są uprawnienia do 
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emisji, będące przedmiotem obrotu w systemie obrotu instrumentami 

finansowymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w systemie obrotu 

instrumentami finansowymi innego państwa członkowskiego, lub pośredniczy w 

zawieraniu takich transakcji, firma inwestycyjna przekazuje, raz dziennie, 

odpowiednio Komisji lub właściwemu organowi nadzoru innego państwa 

członkowskiego właściwemu dla systemu obrotu instrumentami finansowymi 

innego państwa członkowskiego, w którym te instrumenty finansowe znajdują się 

w obrocie, a w przypadku gdy towarowe instrumenty pochodne, uprawnienia do 

emisji lub instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym są 

uprawnienia do emisji, znajdują się w obrocie w systemach obrotu 

instrumentami finansowymi kilku państw członkowskich – organowi nadzoru 

państwa członkowskiego właściwemu ze względu na największy wolumen obrotu 

tym instrumentem finansowym, zestawienie pozycji w zakresie tych 

instrumentów finansowych lub ekonomicznie równoważnych kontraktów 

będących przedmiotem obrotu poza systemem obrotu instrumentami 

finansowymi, a także pozycji jej klientów, zgodnie z art. 26 rozporządzenia 

600/2014, a także w przypadku, gdy zgodnie z art. 8 rozporządzenia 1227/2011 

przekazanie takiego zestawienia jest wymagane. 

3. Członkowie rynku regulowanego, ASO oraz OTF przekazują, co najmniej raz 

dziennie, firmie inwestycyjnej lub spółce prowadzącej rynek regulowany 

szczegółowe informacje o ich własnych pozycjach w kontraktach znajdujących 

się w obrocie w systemie obrotu instrumentami finansowymi prowadzonym przez 

tę firmę inwestycyjną lub przez tę spółkę, a także o pozycjach swoich klientów. 

4. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, są przekazywane w podziale na: 

1) firmy inwestycyjne, banki lub instytucje kredytowe w rozumieniu ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe; 

2) towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne, alternatywne 

spółki inwestycyjne, zarządzających ASI, spółki zarządzające, fundusze 

zagraniczne, unijne AFI lub zarządzających z UE w rozumieniu ustawy 

o funduszach inwestycyjnych; 

3) inne instytucje finansowe, w tym zakłady ubezpieczeń oraz fundusze emerytalne 

lub towarzystwa emerytalne w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. 

o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych; 
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4) operatorów statków powietrznych, o których mowa w art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 

12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów 

cieplarnianych, lub podmioty prowadzące instalację, o których mowa w art. 3 pkt 

16 tej ustawy, wykonujące wyłącznie czynności określone w art. 69 ust. 2 pkt 3, 

których przedmiotem są uprawnienia do emisji – w przypadku uprawnień do 

emisji lub związanych z nimi instrumentów pochodnych; 

5) inne podmioty. 

5. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz zestawienia, o których mowa 

w ust. 2, zawierają rozróżnienie między pozycjami zidentyfikowanymi jako 

pozycje, które obiektywnie zmniejszają ryzyko bezpośrednio związane z 

działalnością handlową, a innymi pozycjami. 

6. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy towarowych instrumentów 

pochodnych będących papierami wartościowymi. 

7. Obowiązki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, ust. 2 i 3, nie dotyczą towarowych 

instrumentów pochodnych będących papierami wartościowymi, jeżeli 

maksymalna liczba wyemitowanych papierów wartościowych nie przekracza 2 

500 000.> 

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;] 

<2) rozliczanie transakcji zawieranych w ASO lub na OTF w zakresie instrumentów 

finansowych;> 

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;] 

<2) dokonywać rozliczenia i rozrachunku transakcji innych niż zawierane w systemie 

obrotu instrumentami finansowymi;> 

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: 
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1) na zasadach określonych w odrębnym regulaminie, gromadzić i przechowywać 

informacje dotyczące transakcji, których przedmiotem są instrumenty finansowe, oraz 

informacje dotyczące tych instrumentów (repozytorium transakcji); 

2) prowadzić działalność w zakresie nadawania identyfikatorów, o których mowa w art. 

3 ust. 1 i 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1247/2012 z dnia 19 

grudnia 2012 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do 

formatu i częstotliwości dokonywania zgłoszeń dotyczących transakcji do 

repozytoriów transakcji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu 

poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. 

Urz. UE L 352 z 21.12.2012, str. 20); 

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.] <Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1–6, ust. 2 i ust. 3 pkt 

2 i 3, 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 



- 77 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

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.] 

<8. Przekazanie przez Krajowy Depozyt wykonywania czynności z zakresu zadań, o 

których mowa w ust. 2 pkt 1 albo ust. 3 pkt 2, musi obejmować również 

przekazanie czynności z zakresu zadań, o których mowa odpowiednio w ust. 2 

pkt 3 albo ust. 3 pkt 3.> 

9. Minimalna wysokość kapitału własnego spółki, o której mowa w ust. 7, wynosi: 

1) 20 000 000 zł - w przypadku gdy wykonuje ona wyłącznie czynności z zakresu zadań, 

o których mowa w ust. 1 pkt 1-6; 

2) 10 000 000 zł - w przypadku gdy wykonuje ona wyłącznie czynności z zakresu zadań, 

o których mowa w ust. 2; 

3) 30 000 000 zł - w przypadku gdy wykonuje ona czynności z zakresu zadań, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1-6 i ust. 2. 

10. Spółka, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o 

których mowa w: 

1) ust. 1 pkt 1-6 - może również rejestrować inne instrumenty finansowe niż określone w 

ust. 1 pkt 1 oraz dokonywać rozrachunku transakcji zawieranych poza obrotem 

zorganizowanym; 

2) ust. 2 - może również rozliczać transakcje zawierane poza obrotem zorganizowanym 

oraz prowadzić system zabezpieczania płynności rozliczeń takich transakcji. 

11. Prawa i obowiązki Krajowego Depozytu wynikające z umów, których przedmiotem 

jest rejestracja papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych w 

depozycie papierów wartościowych, zawartych z emitentami lub wystawcami, 

przejmuje spółka, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z 

zakresu zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6, która staje się stroną tych umów w 

miejsce Krajowego Depozytu. 

12. Prawa i obowiązki Krajowego Depozytu wynikające z umów o uczestnictwo, o 

których mowa w art. 52 ust. 1: 
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[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;] 

<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 lub 

ust. 3 pkt 2 i 3, 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, lub fundusz, o którym mowa w art. 68 – 

w przypadku jego utworzenia przez Krajowy Depozyt;> 

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, 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.] 
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<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 lub ust. 3 pkt 2 i 3, Krajowy Depozyt stawia do dyspozycji spółce, której zostało 

przekazane wykonywanie tych czynności, odpowiednio aktywa wchodzące w 

skład funduszu rozliczeniowego, o którym mowa w art. 65, lub 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, lub ust. 3 pkt 2 i 3, 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. 55. 

1. Papierom wartościowym danej emisji dającym te same uprawnienia i posiadającym ten 

sam status w obrocie Krajowy Depozyt nadaje odrębne oznaczenie, zwane dalej 

"kodem". 

2. Na wniosek emitenta papierom wartościowym różnych emisji dającym te same 

uprawnienia ich posiadaczom i posiadającym ten sam status w obrocie Krajowy 

Depozyt może nadać jeden kod, jeżeli uprzednio zawiadomił o tym spółkę prowadzącą 

rynek regulowany, na którym papiery te są przedmiotem obrotu, lub podmiot 

organizujący dla nich alternatywny system obrotu. 

2a. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do spółki, której Krajowy Depozyt 

przekazał wykonywanie tych czynności w przypadku, gdy papiery wartościowe są 

rejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez tę spółkę. 

3. Emitent nie może różnicować praw z papierów wartościowych oznaczonych tym 

samym kodem. Zmiana praw z papierów wartościowych oznaczonych tym samym 

kodem wymaga nadania odrębnego kodu. 
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Art. 68. 

1. Krajowy Depozyt może, na podstawie umowy z podmiotem organizującym 

alternatywny system obrotu, prowadzić fundusz zabezpieczający prawidłowe 

rozliczanie transakcji zawieranych w tym obrocie. Do środków takiego funduszu 

stosuje się odpowiednio przepisy art. 45e. 

2. Fundusz, o którym mowa w ust. 1, tworzony jest z wpłat uczestników. Wysokość wpłat 

określa Krajowy Depozyt w zależności od poziomu zobowiązań, które mogą powstać 

w wyniku rozliczania przez niego transakcji zawieranych przez danego uczestnika w 

alternatywnym systemie obrotu. 

3. Masa majątkowa funduszu, o którym mowa w ust. 1, stanowi współwłasność łączną 

uczestników. Nie wyłącza to możliwości indywidualnego określenia obowiązków 

uczestnika w związku z wykorzystaniem środków funduszu rozliczeniowego 

spowodowanym przez działania tego uczestnika. 

4. Krajowy Depozyt może zarządzać środkami funduszu, o którym mowa w ust. 1. 

5. Zasady tworzenia i wykorzystywania środków funduszu, o którym mowa w ust. 1, oraz 

związane z jego funkcjonowaniem prawa i obowiązki uczestników określa regulamin 

ustalany przez Krajowy Depozyt w uzgodnieniu z podmiotem organizującym 

alternatywny system obrotu. 

6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do spółki, której Krajowy Depozyt przekazał 

wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 pkt 2. 

7. Krajowy Depozyt lub spółka, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie 

czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2, może również prowadzić 

fundusze zabezpieczające prawidłowe rozliczanie transakcji zawieranych poza 

obrotem zorganizowanym. Do środków takich funduszy stosuje się odpowiednio 

przepisy ust. 2 i 3 oraz art. 45e. 

Art. 68a. 

[1. Przez izbę rozliczeniową rozumie się zespół osób, urządzeń i środków technicznych 

utworzony w celu organizacji i prowadzenia rozliczeń transakcji zawieranych: 

1) w obrocie zorganizowanym lub 

2) poza obrotem zorganizowanym - jeżeli na podstawie przepisów prawa podlegają 

obowiązkowi rozliczenia przez podmiot rozliczający 

- których przedmiotem są instrumenty finansowe.] 
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<1. Przez izbę rozliczeniową rozumie się zespół osób, urządzeń i środków 

technicznych utworzony w celu organizacji i prowadzenia rozliczeń transakcji 

zawieranych: 

1) w systemie obrotu instrumentami finansowymi lub 

2) poza systemem obrotu instrumentami finansowymi, których przedmiotem są 

instrumenty finansowe – jeżeli na podstawie przepisów prawa podlegają 

obowiązkowi rozliczenia przez podmiot rozliczający.> 

2. Przez izbę rozrachunkową rozumie się zespół osób, urządzeń i środków technicznych 

utworzony w celu organizacji i prowadzenia rozrachunku transakcji, o których mowa 

w ust. 1. 

3. Izba rozliczeniowa lub izba rozrachunkowa mogą być prowadzone wyłącznie przez 

spółkę akcyjną. 

4. Przedmiotem działalności spółki prowadzącej izbę rozliczeniową lub izbę 

rozrachunkową może być wyłącznie prowadzenie izby lub wykonywanie innych 

czynności związanych z organizowaniem i prowadzeniem odpowiednio rozliczeń lub 

rozrachunku transakcji, o których mowa w ust. 1 i 2. [Spółka prowadząca izbę 

rozliczeniową lub izbę rozrachunkową może także, w ramach prowadzenia izby 

rozliczeniowej lub izby rozrachunkowej, odpowiednio rozliczać lub dokonywać 

rozrachunku innych, niż wskazane w ust. 1 pkt 2, transakcji zawartych poza obrotem 

zorganizowanym.] <Spółka prowadząca izbę rozliczeniową lub izbę 

rozrachunkową może także, w ramach prowadzenia izby rozliczeniowej lub izby 

rozrachunkowej, odpowiednio rozliczać lub dokonywać rozrachunku innych niż 

wskazane w ust. 1 pkt 2 transakcji zawartych poza systemem obrotu 

instrumentami finansowymi.> 

4a. Przedmiotem działalności spółki prowadzącej izbę rozliczeniową może być również 

wykonywanie czynności przewidzianych dla systemu rozliczeniowego, o których 

mowa w art. 3 ust. 1 pkt 31 rozporządzenia 1031/2010 na zasadach określonych w tym 

rozporządzeniu, na podstawie umowy z podmiotem prowadzącym platformę aukcyjną. 

4b. Przedmiotem działalności spółki prowadzącej izbę rozrachunkową może być również 

wykonywanie 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. 
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<4c. Spółka prowadząca izbę rozliczeniową lub izbę rozrachunkową może 

uczestniczyć w rozrachunkach dokonywanych przez Narodowy Bank Polski na 

zasadach stosowanych w przypadku rozrachunków międzybankowych, w 

zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ust. 4–4b.> 

5. Prowadzenie izby rozliczeniowej lub izby rozrachunkowej wymaga zezwolenia 

Komisji, wydanego po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego. 

Komisja odmawia wydania zezwolenia na prowadzenie izby rozliczeniowej lub izby 

rozrachunkowej, jeżeli z analizy wniosku i dołączonych do niego dokumentów 

wynika, że wnioskodawca nie zapewni prowadzenia działalności w sposób 

niezagrażający bezpieczeństwu obrotu instrumentami finansowymi lub należycie 

zabezpieczający interesy uczestników tego obrotu. 

6. Wniosek o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w ust. 5, powinien zawierać: 

1) firmę, siedzibę i adres wnioskodawcy; 

2) dane osobowe członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, o ile jest 

przewidziana, jak również innych osób, które odpowiadają za rozpoczęcie działalności 

izby lub będą nią kierować; 

3) informacje o kwalifikacjach zawodowych oraz dotychczasowym przebiegu pracy 

zawodowej osób, o których mowa w pkt 2; 

4) przewidywaną wysokość kapitału własnego, pożyczek i kredytów przeznaczonych na 

uruchomienie izby oraz określenie sposobu finansowania działalności; 

5) dane o wysokości i strukturze kapitałów wnioskodawcy oraz źródłach ich 

pochodzenia; 

6) listę akcjonariuszy wnioskodawcy, obejmującą w stosunku do osób: 

a) prawnych - dane, o których mowa w pkt 1 i 2, 

b) fizycznych - imię, nazwisko, adres 

- wraz ze wskazaniem posiadanej przez nich liczby akcji oraz wynikającego z nich udziału 

w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu i udziału w kapitale zakładowym; 

7) informację o podmiotach dominujących i zależnych wobec akcjonariuszy 

wnioskodawcy, obejmującą dane, o których mowa w pkt 1. 

7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 6, należy dołączyć regulamin izby, listę 

podmiotów, które zobowiązały się do uczestnictwa w danej izbie ze wskazaniem 

miejsca prowadzenia przez nie działalności, oraz analizę ekonomiczno-finansową 
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możliwości prowadzenia przez izbę rozliczeń lub rozrachunków transakcji przez okres 

co najmniej 3 lat. 

8. Spółka prowadząca izbę niezwłocznie informuje Komisję o każdej zmianie danych, o 

których mowa w ust. 6 i 7. 

9. Minimalna wysokość kapitału własnego spółki prowadzącej izbę rozliczeniową wynosi 

10 000 000 zł. 

10. Minimalna wysokość kapitału własnego spółki prowadzącej izbę rozrachunkową 

wynosi 5 000 000 zł. 

11. Spółka akcyjna może prowadzić jednocześnie izbę rozliczeniową i izbę 

rozrachunkową pod warunkiem spełnienia wymogów określonych dla prowadzenia 

każdej z tych izb. Minimalna wysokość kapitału własnego spółki prowadzącej izbę 

rozliczeniową i izbę rozrachunkową wynosi 10 000 000 zł. 

12. Przepisy art. 64 ust. 1-8 stosuje się odpowiednio do nadzoru sprawowanego przez 

Komisję nad działalnością izby rozliczeniowej i izby rozrachunkowej. 

13. Do spółki prowadzącej izbę rozliczeniową lub izbę rozrachunkową przepis art. 64a 

stosuje się odpowiednio. 

14. Spółka akcyjna prowadząca jednocześnie izbę rozliczeniową i izbę rozrachunkową, po 

uprzednim zawiadomieniu Komisji, może wykonywać funkcję giełdowej izby 

rozrachunkowej w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 

towarowych. Do takiej spółki stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 26 

października 2000 r. o giełdach towarowych dotyczące giełdowej izby 

rozrachunkowej, z wyłączeniem art. 14 ust. 3 i ust. 5-7, art. 16 ust. 1 zdanie drugie i 

art. 18 tej ustawy. 

14a. Spółka akcyjna, o której mowa w ust. 14, może być stroną transakcji na giełdzie 

towarowej w celu dokonania rozliczeń transakcji zawartych przez członków giełdy lub 

w celu dokonania rozliczenia transakcji zawartych przez członków giełdy i spółkę 

prowadzącą giełdę realizowanych przy wykorzystaniu udostępnionych zdolności 

przesyłowych zarządzanych przez operatora systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego lub operatora systemu przesyłowego gazowego zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 220, 791, 1089, 1387 i 1566). 

15. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 14, spółka dołącza regulamin giełdowej 

izby rozrachunkowej, do którego stosuje się art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze i ust. 2 
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ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych. O każdej zmianie 

regulaminu giełdowej izby rozrachunkowej spółka informuje Komisję. 

16. Komisja może, w terminie 30 dni odpowiednio od dnia otrzymania zawiadomienia, o 

którym mowa w ust. 14, albo od dnia otrzymania informacji o zmianie regulaminu 

giełdowej izby rozrachunkowej, zgłosić sprzeciw wobec rozpoczęcia organizacji i 

prowadzenia rozliczeń transakcji giełdowych przez spółkę albo ich kontynuowania, 

jeżeli mogłoby to naruszyć bezpieczeństwo obrotu instrumentami finansowymi lub 

obrotu towarami giełdowymi. 

Art. 68c. 

1. Organizując i prowadząc rozliczenie transakcji, o których mowa w art. 68a ust. 1, izba 

rozliczeniowa ustala w szczególności zakres obowiązków stron transakcji lub 

uczestników będących stronami rozliczenia w celu prawidłowego spełnienia przez 

strony świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych, wynikających z zawartych 

transakcji. 

[2. Spółka prowadząca izbę rozliczeniową organizuje system zabezpieczania płynności 

rozliczania transakcji zawieranych na rynku regulowanym, a w przypadku rozliczania 

transakcji zawartych w alternatywnym systemie obrotu - może organizować system 

zabezpieczania płynności rozliczania transakcji zawieranych w tym systemie. 

3. Spółka prowadząca izbę rozliczeniową może występować jako strona transakcji 

zawieranych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu w związku z 

funkcjonowaniem odpowiednio systemów, o których mowa w ust. 2, zgodnie z ich 

celem.] 

<2. Spółka prowadząca izbę rozliczeniową organizuje system zabezpieczania 

płynności rozliczania transakcji zawieranych na rynku regulowanym, a w 

przypadku rozliczania transakcji zawartych w ASO lub na OTF – może 

organizować system zabezpieczania płynności rozliczania transakcji zawieranych 

w tych systemach. 

3. Spółka prowadząca izbę rozliczeniową może występować jako strona transakcji 

zawieranych na rynku regulowanym, w ASO lub na OTF w związku 

z funkcjonowaniem odpowiednio systemów, o których mowa w ust. 2, zgodnie z 

ich celem.> 
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Art. 68d. 

1. Uczestnicy izby rozliczeniowej rozliczającej transakcje zawierane na rynku 

regulowanym są zobowiązani do wnoszenia do izby rozliczeniowej wpłat, z których 

tworzy się fundusz zabezpieczający prawidłowe wykonanie zobowiązań wynikających 

z tych transakcji. 

2. Fundusz, o którym mowa w ust. 1, zapewnia rozliczenie transakcji zawieranych na 

rynku regulowanym w zakresie określonym w regulaminie funduszu, o którym mowa 

w ust. 1. Izba rozliczeniowa może zarządzać środkami funduszu, o którym mowa w 

ust. 1. 

3. Regulamin funduszu, o którym mowa w ust. 1, i jego zmiany podlegają zatwierdzeniu 

przez Komisję po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego. 

4. Do sposobu tworzenia funduszu, o którym mowa w ust. 1, oraz do obowiązków 

uczestników izby rozliczeniowej stosuje się odpowiednio art. 66 i art. 67. Do środków 

funduszu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 45e. 

[5. Izba rozliczeniowa może również na podstawie umowy z podmiotem organizującym 

alternatywny system obrotu prowadzić fundusz zabezpieczający prawidłowe 

rozliczanie transakcji w tym obrocie.] 

<5. Izba rozliczeniowa może również na podstawie umowy z podmiotem 

prowadzącym ASO lub OTF prowadzić fundusz zabezpieczający prawidłowe 

rozliczanie transakcji w tych systemach.> 

 

Art. 69. 

1. Prowadzenie działalności maklerskiej wymaga zezwolenia Komisji wydanego na 

wniosek, o którym mowa w art. 82, złożony przez zainteresowany podmiot. 

2. [Działalność maklerska, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 3 i art. 70, obejmuje wykonywanie 

czynności polegających na:] 

 <Działalność maklerska, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 3 i 5 oraz art. 70, obejmuje 

wykonywanie czynności polegających na:> 

1) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych; 

2) wykonywaniu zleceń, o których mowa w pkt 1, na rachunek dającego zlecenie; 

3) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych; 

4) zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba 

instrumentów finansowych; 
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5) doradztwie inwestycyjnym; 

6) oferowaniu instrumentów finansowych; 

7) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i 

usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, 

jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe; 

[8) organizowaniu alternatywnego systemu obrotu.] 

<8) prowadzeniu ASO;> 

<9) prowadzeniu OTF.> 

3. (uchylony). 

4. Działalnością maklerską jest również wykonywanie przez firmę inwestycyjną 

czynności polegających na: 

1)  przechowywaniu lub rejestrowaniu instrumentów finansowych, w tym 

prowadzeniu rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i 

rachunków zbiorczych, oraz prowadzeniu rachunków pieniężnych; 

2) udzielaniu pożyczek pieniężnych w celu dokonania transakcji, której przedmiotem 

jest jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jeżeli transakcja ma być 

dokonana za pośrednictwem firmy inwestycyjnej udzielającej pożyczki; 

3) doradztwie dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii 

przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią; 

4) doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania 

przedsiębiorstw; 

5) wymianie walutowej, w przypadku gdy jest to związane z działalnością maklerską 

w zakresie wskazanym w ust. 2; 

6) sporządzaniu analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji 

o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów 

finansowych; 

7) świadczeniu usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub 

inwestycyjną; 

8) wykonywaniu czynności określonych w pkt 1-7 oraz w ust. 2, których 

przedmiotem są instrumenty bazowe instrumentów pochodnych, wskazanych w 

art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d-f oraz i, jeżeli czynności te pozostają w związku z 

działalnością maklerską. 
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[Art. 69a. 

1. Dom maklerski, po uzyskaniu zezwolenia Komisji, może prowadzić działalność 

polegającą na nabywaniu na rachunek dającego zlecenie dwudniowych kontraktów na 

rynku kasowym na aukcjach organizowanych przez platformę aukcyjną. 

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może być udzielone równocześnie z udzieleniem 

zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej. W przypadku odmowy udzielenia 

zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, Komisja odmawia udzielenia 

zezwolenia na prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 1. 

3. Działalność, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona, z zastrzeżeniem art. 111 

ust. 1a, wyłącznie przez podmioty, o których mowa w art. 18 ust. 1 lit. a, d i e 

rozporządzenia 1031/2010, a także domy maklerskie, o których mowa w ust. 1. 

 

Art. 69b. 

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności, o której mowa w art. 

69a ust. 1, zawiera: 

1) dane osobowe osób, które odpowiadają za rozpoczęcie przez wnioskodawcę tych 

czynności lub będą kierować ich wykonywaniem; 

2) opis warunków technicznych i organizacyjnych wykonywania czynności, o których 

mowa w art. 69a ust. 1; 

3) analizę ekonomiczno-finansową możliwości wykonywania czynności objętych 

wnioskiem przez okres roku od dnia rozpoczęcia wykonywania tych czynności. 

2. Do wniosku dołącza się: 

1) regulamin wykonywania działalności, o której mowa w art. 69a ust. 1; 

2) regulamin określający sposób wykonywania działalności, o której mowa w art. 69a 

ust. 1, w przypadku zamiaru wykonywania czynności na rzecz klienta detalicznego; 

3) opis zasad wykonywania działalności, o której mowa w art. 69a ust. 1, w przypadku 

zamiaru wykonywania działalności na rzecz klienta profesjonalnego; 

4) regulamin organizacyjny i opis systemu kontroli wewnętrznej; 

5) regulamin zarządzania konfliktami interesów w zakresie działalności objętej 

wnioskiem; 

6) regulamin ochrony przepływu informacji poufnej, o której mowa w art. 62 ust. 1 

rozporządzenia 1031/2010, oraz innych informacji stanowiących tajemnicę 

zawodową; 
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7) wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu w zakresie działalności objętej wnioskiem; 

8)  regulamin ochrony przepływu oraz przeciwdziałania wykorzystaniu informacji 

wewnętrznej, o której mowa w art. 37 lit. a rozporządzenia 1031/2010, informacji 

poufnej oraz przeciwdziałania i ujawniania przypadków manipulacji na rynku, o 

której mowa w art. 37 lit. b rozporządzenia 1031/2010, oraz manipulacji na rynku, o 

której mowa w art. 12 rozporządzenia 596/2014. 

9)  (uchylony). 

3. W celu ustalenia przestrzegania przez dom maklerski wymogów określonych w 

rozporządzeniu 1031/2010 Komisja może żądać przedstawienia innych informacji i 

dokumentów od wnioskodawcy. 

Art. 69c. 

1. Komisja rozpoznaje wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie działalności, o 

której mowa w art. 69a ust. 1, w terminie 2 miesięcy od dnia jego złożenia. 

2. Zezwolenie zawiera: 

1) firmę, siedzibę oraz adres domu maklerskiego; 

2) wskazanie działalności, na wykonywanie której jest udzielone zezwolenie; 

3) termin rozpoczęcia wykonywania działalności, nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia, w 

którym decyzja o udzieleniu zezwolenia stała się ostateczna. 

 

Art. 69d. 

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

art. 69a ust. 1, w przypadku gdy: 

1) wniosek nie spełnia wymagań określonych w art. 69b ust. 1 i 2; 

2) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne pod względem treści z 

przepisami prawa lub ze stanem faktycznym; 

3) z analizy wniosku lub załączonych do niego dokumentów wynika, że wnioskodawca nie 

spełnia wymagań określonych w art. 19 ust. 3 i art. 59 ust. 2 i 3 rozporządzenia 

1031/2010; 

4) z analizy wniosku lub załączonych do niego dokumentów wynika, że wnioskodawca nie 

spełnia wymagań, o których mowa w art. 59 ust. 5 rozporządzenia 1031/2010; 

5) z analizy wniosku lub załączonych do niego dokumentów wynika, że wykonywanie 

działalności, o której mowa w art. 69a ust. 1, może mieć negatywny wpływ na 
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prawidłowe prowadzenie działalności maklerskiej, ciągłość i stabilność prowadzenia 

tej działalności, w tym sytuację finansową wnioskodawcy; 

6) wnioskodawca nie przedstawi, na żądanie Komisji, informacji, o których mowa w art. 

69b ust. 3. 

Art. 69e. 

1. Umowa o wykonywanie działalności, o której mowa w art. 69a ust. 1, powinna być 

zawarta w formie pisemnej, a w przypadku umowy zawieranej z klientem detalicznym - 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W zakresie klasyfikacji klienta na potrzeby wykonywania działalności, o której mowa w 

art. 69a ust. 1, przepisy art. 3 pkt 39b i 39c oraz art. 3a 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. 69g. 

Komisja, wydając zezwolenie na prowadzenie ASO, może na wniosek firmy 

inwestycyjnej wpisać firmę do rejestru, o którym mowa w art. 78g ust. 1, jeżeli 

spełnione są warunki, o których mowa w art. 78g ust. 2 pkt 2–4. 

 

Art. 69h. 

1. Dom maklerski może świadczyć usługi pośrednictwa w zawieraniu umowy lokaty 

strukturyzowanej lub wykonywać czynności odpowiadające działalności, o której 

mowa w art. 69 ust. 2 pkt 5, w odniesieniu do lokat strukturyzowanych. 

2. W przypadku gdy dom maklerski wykonuje czynności, o których mowa w ust. 1, 

przepisy art. 3a, art. 13b, art. 73 ust. 6a, art. 76, art. 82a ust. 1 i 3, art. 83a ust. 

3a–3f i ust. 4–4d, art. 83b ust. 1–3 i 7–17 oraz art. 83c–83j stosuje się 

odpowiednio, z tym że do lokat strukturyzowanych, których konstrukcja nie 
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utrudnia klientowi lub potencjalnemu klientowi zrozumienia ryzyka związanego 

ze stopą zwrotu lub zrozumienia kosztów likwidacji lokaty przed terminem, jeżeli 

spełnione są warunki określone w art. 83h ust. 5 pkt 2–4, przepisów art. 83h ust. 

1–4 nie stosuje się. 

Art. 69i. 

W przypadku świadczenia przez firmę inwestycyjną usług w zakresie produktów 

energetycznych będących przedmiotem obrotu hurtowego na OTF, które muszą 

być wykonywane przez dostawę, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. e, 

przepisy art. 73 ust. 4–5e i 5g–6a, art. 73a ust. 5, art. 83a ust. 3a–3c, art. 83b ust. 7 

oraz art. 83c ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.> 

 

Art. 70. 

1. Przepisów niniejszego działu nie stosuje się do: 

1) zakładów ubezpieczeń; 

2) podmiotów wykonujących czynności określone w art. 69 ust. 2 wyłącznie na rzecz 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, do której należy podmiot 

wykonujący te czynności, z zastrzeżeniem pkt 9; 

[3) podmiotów prowadzących działalność gospodarczą inną niż działalność maklerska, 

wykonujących czynności określone w art. 69 ust. 2 w sposób incydentalny w związku z 

prowadzoną działalnością, o ile działalność ta jest regulowana przepisami i o ile 

przepisy te nie wyłączają możliwości wykonywania tych czynności; 

4) podmiotów wykonujących wyłącznie czynności określone w art. 69 ust. 2 pkt 3, o ile 

czynności te nie są wykonywane w ramach zadań związanych z organizacją rynku 

regulowanego ani nie polegają na nabywaniu lub zbywaniu instrumentów 

finansowych w sposób zorganizowany, częsty i systematyczny poprzez stworzenie 

systemu umożliwiającego zawieranie transakcji przez podmioty trzecie; 

5) członków Europejskiego Systemu Banków Centralnych i innych krajowych podmiotów 

wykonujących podobne funkcje, jak również innych organów publicznych powołanych 

do zarządzania długiem publicznym;] 

<3) podmiotów prowadzących działalność gospodarczą inną niż działalność 

maklerska, wykonujących czynności określone w art. 69 ust. 2 w sposób 

incydentalny w związku z prowadzoną działalnością, o ile działalność ta jest 
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regulowana przepisami lub podlega zasadom etyki zawodowej i o ile przepisy te 

nie wyłączają możliwości wykonywania tych czynności; 

4) podmiotów, które spośród czynności wymienionych w art. 69 ust. 2 wykonują 

wyłącznie czynności określone w art. 69 ust. 2 pkt 3, których przedmiotem są 

instrumenty finansowe inne niż towarowe instrumenty pochodne, uprawnienia do 

emisji lub instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym są 

uprawnienia do emisji, chyba że czynności te są wykonywane w ramach: 

a) funkcji animatora rynku lub 

b) członkostwa lub uczestnictwa w rynku regulowanym lub ASO, lub w ramach 

bezpośredniego dostępu elektronicznego, z wyjątkiem podmiotów 

niefinansowych, o których mowa w art. 2 pkt 1 rozporządzenia 2017/591, 

zawierających wskutek tych czynności transakcje, co do których, zgodnie z art. 8 

rozporządzenia 2017/591, uznano, że zmniejszają ryzyko bezpośrednio związane 

z działalnością gospodarczą lub działalnością w zakresie zarządzania aktywami 

i pasywami tych podmiotów lub grupy, do której należą te podmioty, lub 

c) stosowania techniki handlu algorytmicznego o wysokiej częstotliwości, lub 

d) wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek 

dającego zlecenie, w tym przez zestawianie zleceń; 

5) członków Europejskiego Systemu Banków Centralnych i innych krajowych 

podmiotów wykonujących podobne funkcje;> 

<5a) organów publicznych powołanych do zarządzania długiem publicznym lub 

uczestniczących w zarządzaniu tym długiem, w tym lokujących środki pieniężne 

pochodzące z tego długu, banku państwowego w zakresie, w jakim działa na 

zlecenie tych organów, oraz podmiotów, którym zgodnie z art. 13d zlecono 

organizację rynku obrotu skarbowymi papierami wartościowymi lub 

instrumentami finansowymi, których instrumentem bazowym jest skarbowy 

papier wartościowy, jako rynku poza systemem obrotu instrumentami 

finansowymi, z wyłączeniem innych niż bank państwowy podmiotów z udziałem 

państwa, których przedmiot działalności obejmuje prowadzenie działalności 

gospodarczej lub jest związany z nabywaniem pakietu udziałów w innych 

podmiotach; 

5b) Europejskiego Mechanizmu Stabilności lub innych międzynarodowych instytucji 

finansowych utworzonych przez co najmniej dwa państwa członkowskie, których 
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celem jest uruchamianie wsparcia finansowego lub świadczenia pomocy 

finansowej na rzecz swoich członków znajdujących się w trudnej sytuacji 

finansowej lub w stosunku do których istnieje zagrożenie wystąpienia takiej 

sytuacji;> 

6) funduszy inwestycyjnych, alternatywnych spółek inwestycyjnych, towarzystw 

funduszy inwestycyjnych oraz zarządzających ASI w rozumieniu ustawy o funduszach 

inwestycyjnych; 

7) funduszy emerytalnych w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i 

funkcjonowaniu funduszy emerytalnych; 

8) przechowywania aktywów funduszy oraz spółek, o których mowa w pkt 6 lub 7, i 

zarządzania tymi funduszami i spółkami; 

9) podmiotów, które prowadzą wyłącznie działalność, określoną w art. 69 ust. 2, 

polegającą na zarządzaniu funduszem emerytalnym, wykonując czynności określone 

w art. 69 ust. 2 na rzecz podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, do 

której należy podmiot wykonujący te czynności; 

[10) podmiotów wykonujących czynności określone w art. 69 ust. 2 pkt 3 w zakresie 

instrumentów finansowych lub wykonujących czynności określone w art. 69 ust. 2 pkt 

1, 2, 4-8 oraz w ust. 4 w zakresie instrumentów pochodnych, których instrumentem 

bazowym jest towar lub instrumentów wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. i na rzecz 

klientów korzystających z usług świadczonych przez te podmioty w ramach 

podstawowej działalności gospodarczej tych podmiotów, która nie jest działalnością 

maklerską, o ile czynności te mają charakter dodatkowy w stosunku do głównego 

przedmiotu działalności tych podmiotów; przy czym przedmiot działalności tych 

podmiotów jest ustalany na podstawie przedmiotu działalności grupy kapitałowej, do 

której te podmioty należą; 

11) podmiotów świadczących usługę doradztwa inwestycyjnego w związku z 

prowadzeniem działalności gospodarczej niebędącej działalnością maklerską, o ile 

świadczenie tej usługi nie jest odpłatne;] 

<10) podmiotów: 

a) które spośród czynności wymienionych w art. 69 ust. 2 wykonują wyłącznie 

czynności określone w art. 69 ust. 2 pkt 3, których przedmiotem są towarowe 

instrumenty pochodne, uprawnienia do emisji lub instrumenty pochodne, 

których instrumentem bazowym są uprawnienia do emisji, w tym animatorów 
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rynku na tych instrumentach, z wyłączeniem podmiotów, które wykonują 

transakcje na własny rachunek, wykonując zlecenia klientów, lub 

b) wykonujących czynności określone w art. 69 ust. 2 pkt 1, 2 i 4–9, których 

przedmiotem są towarowe instrumenty pochodne, uprawnienia do emisji lub 

instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym są uprawnienia do 

emisji, na rzecz klientów i dostawców usług związanych z głównym przedmiotem 

działalności podmiotów wykonujących te czynności  

– jeżeli czynności te mają charakter dodatkowy w stosunku do głównego przedmiotu 

ich działalności, a główny przedmiot ich działalności nie obejmuje działalności 

maklerskiej, wykonywania czynności, o których mowa w ust. 2, lub wykonywania 

działalności animatora rynku, z tym że charakter przedmiotu działalności tych 

podmiotów jest ustalany na podstawie przedmiotu działalności grupy 

kapitałowej, do której te podmioty należą, oraz czynności te nie są wykonywane 

w ramach wykorzystania techniki handlu algorytmicznego o wysokiej 

częstotliwości, z zastrzeżeniem ust. 1f; 

11) podmiotów świadczących usługę doradztwa inwestycyjnego w związku 

z prowadzeniem działalności gospodarczej niebędącej działalnością maklerską, o 

ile działalność ta jest regulowana przepisami, i świadczenie tej usługi nie jest 

odpłatne;> 

[12) podmiotów, których głównym przedmiotem działalności jest wykonywanie czynności 

określonych w art. 69 ust. 2 pkt 3 w zakresie instrumentów pochodnych, których 

instrumentem bazowym jest towar, z wyłączeniem podmiotów wchodzących w skład 

grupy kapitałowej, której głównym przedmiotem działalności jest działalność 

maklerska lub czynności bankowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. - Prawo bankowe; 

13) podmiotów zawierających, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na 

własny rachunek transakcje na rynkach kontraktów terminowych, opcji lub innych 

instrumentów pochodnych albo na rynkach pieniężnych wyłącznie w celu 

zabezpieczenia pozycji zajętych na tych rynkach, lub działających w tym celu na 

rachunek innych członków takich rynków, o ile odpowiedzialność za wykonanie 

zobowiązań wynikających z tych transakcji ponoszą uczestnicy rozliczający tych 

rynków;] 
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14) podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych[.] 

<;> 

<15) operatorów statków powietrznych, o których mowa w art. 3 pkt 14 ustawy z 

dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów 

cieplarnianych, lub podmiotów prowadzących instalację, o których mowa w art. 

3 pkt 16 tej ustawy, wykonujących spośród czynności wymienionych w art. 69 

ust. 2 wyłącznie czynności określone w art. 69 ust. 2 pkt 3, których przedmiotem 

są uprawnienia do emisji, chyba że czynności te są wykonywane w ramach: 

a) wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek 

dającego zlecenie, lub 

b) wykorzystania techniki handlu algorytmicznego o wysokiej częstotliwości; 

16) operatorów systemu przesyłowego, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 

10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, wykonujących w celu wykonywania 

zadań operatora czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2, mające za przedmiot 

towarowe instrumenty pochodne, oraz podmiotów, które w tym zakresie 

wykonują czynności w celu realizacji powierzonej przez operatorów całości lub 

części takich zadań, chyba że czynności te są wykonywane w ramach operacji na 

rynku wtórnym, w tym na platformie obrotu finansowymi prawami 

przesyłowymi; 

17) centralnych depozytów papierów wartościowych w związku z wykonywaniem 

zadań w zakresie, w jakim jest to przewidziane w przepisach rozporządzenia 

909/2014, z uwzględnieniem art. 73 tego rozporządzenia.”, 

<1a. Przez wykonywanie czynności w sposób incydentalny, o którym mowa w ust. 1 

pkt 3, rozumie się spełnianie warunków przewidzianych w art. 4 rozporządzenia 

2017/565. 

1b. Przez wykonywanie wyłącznie czynności określonych w art. 69 ust. 2 pkt 3, o 

których mowa w ust. 1 pkt 10 lit. a, rozumie się również wykonanie zlecenia 

w ramach transakcji pomiędzy podmiotami z grupy kapitałowej. 

1c. Podmioty wykonujące zlecenia na podstawie ust. 1 pkt 10 lit. b, na rzecz klientów 

lub dostawców, o których mowa w tym przepisie, mogą przy wykonywaniu tych 

zleceń zawierać transakcje na własny rachunek. 
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1d. Wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, o których 

mowa w ust. 1 pkt 10, dokonywane w ramach wyłączenia, o którym mowa w ust. 

1 pkt 10, uznaje się za objęte zakresem tego wyłączenia. 

1e. Przez charakter dodatkowy czynności w stosunku do głównego przedmiotu 

działalności, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, rozumie się spełnianie warunków 

przewidzianych w rozporządzeniu 2017/592. 

1f. Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 10, przed rozpoczęciem wykonywania 

czynności, o których mowa w tym przepisie, informują Komisję o zamiarze 

korzystania z wyłączenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 10. W przypadku zamiaru 

korzystania z takiego wyłączenia w następnym roku kalendarzowym podmioty te 

przekazują Komisji informację o takim zamiarze w terminie miesiąca od dnia 

dokonania obliczenia, o którym mowa w art. 4 rozporządzenia 2017/592, nie 

później jednak niż do dnia 30 kwietnia roku, w którym korzystają z tego 

wyłączenia. 

1g. W przypadku niestwierdzenia podstaw do korzystania z wyłączenia, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 10, podmiot składa wniosek o udzielenie zezwolenia na 

prowadzenie działalności maklerskiej w terminie 3 miesięcy od ostatniego dnia, w 

którym był obowiązany poinformować Komisję zgodnie z ust. 1f, albo zaprzestaje 

w tym terminie wykonywania czynności objętych takim wyłączeniem. W 

przypadku złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności 

maklerskiej czynności objęte wyłączeniem mogą być wykonywane bez zezwolenia 

do dnia, w którym decyzja w przedmiocie złożonego wniosku stała się ostateczna. 

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

reprezentowania podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 10, lub wchodzące w 

skład ich statutowych organów, albo pozostające z tymi podmiotami w stosunku 

pracy niezwłocznie sporządzają i przekazują, na koszt tych podmiotów, kopie 

dokumentów i innych nośników informacji oraz udzielają pisemnych lub ustnych 

wyjaśnień w zakresie korzystania z wyłączenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, 

niezbędnych do ustalenia, czy czynności mają charakter dodatkowy w stosunku 

do głównego przedmiotu działalności. 

1i. Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 6-8 i 17, mogą korzystać również z 

wyłączenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, również jeżeli wykonują czynności 

określone w ust. 1 pkt 4 lit. a-d. 
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1j. Wyjątki określone w ust. 1 pkt 4, 10 i 15 mogą być stosowane łącznie.> 

2. Bank z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może, bez zezwolenia na 

prowadzenie działalności maklerskiej, wykonywać czynności określone w: 

1) art. 69 ust. 2 pkt 1-6 - o ile przedmiotem tych czynności są papiery wartościowe, o 

których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, lub inne niedopuszczone do obrotu 

zorganizowanego instrumenty finansowe oraz obligacje, o których mowa w art. 39p 

ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym 

Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1057); 

2) art. 69 ust. 2 pkt 7; 

3) art. 69 ust. 2 pkt 3 - o ile przedmiotem tych czynności są dopuszczone do obrotu 

zorganizowanego obligacje, listy zastawne oraz inne zbywalne papiery wartościowe 

inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągniętego 

długu, inne niż określone w pkt 1, lub instrumenty pochodne, których instrumentem 

bazowym są obligacje, listy zastawne, inne zbywalne papiery wartościowe 

inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągniętego 

długu, stopa procentowa lub waluta. 

3. Wykonywanie przez bank, zgodnie z ust. 2, czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 

pkt 1-7, nie stanowi działalności maklerskiej. 

[4. W zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1-7, do banku, 

o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio art. 72, art. 73 ust. 1 i 2, art. 74b-76, 

art. 79-81g, art. 83a, art. 86 ust. 2, art. 90 i art. 93a, a w zakresie nieuregulowanym w 

tych przepisach stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Prawo bankowe.] 

<4. W zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1–7, do 

banku, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 3a, art. 72, 

art. 73 ust. 1, 2, 5j–5o i 6a, art. 73a–73d, art. 74b–76a, art. 79–81a, art. 81c, art. 

81d, art. 81f, art. 82a, art. 83a–83j, art. 86 ust. 2 i art. 90 oraz bezpośrednio 

obowiązujące przepisy prawa Unii Europejskiej odnoszące się do prowadzenia 

działalności w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 

pkt 1–7, a w zakresie nieuregulowanym w tych przepisach stosuje się 

odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.> 

5. W zakresie wykonywania przez agenta firmy inwestycyjnej czynności na rzecz banku, 

o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio art. 79-81. 
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[Art. 72. 

1. W umowie o oferowanie instrumentów finansowych firma inwestycyjna zobowiązuje się 

do pośrednictwa w: 

1) proponowaniu przez emitenta nabycia papierów wartościowych nowej emisji lub w 

zbywaniu tych papierów, 

2) proponowaniu przez podmiot wystawiający instrumenty finansowe niebędące 

papierami wartościowymi nabycia tych instrumentów lub w ich zbywaniu w wyniku tej 

propozycji, 

3) proponowaniu przez sprzedającego nabycia papierów wartościowych lub w ich 

zbywaniu w wyniku tej propozycji, lub 

4) proponowaniu nabycia instrumentów finansowych niebędących papierami 

wartościowymi przez podmiot sprzedający te instrumenty do obrotu na rynku 

regulowanym lub do alternatywnego systemu obrotu lub w ich zbywaniu w wyniku tej 

propozycji. 

2. Umowa o oferowanie instrumentów finansowych powinna być zawarta w formie 

pisemnej, a w przypadku umowy zawieranej z klientem detalicznym - w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności.] 

 

Art. 72. 

Przez oferowanie instrumentów finansowych rozumie się podejmowanie na rzecz 

emitenta papierów wartościowych, wystawcy instrumentu finansowego lub 

sprzedającego instrument finansowy czynności prowadzących do nabycia przez inne 

podmioty instrumentów finansowych, przez: 

1) prezentowanie, w dowolnej formie i w dowolny sposób, udostępnianych przez 

emitenta, wystawcę lub sprzedającego, informacji o instrumentach finansowych 

i warunkach ich nabycia, stanowiących wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji 

o nabyciu tych instrumentów lub 

2) pośredniczenie w zbywaniu instrumentów finansowych nabywanych przez podmioty 

w wyniku prezentowania informacji, o których mowa w pkt 1, lub 

3) prezentowanie indywidualnie oznaczonym adresatom, w dowolnej formie 

i w dowolny sposób, udostępnianych przez emitenta, wystawcę lub sprzedającego 

informacji, w celu: 

a) promowania, bezpośrednio lub pośrednio, nabycia instrumentów finansowych lub 
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b) zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do nabycia instrumentów finansowych. 

 

Art. 73. 

[1. W umowie o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych firma 

inwestycyjna zobowiązuje się do nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na 

rachunek zleceniodawcy. Umowa powinna być zawarta w formie pisemnej, a w przypadku 

umowy zawieranej z klientem detalicznym - w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych może również 

polegać na zawieraniu przez firmę inwestycyjną na własny rachunek umów sprzedaży 

instrumentów finansowych ze zleceniodawcą.] 

<1. Przez wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych 

rozumie się nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych na rachunek 

zleceniodawcy lub dokonywanie innych czynności wywołujących równoważne 

skutki, których przedmiotem są instrumenty finansowe. 

2. Wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych może również 

polegać na zawieraniu przez firmę inwestycyjną na własny rachunek umów 

kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych ze zleceniodawcą lub na 

przyjmowaniu zapisów na emitowane lub wystawiane przez tę firmę 

inwestycyjną instrumenty finansowe.> 

2a. Firma inwestycyjna wykonuje zlecenia nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, 

wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c-i złożone przez klienta detalicznego pod 

warunkiem, że depozyt zabezpieczający wymagany dla danego instrumentu 

finansowego jest nie mniejszy niż 1% wartości nominalnej tego instrumentu 

finansowego, z zastrzeżeniem ust. 2b i 2c. 

2b. W przypadku zleceń zbycia opcji skutkujących wystawieniem opcji, wymagany 

depozyt zabezpieczający powinien być nie mniejszy niż wartość premii obliczonej, z 

zastosowaniem przez firmę inwestycyjną uznanego modelu wyceny opcji, podanego 

do wiadomości klienta detalicznego, powiększonej o 1% wartości nominalnej tej opcji. 

2c. Przepisów ust. 2a i 2b nie stosuje się do wykonywania przez firmę inwestycyjną 

zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, wymienionych w art. 2 ust. 1 

pkt 2 lit. c-i, o ile depozyt zabezpieczający wymagany dla danego instrumentu 

finansowego jest określany przez CCP, który będzie zobowiązany do rozliczania 

transakcji zawartej wskutek złożonego zlecenia. 
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2d. Przepisów ust. 2a-2c nie stosuje się do świadczenia usług maklerskich przez dom 

maklerski lub bank prowadzący działalność maklerską poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 104. 

[3. W umowie o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych firma 

inwestycyjna może również zobowiązać się do: 

1) przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, 

lub 

2) przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym do prowadzenia 

rachunków papierów wartościowych, prowadzenia rachunków derywatów, 

prowadzenia rachunków zbiorczych lub do prowadzenia rachunków pieniężnych.] 

4. [W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-3 do:] 

 <W zakresie nieuregulowanym w ust. 1–2d do:> 

1) umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych - 

stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 

dotyczące umowy zlecenia, z wyłączeniem art. 737; 

2) wykonywania zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych w obrocie 

zorganizowanym - stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

- Kodeks cywilny dotyczące umowy komisu, z wyłączeniem art. 768 § 3. 

[5. Do rachunku pieniężnego stosuje się odpowiednio przepisy art. 725, art. 727, art. 728 

§ 3 oraz art. 729-733 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, z 

zastrzeżeniem ust. 5e-5g.] 

<5. Do rachunku pieniężnego stosuje się odpowiednio przepisy art. 725, art. 727, art. 

728 § 3 oraz art. 729–733 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, z 

zastrzeżeniem ust. 5e i 5g.> 

5a. Firma inwestycyjna deponuje środki pieniężne powierzone przez klientów firmie 

inwestycyjnej w związku ze świadczeniem usług maklerskich w sposób 

umożliwiający wyodrębnienie tych środków pieniężnych od własnych środków firmy 

inwestycyjnej oraz ustalenie wysokości roszczeń klientów o zwrot tych środków 

pieniężnych. 

5b. W razie wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko firmie inwestycyjnej 

środki pieniężne powierzone przez klientów firmie inwestycyjnej w związku ze 

świadczeniem przez nią usług maklerskich nie podlegają zajęciu. 
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5c. W razie ogłoszenia upadłości firmy inwestycyjnej środki pieniężne powierzone przez 

klientów firmie inwestycyjnej w związku ze świadczeniem przez nią usług 

maklerskich podlegają wyłączeniu z masy upadłości firmy inwestycyjnej. 

5d. Przepisy ust. 5b i 5c nie naruszają przepisów gwarantujących rozliczenie i 

rozrachunek zawartych transakcji. 

5e. Firma inwestycyjna nie może wykorzystywać na własny rachunek środków 

pieniężnych powierzonych tej firmie inwestycyjnej przez klientów w związku ze 

świadczeniem przez nią usług maklerskich. 

[5f. Przepisu ust. 5e nie stosuje się w przypadku, gdy wykonanie zlecenia klienta wymaga 

ustanowienia przez firmę inwestycyjną zabezpieczenia w środkach pieniężnych.] 

5g. Przepisu ust. 5e nie stosuje się do banku prowadzącego działalność maklerską, 

obracającego powierzonymi mu w związku ze świadczeniem usług maklerskich 

środkami pieniężnymi, o ile następuje to w ramach wykonywania przez ten bank 

czynności bankowych. 

5h. Zasady oprocentowania środków pieniężnych powierzonych przez klienta firmie 

inwestycyjnej w związku ze świadczeniem usług maklerskich określa umowa z 

klientem. 

<5i. Firma inwestycyjna może wykorzystywać środki pieniężne powierzone przez 

klienta i należące do niego instrumenty finansowe, w przypadku gdy w celu 

wykonania zlecenia tego klienta jest niezbędne ustanowienie przez firmę 

inwestycyjną odpowiedniego zabezpieczenia. 

5j. Firma inwestycyjna nie może ustanawiać zabezpieczeń na instrumentach 

finansowych ani środkach pieniężnych klienta, ani w jakikolwiek inny sposób 

umożliwiać osobie trzeciej dysponowanie instrumentami finansowymi lub 

środkami pieniężnymi klienta w celu dochodzenia lub zaspokojenia roszczeń 

niemających związku ze świadczeniem usług na rzecz klienta ani z innymi 

zobowiązaniami klienta, z wyjątkiem przypadków, gdy ich ustanowienie jest 

wymagane na mocy prawa obowiązującego w państwie innym niż państwo 

członkowskie, w którym przechowywane są środki pieniężne lub instrumenty 

finansowe klienta. 

5k. Firma inwestycyjna jest obowiązana do wdrożenia odpowiednich rozwiązań 

organizacyjnych, które zapewnią ograniczenie do minimum ryzyka utraty lub 

zmniejszenia liczby lub wartości instrumentów finansowych lub środków 
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pieniężnych klienta, albo utraty lub ograniczenia praw związanych z takimi 

instrumentami finansowymi lub środkami pieniężnymi, na skutek niewłaściwego 

wykorzystania tych instrumentów finansowych lub środków pieniężnych, 

nieprawidłowości w prowadzeniu rachunków lub rejestrów, nierzetelnego 

prowadzenia działalności, zaniedbania lub oszustwa. 

5l. Firma inwestycyjna nie może zawierać z klientem detalicznym umów 

o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 891), których przedmiotem są środki pieniężne lub 

instrumenty finansowe klientów, w celu zabezpieczenia lub pokrycia obecnych 

lub przyszłych, rzeczywistych lub warunkowych lub potencjalnych zobowiązań 

klientów. 

5m. Środki pieniężne klientów zdeponowane przez firmę inwestycyjną w podmiotach 

należących do tej samej grupy kapitałowej co firma inwestycyjna nie mogą 

łącznie przekraczać 20% wszystkich środków pieniężnych klientów. 

5n. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 5m, nie stosuje się, w przypadku gdy firma 

inwestycyjna jest w stanie wykazać, że jest ono nieproporcjonalne ze względu na 

niskie saldo przechowywanych przez firmę inwestycyjną środków pieniężnych 

klientów lub na charakter, skalę i złożoność jej działalności oraz bezpieczeństwo 

zdeponowanych w podmiotach, o których mowa w ust. 5m, środków pieniężnych 

klientów. 

5o. Firma inwestycyjna dokonuje okresowego przeglądu zasadności odstąpienia od 

stosowania ograniczenia, o którym mowa w ust. 5m, oraz informuje Komisję o 

wynikach tego przeglądu i podjętej na jego podstawie decyzji w zakresie 

stosowania tego ograniczenia. 

5p. Firma inwestycyjna może powierzyć przechowywanie instrumentów finansowych 

i środków pieniężnych klienta innemu podmiotowi, o ile podmiot ten zapewnia 

bezpieczeństwo przechowywanych instrumentów finansowych i środków 

pieniężnych. 

5q. Firma inwestycyjna zapewnia, z uwzględnieniem przepisów o tajemnicy 

zawodowej, łatwy dostęp do informacji dotyczących instrumentów finansowych 

i środków pieniężnych klientów: 

1) Komisji oraz pracownikom Urzędu Komisji; 
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2) syndykowi ustanowionemu w postępowaniu upadłościowym lub zarządcy 

ustanowionemu w postępowaniu restrukturyzacyjnym; 

3) Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu.> 

6. Do wykonywania w obrocie zorganizowanym przez firmę inwestycyjną zleceń nabycia 

lub zbycia na rachunek klienta niebędących papierami wartościowymi instrumentów 

finansowych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - 

Kodeks cywilny dotyczące umowy komisu, z wyłączeniem art. 768 § 3, o ile 

konstrukcja tych instrumentów finansowych umożliwia zastosowanie tych przepisów. 

<6a. Firma inwestycyjna świadcząca usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia 

instrumentów finansowych jest obowiązana, zgodnie z art. 67–69 rozporządzenia 

2017/565, stosować rozwiązania i procedury zapewniające niezwłoczne, uczciwe i 

należyte wykonywanie zleceń klientów w stosunku do zleceń innych klientów oraz 

do zleceń własnych firmy inwestycyjnej, obejmujące zapewnienie możliwości 

wykonywania zleceń zgodnie z czasem ich przyjmowania. 

6b. W przypadku gdy zlecenie dotyczące akcji będących przedmiotem obrotu w 

systemie obrotu instrumentami finansowymi, ze względu na określony przez 

klienta limit ceny, nie może być wykonane natychmiast po jego przyjęciu przez 

firmę inwestycyjną w związku z warunkami panującymi na rynku, firma 

inwestycyjna, jeżeli klient nie postanowił inaczej, jest obowiązana upublicznić 

warunki tego zlecenia w sposób łatwo dostępny dla innych uczestników rynku. 

Wymóg upublicznienia warunków zlecenia uważa się za spełniony w przypadku, 

o którym mowa w art. 70 rozporządzenia 2017/565. 

6c. Przepisu ust. 6b nie stosuje się do zleceń o dużej skali w porównaniu z normalną 

wielkością rynkową dla danych akcji w rozumieniu art. 7 rozporządzenia 

delegowanego Komisji (UE) 2017/587 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniającego 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w sprawie 

rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do regulacyjnych standardów 

technicznych dotyczących wymogów w zakresie przejrzystości dla systemów 

obrotu i firm inwestycyjnych w odniesieniu do akcji, kwitów depozytowych, 

funduszy inwestycyjnych typu ETF, certyfikatów i innych podobnych 

instrumentów finansowych oraz dotyczących obowiązku realizowania transakcji 

na określonych akcjach w systemie obrotu lub za pośrednictwem podmiotu 

systematycznie internalizującego transakcje (Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2017, str. 
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387), pod warunkiem uprzedniego poinformowania Komisji przez firmę 

inwestycyjną o zamiarze odstąpienia od wykonania obowiązku, o którym mowa 

w ust. 6b.> 

7. Firma inwestycyjna przyjmuje do wykonania zlecenie złożone w celu dokonania 

krótkiej sprzedaży pod warunkiem spełnienia przez składającego zlecenie wymogów 

określonych odpowiednio w art. 12 albo art. 13 rozporządzenia 236/2012, a w 

przypadku gdy w zakresie krótkiej sprzedaży zostały wprowadzone, na podstawie art. 

20, art. 23 lub art. 28 ust. 1 lit. b rozporządzenia 236/2012, zakaz lub ograniczenia, 

zlecenie to nie narusza takiego zakazu lub takich ograniczeń. 

8. W przypadku gdy w zakresie transakcji innych niż krótka sprzedaż zostały 

wprowadzone, na podstawie art. 20, art. 23 lub art. 28 ust. 1 lit. b rozporządzenia 

236/2012, zakaz lub ograniczenia, firma inwestycyjna przed przyjęciem do wykonania 

zlecenia nabycia lub zbycia instrumentów finansowych bada, czy jego przyjęcie nie 

narusza takiego zakazu lub takich ograniczeń. Firma inwestycyjna nie przyjmuje do 

wykonania zlecenia, które taki zakaz lub takie ograniczenia narusza. 

 

<Art. 73a. 

1. Firma inwestycyjna świadcząca usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia 

instrumentów finansowych jest obowiązana do podjęcia wszelkich uzasadnionych 

działań w celu uzyskania możliwie najlepszych wyników dla klienta w związku z 

wykonaniem zlecenia klienta, uwzględniając w szczególności cenę instrumentu 

finansowego, koszty związane z wykonaniem zlecenia, czas zawarcia transakcji, 

prawdopodobieństwo zawarcia transakcji oraz jej rozliczenia, wielkość zlecenia i 

jego charakter. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy klient określił szczegółowe 

warunki, na jakich zlecenie ma zostać wykonane. 

3. W przypadku gdy firma inwestycyjna posiada dostęp do więcej niż jednego 

systemu wykonywania zlecenia w odniesieniu do danego instrumentu 

finansowego, w określaniu możliwie najlepszego wyniku dla klienta jest 

obowiązana uwzględnić również wielkość opłat, które należne byłyby firmie 

inwestycyjnej za wykonanie zlecenia, oraz koszty wykonania zlecenia, które 

zostałyby poniesione w przypadku wykonania zlecenia w danym systemie. 
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4. W przypadku gdy zlecenie składane jest przez klienta detalicznego, możliwie 

najlepszy wynik określa się w ujęciu ogólnym, z uwzględnieniem ceny 

instrumentu finansowego oraz kosztów związanych z wykonaniem transakcji, 

obejmujących wydatki, jakie klient poniósłby w związku z wykonaniem zlecenia, 

w szczególności opłaty transakcyjne, opłaty z tytułu rozliczenia i rozrachunku 

transakcji, oraz koszty ponoszone na rzecz podmiotów trzecich uczestniczących 

w wykonaniu zlecenia. 

5. W związku z kierowaniem zleceń do systemu obrotu instrumentami finansowymi 

lub innych systemów wykonywania zlecenia firma inwestycyjna nie może 

przyjmować świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych, które naruszałyby jej 

obowiązki związane z zarządzaniem konfliktami interesów oraz przyjmowaniem 

świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych. 

6. W odniesieniu do instrumentów finansowych podlegających obowiązkowi obrotu, 

o którym mowa w art. 23 lub art. 28 rozporządzenia 600/2014, podmiot 

prowadzący system obrotu instrumentami finansowymi lub podmiot 

systematycznie internalizujący transakcje są obowiązane podawać nieodpłatnie 

do publicznej wiadomości, co najmniej raz w roku, raport dotyczący sposobu, w 

jaki wykonywano zlecenia w tym systemie. W odniesieniu do każdego 

instrumentu finansowego raport obejmuje informacje dotyczące ceny 

instrumentu finansowego, kosztów związanych z wykonaniem zlecenia, czasu 

zawarcia transakcji oraz prawdopodobieństwa zawarcia transakcji. 

7. Przepis ust. 6 stosuje się również do systemów wykonywania zlecenia w zakresie 

instrumentów finansowych innych niż podlegające obowiązkowi obrotu, 

o którym mowa w art. 23 lub art. 28 rozporządzenia 600/2014, jeżeli są 

przedmiotem obrotu w tym systemie. 

8. Podanie do publicznej wiadomości informacji, o których mowa w ust. 6 i 7, 

następuje z uwzględnieniem art. 3 rozporządzenia 2017/575. 

9. Firma inwestycyjna jest obowiązana informować klienta o systemie wykonywania 

zlecenia, w którym jego zlecenie zostało wykonane. 

 

Art. 73b. 

1. Firma inwestycyjna świadcząca usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia 

instrumentów finansowych jest obowiązana ustanowić i wdrożyć rozwiązania w 
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celu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 73a ust. 1, w szczególności 

dotyczące wdrożenia i przestrzegania polityki wykonywania zleceń. 

2. Polityka wykonywania zleceń w odniesieniu do każdej klasy instrumentów 

finansowych obejmuje informacje o systemach wykonywania zlecenia 

wykorzystywanych przez firmę inwestycyjną oraz kryteria brane przez nią pod 

uwagę przy dokonywaniu wyboru tego systemu. W polityce wykonywania zleceń 

firma inwestycyjna wskazuje co najmniej systemy wykonywania zlecenia, które 

według racjonalnej oceny w sposób stały umożliwiają uzyskanie możliwie 

najlepszego wyniku dla klienta. 

3. Przed zawarciem umowy o świadczenie usługi wykonywania zleceń nabycia lub 

zbycia instrumentów finansowych firma inwestycyjna przekazuje, zgodnie z art. 

66 rozporządzenia 2017/565, klientowi lub potencjalnemu klientowi informacje 

dotyczące polityki wykonywania zleceń. Informacje te w sposób odpowiednio 

szczegółowy, wyraźny i przystępny wyjaśniają klientowi, jak zlecenia będą 

wykonywane przez firmę inwestycyjną. Przed rozpoczęciem świadczenia usługi 

firma inwestycyjna uzyskuje zgodę klienta na stosowanie wobec niego przyjętej 

przez nią polityki wykonywania zleceń. 

4. W przypadku gdy polityka wykonywania zleceń przewiduje możliwości 

wykonywania zleceń poza systemem obrotu instrumentami finansowymi, firma 

inwestycyjna uzyskuje uprzednią, wyraźną zgodę klienta na wykonanie jego 

zlecenia poza systemem obrotu instrumentami finansowymi. Zgoda klienta może 

mieć charakter ogólny lub dotyczyć poszczególnych transakcji. 

 

Art. 73c. 

1. Firma inwestycyjna świadcząca usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia 

instrumentów finansowych sporządza i podaje do publicznej wiadomości, 

w odniesieniu do każdej klasy instrumentów finansowych, coroczny raport 

zawierający wykaz pięciu najlepszych systemów wykonywania zlecenia, 

ustalonych przy uwzględnieniu wolumenu obrotu zrealizowanego przez firmę w 

danym systemie wykonywania zlecenia w okresie, za który jest sporządzany 

raport, oraz informację o jakości wykonanych zleceń. 

2. Podanie przez firmę inwestycyjną do publicznej wiadomości raportu, o którym 

mowa w ust. 1, następuje z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia 2017/575. 
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Art. 73d. 

1. Firma inwestycyjna świadcząca usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia 

instrumentów finansowych monitoruje skuteczność wdrożonych rozwiązań 

dotyczących wykonywania zleceń i stosowanej polityki wykonywania zleceń. 

2. Firma inwestycyjna informuje klienta o istotnej zmianie w sposobie wykonywania 

zleceń oraz w polityce wykonywania zleceń. 

3. Firma inwestycyjna, na żądanie klienta, jest obowiązana wykazać klientowi, że 

zlecenie zostało wykonane zgodnie z wdrożoną przez nią polityką wykonywania 

zleceń. 

4. Wykonanie obowiązków, o których mowa w ust. 1–3, następuje z uwzględnieniem 

art. 67 rozporządzenia 2017/565.> 

 

[Art. 74. 

1. Firma inwestycyjna, która wykonuje zlecenia nabycia lub zbycia akcji dopuszczonych 

do obrotu na rynku regulowanym w sposób, o którym mowa w art. 73 ust. 2, jest 

obowiązana upowszechniać w sposób ciągły ceny kupna i sprzedaży, po jakich 

transakcje te mogą być zawierane wraz ze wskazaniem wielkości zleceń, które mają 

być wykonywane po tych cenach. Ceny, po jakich transakcje w zakresie danych akcji 

mogą być zawierane, powinny być odnoszone do transakcji, których wielkość nie 

przekracza standardowej wielkości rynkowej dla tych akcji obliczonej zgodnie z art. 

23 rozporządzenia 1287/2006 oraz powinny odzwierciedlać panujące aktualnie 

warunki rynkowe dla tych akcji ustalone zgodnie z art. 24 rozporządzenia 1287/2006. 

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

następujące warunki: 

1) przedmiotem zleceń wykonywanych przez daną firmę inwestycyjną w sposób, o którym 

mowa w art. 73 ust. 2, jest kupno lub sprzedaż akcji płynnych, z zastrzeżeniem ust. 8; 

2) wykonywanie przez daną firmę inwestycyjną zleceń w sposób, o którym mowa w art. 

73 ust. 2, ma charakter zorganizowany, częsty i systematyczny. 

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, pomimo spełnienia przez firmę inwestycyjną 

warunków wskazanych w ust. 2, nie powstaje w przypadku, gdy wartość zleceń 

wykonywanych przez tę firmę inwestycyjną w sposób, o którym mowa w art. 73 ust. 2, 

jest zawsze wyższa niż standardowa wielkość rynkowa obliczona zgodnie z art. 23 

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

rozporządzenia 1287/2006, z zastrzeżeniem ust. 8. 

5. Wykonywanie przez firmę inwestycyjną zleceń w sposób, o którym mowa w art. 73 ust. 

2, ma charakter zorganizowany, częsty i systematyczny w przypadku, gdy spełnione są 

warunki, o których mowa w art. 21 rozporządzenia 1287/2006. 

6. Zakres i sposób upowszechniania informacji, o których mowa w ust. 1, określają art. 

23-26, art. 29, art. 30 i art. 32 rozporządzenia 1287/2006. 

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

rozporządzenia, minimalną, nie większą niż 5, liczbę akcji płynnych na rynku 

regulowanym organizowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej biorąc pod 

uwagę liczbę akcji znajdujących się w obrocie, średnią dzienną liczbę transakcji, 

średnią wartość dziennych obrotów na rynku regulowanym oraz siedzibę emitentów 

tych akcji. 

8. W przypadku gdy ogólna liczba akcji płynnych na rynku regulowanym organizowanym 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niższa od liczby określonej zgodnie z ust. 

7, Komisja może, w drodze uchwały, uznać na potrzeby ust. 1 za płynne akcje 

niespełniające warunków określonych w art. 22 ust. 1 rozporządzenia 1287/2006 w 

liczbie, która nie spowoduje przekroczenia liczby określonej zgodnie z ust. 7. Uchwała 

podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego. 

9. Komisja przekazuje Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów 

Wartościowych: 

1) informację o treści przepisów wydanych na podstawie ust. 7 albo 

2) uchwałę, o której mowa w ust. 8. 

Art. 74a. 

1. Firma inwestycyjna, która nabywa lub zbywa poza rynkiem regulowanym i 

alternatywnym systemem obrotu na własny lub cudzy rachunek akcje dopuszczone do 

obrotu na rynku regulowanym, upowszechnia dane obejmujące cenę, wielkość oraz 

czas zawarcia każdej transakcji zgodnie z art. 27, art. 29, art. 30 i art. 32 

rozporządzenia 1287/2006. Upowszechnienie informacji następuje niezwłocznie po 

zawarciu transakcji. 

2. Komisja może udzielić firmie inwestycyjnej, na jej wniosek, zgody na odroczone 

upowszechnianie informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione ze 

względu na rodzaj lub wielkość transakcji, zgodnie z art. 28 rozporządzenia 
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1287/2006. Komisja może udzielić firmie inwestycyjnej zgody na odroczone 

upowszechnianie informacji, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do transakcji na 

dużą skalę w porównaniu ze standardową wielkością rynkową dla danej klasy akcji 

ustalonej zgodnie z art. 33 i 34 rozporządzenia 1287/2006 oraz z tabelą nr 3 

załącznika nr 2 do tego rozporządzenia.] 

 

Art. 74b. 

[1. W umowie o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów 

finansowych firma inwestycyjna zobowiązuje się do przyjmowania i przekazywania 

zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez: 

1) przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych 

do innego podmiotu, w celu ich wykonania, lub 

2) kojarzenie dwóch lub więcej podmiotów w celu doprowadzenia do zawarcia transakcji 

między tymi podmiotami.] 

<1. Przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów 

finansowych polega na zobowiązaniu się firmy inwestycyjnej do przyjmowania 

i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez: 

1) przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów 

finansowych do innego podmiotu, w tym do emitenta instrumentu finansowego, 

wystawcy instrumentu finansowego lub sprzedającego taki instrument, w celu ich 

wykonania lub 

2) kojarzenie dwóch lub więcej podmiotów w celu doprowadzenia do zawarcia 

transakcji między tymi podmiotami.> 

[2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna być zawarta w formie pisemnej, a w 

przypadku umowy zawieranej z klientem detalicznym - w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności.] 

Art. 74c. 

Nie stanowi działalności maklerskiej, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 3, przeniesienie 

przez firmę inwestycyjną instrumentów finansowych: 

1) na rzecz pożyczkobiorcy, w wykonaniu umowy pożyczki instrumentów finansowych 

zawartej w imieniu własnym przez firmę inwestycyjną działającą na rachunek 

pożyczkobiorcy lub pożyczkodawcy; 
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2) na rzecz pożyczkodawcy, w wyniku zwrotu instrumentów finansowych będących 

przedmiotem pożyczki instrumentów finansowych lub w wyniku ustanowienia 

zabezpieczenia pożyczki instrumentów finansowych przez pożyczkobiorcę; 

3) na rzecz pożyczkobiorcy, w wyniku zwrotu instrumentów finansowych będących 

przedmiotem zabezpieczenia pożyczki instrumentów finansowych. 

 

<Art. 74d. 

Nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych polega na 

nabywaniu lub zbywaniu instrumentów finansowych we własnym imieniu albo na 

wykonywaniu innych czynności wywołujących równoważne skutki, w tym w celu 

pełnienia funkcji animatora rynku lub w celu wykonania zlecenia klienta.> 

 

Art. 74e. 

1. Firma inwestycyjna nabywająca lub zbywająca instrumenty finansowe przez 

wykorzystywanie handlu algorytmicznego opracowuje, wdraża i stosuje 

adekwatne oraz skuteczne rozwiązania mające na celu: 

1) zapewnienie odporności i wydajności urządzeń i systemów teleinformatycznych 

w stopniu odpowiadającym skali prowadzonej działalności, w szczególności 

limitom i progom transakcyjnym; 

2) zapobieżenie nieprawidłowemu wpływowi urządzeń i systemów 

teleinformatycznych na sprawny i bezpieczny obrót instrumentami finansowymi, 

w szczególności przez kierowanie błędnych zleceń; 

3) uniemożliwienie wykorzystania urządzeń i systemów teleinformatycznych 

w sposób naruszający przepisy rozporządzenia 596/2014 lub regulacje systemów 

obrotu instrumentami finansowymi; 

4) zapewnienie ciągłości obsługi oraz pracy urządzeń i systemów 

teleinformatycznych wykorzystywanych w prowadzonej działalności. 

2. Firma inwestycyjna monitoruje działanie urządzeń i systemów 

teleinformatycznych i przeprowadza testy w zakresie oceny prawidłowości ich 

działania, w celu identyfikowania i eliminacji potencjalnych lub rzeczywistych 

naruszeń wymogów, o których mowa w ust. 1. 
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3. Firma inwestycyjna nabywająca lub zbywająca instrumenty finansowe przez 

wykorzystywanie handlu algorytmicznego stosuje warunki organizacyjne, o 

których mowa w art. 1–18 rozporządzenia 2017/589. 

4. Firma inwestycyjna informuje Komisję lub właściwy organ nadzoru innego 

państwa członkowskiego właściwy ze względu na siedzibę systemu obrotu 

instrumentami finansowymi, którego ta firma jest członkiem lub uczestnikiem, o 

wykorzystywaniu handlu algorytmicznego w prowadzonej działalności oraz o 

zaprzestaniu wykorzystywania handlu algorytmicznego w prowadzonej 

działalności. 

5. Firma inwestycyjna jest obowiązana do przekazywania, na żądanie Komisji lub jej 

upoważnionego przedstawiciela, informacji dotyczących modelu handlu 

algorytmicznego wykorzystywanego w prowadzonej działalności oraz 

potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1–3. Firma 

inwestycyjna niezwłocznie informuje Komisję o zmianie modelu handlu 

algorytmicznego wykorzystywanego w prowadzonej działalności. 

6. Firma inwestycyjna dokumentuje czynności związane z wykorzystywaniem handlu 

algorytmicznego w prowadzonej działalności w sposób pozwalający na wykazanie 

spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1–3. 

7. W przypadku gdy firma inwestycyjna w prowadzonej działalności wykorzystuje 

technikę handlu algorytmicznego o wysokiej częstotliwości, obowiązek, o którym 

mowa w ust. 6, obejmuje również chronologiczną rejestrację wysłanych przez nią 

zleceń, wraz z ich parametrami i odniesieniem do notowań instrumentów 

finansowych z systemów obrotu instrumentami finansowymi, z uwzględnieniem 

okoliczności ich wykonania, modyfikacji, odrzucenia lub anulowania. Firma 

inwestycyjna przechowuje zlecenia przez okres i w sposób określone w art. 28 

rozporządzenia 2017/589. 

Art. 74f. 

1. W przypadku wykonywania przez firmę inwestycyjną czynności animatora rynku 

z wykorzystaniem handlu algorytmicznego firma inwestycyjna: 

1) uwzględnia płynność, skalę i specyfikę danego systemu obrotu instrumentami 

finansowymi oraz właściwości danego instrumentu finansowego będącego 

przedmiotem czynności animatora rynku; 
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2) regularnie zapewnia płynność instrumentowi finansowemu w sposób, jakiego 

można racjonalnie oczekiwać; 

3) zawiera z podmiotem prowadzącym system obrotu instrumentami finansowymi, 

w formie pisemnej, umowę, której przedmiotem jest co najmniej określenie 

sposobu wykonania obowiązków, o których mowa w pkt 2; 

4) opracowuje, wdraża i stosuje adekwatne i skuteczne rozwiązania mające na celu 

zapewnienie wykonania obowiązków określonych w umowie, o której mowa 

w pkt 3. 

2. Działalność firmy inwestycyjnej polegająca na nabywaniu lub zbywaniu 

instrumentów finansowych na własny rachunek, poprzez stałe składanie 

z wykorzystaniem handlu algorytmicznego rynkowych zleceń nabycia lub zbycia 

tych instrumentów, w ramach uczestnictwa lub członkostwa w jednym lub kilku 

systemach obrotu instrumentami finansowymi, w sposób skutkujący 

wspomaganiem płynności danego instrumentu finansowego (strategia animatora 

rynku), może być wykonywana po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 

1. 

3. W celu zapewnienia płynności, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, firma inwestycyjna 

wykonuje czynności animatora rynku w sposób ciągły, przez określoną liczbę 

godzin, w ramach notowań instrumentu finansowego prowadzonych przez system 

obrotu instrumentami finansowymi. 

 

Art. 74g. 

1. Firma inwestycyjna może, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, 

umożliwić swojemu klientowi skorzystanie z bezpośredniego dostępu 

elektronicznego w celu składania przez niego zleceń nabycia lub zbycia 

instrumentu finansowego i zawierania transakcji wskutek takich zleceń.  

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa prawa i obowiązki klienta oraz firmy 

inwestycyjnej w związku z umożliwieniem dostępu, w tym gwarantujące prawo 

firmy inwestycyjnej do monitorowania zleceń i transakcji klienta w celu 

przeciwdziałania przez firmę inwestycyjną naruszeniom przepisów prawa lub 

regulacji systemu obrotu instrumentami finansowymi dokonywanym wskutek 

zleceń składanych przez klienta lub transakcji zawartych wskutek takich zleceń, 

oraz w celu ujawniania przypadków takich naruszeń. 
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3. Firma inwestycyjna jest odpowiedzialna za naruszenia i szkody powstałe wskutek 

składania przez klienta, któremu umożliwiła korzystanie z bezpośredniego 

dostępu elektronicznego, zleceń w ramach korzystania z takiego dostępu oraz za 

szkody powstałe wskutek transakcji zawartych w wyniku takich zleceń, jeżeli 

takie zlecenia lub takie transakcje zostały złożone lub zawarte niezgodnie z 

przepisami prawa lub regulacjami systemu obrotu instrumentami finansowymi. 

Odpowiedzialności firmy inwestycyjnej z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonywania umowy nie można wyłączyć ani ograniczyć. 

4. Firma inwestycyjna może zawrzeć umowę, o której mowa w ust. 1, jeżeli opracuje, 

wdroży i stosuje adekwatne oraz odpowiednie rozwiązania mające na celu 

zapewnienie prawidłowego korzystania z bezpośredniego dostępu 

elektronicznego przez swoich klientów. 

5. Rozwiązania, o których mowa w ust. 4, zapewniają: 

1) weryfikację i ocenę klientów zamierzających korzystać lub korzystających 

z bezpośredniego dostępu elektronicznego pod kątem prawidłowości wypełniania 

przez nich obowiązków wynikających z takiego dostępu; 

2) wprowadzenie mechanizmów, które mają na celu uniemożliwienie, wskutek 

zawierania transakcji, przekraczania przez klientów limitów i progów 

transakcyjnych, limitów ustanowionych dla prawidłowego rozliczenia 

i rozrachunku zawieranych transakcji, dokonywania naruszeń przepisów prawa 

lub regulacji systemu obrotu instrumentami finansowymi lub powstawania 

innego ryzyka dla firmy inwestycyjnej. 

6. Firma inwestycyjna umożliwiająca swoim klientom korzystanie z bezpośredniego 

dostępu elektronicznego stosuje szczegółowe warunki organizacyjne określone w 

art. 19–23 rozporządzenia 2017/589. 

7. Firma inwestycyjna informuje Komisję lub właściwy organ nadzoru innego 

państwa członkowskiego, właściwy ze względu na siedzibę systemu obrotu 

instrumentami finansowymi, którego ta firma jest członkiem lub uczestnikiem, o 

umożliwianiu klientom korzystania z bezpośredniego dostępu elektronicznego. 

8. Firma inwestycyjna jest obowiązana do przekazywania, na żądanie Komisji lub jej 

upoważnionego przedstawiciela, informacji dotyczących bezpośredniego dostępu 

elektronicznego, z którego korzystanie umożliwia klientom, oraz informacji 

potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w ust. 4–6. 
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9. Firma inwestycyjna dokumentuje czynności związane z umożliwianiem klientom 

korzystania z bezpośredniego dostępu elektronicznego w sposób pozwalający na 

wykazanie spełnienia warunków, o których mowa w ust. 4–6. 

 

Art. 74h. 

1. Firma inwestycyjna może, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej z innym 

podmiotem, zobowiązać się, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie 

podmiotu uprawnionego do dokonywania rozliczania transakcji, do 

wykonywania obowiązków wynikających z rozliczania transakcji zawartych 

przez ten inny podmiot. Umowa określa prawa i obowiązki tego innego podmiotu 

oraz firmy inwestycyjnej w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających 

z rozliczenia takich transakcji. 

2. Firma inwestycyjna opracowuje, wdraża i stosuje adekwatne oraz skuteczne 

rozwiązania mające na celu zapewnienie prawidłowego wykonywania przez 

podmiot, z którym zawarła umowę, o której mowa w ust. 1, obowiązków 

związanych z rozliczeniem, w szczególności obejmujące określenie warunków, 

które jest obowiązany spełnić taki inny podmiot, ograniczających ryzyko firmy 

inwestycyjnej i podmiotu uprawnionego do dokonywania rozliczania transakcji 

związane z nierozliczeniem transakcji. 

3. Firma inwestycyjna, która zgodnie z ust. 1 zobowiązała się do wykonywania 

obowiązków wynikających z rozliczania transakcji zawartych przez inny 

podmiot, stosuje rozwiązania określone w art. 24–27 rozporządzenia 2017/589.> 

 

Art. 75. 

[1. W umowie o zarządzanie portfelem, w którego skład wchodzi jeden lub większa liczba 

instrumentów finansowych, firma inwestycyjna zobowiązuje się do podejmowania i 

realizacji decyzji inwestycyjnych na rachunek klienta, w ramach pozostawionych przez 

zleceniodawcę do dyspozycji zarządzającego środków pieniężnych lub instrumentów 

finansowych.] 

<1. Zarządzanie portfelem, w którego skład wchodzi jeden lub większa liczba 

instrumentów finansowych, polega na podejmowaniu i realizacji decyzji 

inwestycyjnych na rachunek klienta, w ramach pozostawionych przez klienta do 
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dyspozycji zarządzającego środków pieniężnych lub instrumentów 

finansowych.> 

[2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna być zawarta w formie pisemnej, a w 

przypadku umowy zawieranej z klientem detalicznym - w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności.] 

[Art. 76. 

W umowie o doradztwo inwestycyjne firma inwestycyjna zobowiązuje się do 

przygotowywania w oparciu o potrzeby i sytuację klienta i przekazywania mu pisemnej 

lub ustnej rekomendacji dotyczącej: 

1) kupna, sprzedaży, subskrypcji, wymiany, wykonania lub wykupu określonych 

instrumentów finansowych albo powstrzymania się od zawarcia transakcji dotyczącej 

tych instrumentów; 

2) wykonania lub powstrzymania się od wykonania uprawnień wynikających z 

określonego instrumentu finansowego do zakupu, sprzedaży, subskrypcji, wymiany, 

wykonania lub wykupu instrumentu finansowego.] 

 

<Art. 76. 

1. Doradztwo inwestycyjne polega na przygotowywaniu, z inicjatywy firmy 

inwestycyjnej albo na wniosek klienta, oraz przekazywaniu klientowi, określonej 

w art. 9 rozporządzenia 2017/565, pisemnej, ustnej lub w innej formie, 

w szczególności elektronicznej, spełniającej wymóg trwałego nośnika, 

przygotowanej w oparciu o potrzeby i sytuację klienta rekomendacji, dotyczącej 

nabycia lub zbycia jednego instrumentu finansowego lub większej ich liczby, albo 

dokonania innej czynności wywołującej równoważne skutki, której przedmiotem 

są instrumenty finansowe, albo rekomendacji dotyczącej powstrzymania się od 

wykonania takiej czynności. 

2. Firma inwestycyjna może świadczyć usługę doradztwa inwestycyjnego w sposób 

zależny lub niezależny.> 

<Art. 76a. 

Umowy o świadczenie usług, o których mowa w art. 72, art. 73, art. 74b oraz art. 75, 

zawarte z klientem detalicznym w formie innej niż określona w art. 58 

rozporządzenia 2017/565 są nieważne.> 
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Art. 78. 

[1. Firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu zapewnia: 

1) koncentrację podaży i popytu na instrumenty finansowe, będące przedmiotem obrotu 

w danym alternatywnym systemie obrotu, w celu kształtowania ich powszechnego 

kursu; 

2) bezpieczny i sprawny przebieg transakcji; 

3) upowszechnianie jednolitych informacji o kursach i obrotach instrumentami 

finansowymi, które są przedmiotem obrotu w danym alternatywnym systemie obrotu.] 

<1. Firma inwestycyjna prowadząca ASO lub OTF, odrębnie dla każdego z tych 

systemów: 

1) ustanawia przejrzyste zasady dotyczące kryteriów ustalania instrumentów 

finansowych, które mogą być przedmiotem obrotu w ramach danego systemu; 

2) stosuje przejrzyste zasady rzetelnego i prawidłowego obrotu oraz obiektywne 

kryteria skutecznej realizacji zleceń; 

3) posiada mechanizmy zapewniające należyte zarządzanie procesami technicznymi, 

w tym skuteczne procedury awaryjne umożliwiające zarządzanie ryzykiem 

zakłócenia funkcjonowania systemu.> 

<1a. Dostęp do systemów obrotu instrumentami finansowymi, o których mowa w ust. 

1, jest udzielany według podlegających publikacji przejrzystych 

i niedyskryminujących zasad, stworzonych na podstawie obiektywnych 

kryteriów. 

1b. Dostęp do każdego z systemów obrotu instrumentami finansowymi, o których 

mowa w ust. 1, posiada co najmniej trzech członków, uczestników lub klientów, 

wykazujących się znacznym stopniem aktywności, z których każdy ma możliwość 

interakcji odpowiednio ze wszystkimi pozostałymi członkami, uczestnikami lub 

klientami, w odniesieniu do kształtowania się cen w systemie. 

1c. Firma inwestycyjna prowadząca ASO lub OTF monitoruje oraz identyfikuje: 

1) potencjalne konflikty interesów, jakie mogą powstać pomiędzy interesem ASO, 

OTF, firmy inwestycyjnej lub jej właścicieli a obowiązkiem zapewnienia 

należytego funkcjonowania ASO lub OTF; 

2) negatywne skutki, jakie w związku z konfliktami interesów, o których mowa w 

pkt 1, mogą wystąpić dla funkcjonowania ASO lub OTF lub dla ich członków, 

uczestników lub klientów. 
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1d. Firma inwestycyjna prowadząca ASO lub OTF ustanawia mechanizmy 

zarządzania konfliktami interesów, o których mowa w ust. 1c. 

1e. Do prowadzenia ASO i OTF przepisy art. 18b stosuje się odpowiednio.> 

[2. W przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie 

obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, firma inwestycyjna organizująca 

alternatywny system obrotu, na żądanie Komisji, wstrzymuje wprowadzenie 

instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub 

wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie 

dłuższy niż 10 dni. 

3. W przypadku gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w 

okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego 

funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu 

dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów 

inwestorów, Komisja może zażądać od firmy inwestycyjnej organizującej alternatywny 

system obrotu zawieszenia obrotu tymi instrumentami finansowymi.] 

<2. W przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w ASO albo na OTF lub 

jest zagrożony interes inwestorów, firma inwestycyjna prowadząca ASO lub 

OTF, na żądanie Komisji, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych 

do obrotu w tym ASO lub na tym OTF lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu 

wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni. 

3. W przypadku gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest 

dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia 

prawidłowego funkcjonowania ASO lub OTF lub bezpieczeństwa obrotu 

dokonywanego w tym ASO lub na tym OTF, lub naruszenia interesów 

inwestorów, Komisja może zażądać od firmy inwestycyjnej prowadzącej ASO lub 

OTF zawieszenia obrotu tymi instrumentami finansowymi.> 

3a. W żądaniu, o którym mowa w ust. 3, Komisja może wskazać termin, do którego 

zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli zachodzą 

uzasadnione obawy, że w dniu jego upływu będą zachodziły przesłanki, o których 

mowa w ust. 3. 

[3b. Komisja uchyla decyzję zawierającą żądanie, o którym mowa w ust. 3, w przypadku 

gdy po jej wydaniu stwierdza, że nie zachodzą przesłanki zagrożenia prawidłowego 

funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu 
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dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów 

inwestorów. 

4. Na żądanie Komisji, firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu 

wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty finansowe, w przypadku gdy 

obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego 

systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym 

systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów.] 

<3b. Komisja uchyla decyzję zawierającą żądanie, o którym mowa w ust. 3, 

w przypadku gdy po jej wydaniu stwierdza, że nie zachodzą przesłanki 

zagrożenia prawidłowego funkcjonowania ASO lub OTF lub bezpieczeństwa 

obrotu dokonywanego w tym ASO lub na tym OTF, lub naruszenia interesów 

inwestorów. 

4. Na żądanie Komisji firma inwestycyjna prowadząca ASO lub OTF wyklucza z 

obrotu wskazane przez Komisję instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót 

nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu ASO lub OTF lub 

bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym ASO lub na tym OTF, lub 

powoduje naruszenie interesów inwestorów.> 

<4a. Firma inwestycyjna prowadząca ASO lub OTF może podjąć decyzję 

o zawieszeniu lub wykluczeniu papierów wartościowych lub instrumentów 

finansowych niebędących papierami wartościowymi z obrotu, w przypadku gdy 

instrumenty te przestały spełniać warunki obowiązujące na tym rynku, pod 

warunkiem że nie spowoduje to znaczącego naruszenia interesów inwestorów lub 

zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku. Firma inwestycyjna 

prowadząca ASO lub OTF informuje Komisję o podjęciu decyzji o zawieszeniu 

lub wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu i podaje tę informację do 

publicznej wiadomości. 

4b. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, Komisja może zażądać od firmy 

inwestycyjnej prowadzącej ASO lub OTF zawieszenia lub wykluczenia z obrotu 

instrumentów pochodnych powiązanych z papierami wartościowymi lub 

instrumentami finansowymi niebędącymi papierami wartościowymi, o ile jest to 

konieczne dla osiągnięcia celów zawieszenia lub wykluczenia z obrotu papierów 

wartościowych lub instrumentów finansowych niebędących papierami 

wartościowymi stanowiących instrument bazowy tego instrumentu pochodnego. 
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4c. Firma inwestycyjna prowadząca ASO lub OTF, która zawiesiła lub wykluczyła z 

obrotu w tym systemie instrument finansowy, odpowiednio zawiesza lub 

wyklucza z obrotu powiązane z nim instrumenty pochodne, w przypadku gdy jest 

to konieczne do osiągnięcia celów zawieszenia lub wykluczenia bazowego 

instrumentu finansowego. 

4d. W przypadku zawieszenia lub wykluczenia z obrotu w ASO lub na OTF na 

podstawie ust. 4a lub 4c Komisja występuje do spółek prowadzących rynek 

regulowany, innych podmiotów prowadzących ASO, innych podmiotów 

prowadzących OTF oraz podmiotów systematycznie internalizujących transakcje 

z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, organizujących obrót tymi 

samymi instrumentami finansowymi lub powiązanymi z nimi instrumentami 

pochodnymi, z żądaniem zawieszenia lub wykluczenia z obrotu tego instrumentu 

finansowego lub powiązanego z nim instrumentu pochodnego, w przypadku gdy 

takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu związane jest z podejrzeniem 

wykorzystania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, 

manipulacji na rynku, ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub 

zamianę akcji spółki publicznej lub podejrzeniem naruszenia obowiązku 

publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym zgodnie z 

przepisami art. 7 i art. 17 rozporządzenia 596/2014, chyba że takie zawieszenie 

lub wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów 

inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku. 

4e. W przypadku otrzymania od właściwego organu nadzoru innego państwa 

członkowskiego sprawującego w tym państwie nadzór nad ASO lub OTF 

informacji o wystąpieniu przez ten organ z żądaniem zawieszenia lub 

wykluczenia z obrotu określonego instrumentu finansowego lub powiązanego z 

nim instrumentu pochodnego Komisja występuje do spółek prowadzących rynek 

regulowany, podmiotów prowadzących ASO, podmiotów prowadzących OTF 

oraz podmiotów systematycznie internalizujących transakcje z siedzibą na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, organizujących obrót tymi samymi 

instrumentami finansowymi lub powiązanymi z nimi instrumentami 

pochodnymi, z żądaniem zawieszenia lub wykluczenia z obrotu tego instrumentu 

finansowego lub powiązanego z nim instrumentu pochodnego, jeżeli takie 

zawieszenie lub wykluczenie z obrotu jest związane z podejrzeniem 
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wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji 

poufnej, manipulacji na rynku, ogłoszenia wezwania do zapisywania się na 

sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej lub podejrzeniem naruszenia 

obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie 

finansowym zgodnie z przepisami art. 7 i art. 17 rozporządzenia 596/2014, chyba 

że takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną 

szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku. 

4f. Komisja podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości informację o wystąpieniu 

przez Komisję z żądaniem, o którym mowa w ust. 3, 4, 4b i 4d, oraz przekazuje ją 

Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych i właściwym 

organom nadzoru innych państw członkowskich, sprawującym w tych państwach 

nadzór nad rynkami regulowanymi, ASO lub OTF. W przypadku gdy Komisja 

nie zgłosiła żądania, o którym mowa w ust. 4e, przekazuje Europejskiemu 

Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz właściwym organom 

nadzoru innych państw członkowskich, sprawującym w tych państwach nadzór 

nad rynkami regulowanymi, ASO lub OTF informację o niezgłoszeniu żądania 

wraz z wyjaśnieniami. Komisja przekazuje do publicznej wiadomości informację 

o niezgłoszeniu żądania na podstawie ust. 4e.> 

[5. Żądanie, o którym mowa w ust. 2-4, powinno wskazywać szczegółowe przyczyny, które 

je uzasadniają. 

6. Komisja podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości informację o wystąpieniu z 

żądaniem, o którym mowa w ust. 2-4.] 

<5. W żądaniach, o których mowa w ust. 2, 3, 4, 4b, 4d i 4e, wskazuje się szczegółowe 

przyczyny, które je uzasadniają. 

6. Komisja podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości informację o wystąpieniu 

z żądaniem, o którym mowa w ust. 2 i 4e.> 

<6a. Przepisy ust. 4a–4f i 6 stosuje się odpowiednio do przywrócenia obrotu 

instrumentem finansowym lub instrumentem pochodnym powiązanym z tym 

instrumentem finansowym. 

6b. Instrumentami pochodnymi, o których mowa w ust. 4c–4e i 6a, są instrumenty 

finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c–i.> 

[7. Firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu zapewnia sprawny i 

prawidłowy rozrachunek oraz rozliczanie transakcji zawartych w tym systemie, przez 
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zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym do dokonywania rozrachunku oraz 

rozliczenia transakcji.] 

<7. Firma inwestycyjna prowadząca ASO zapewnia sprawny i prawidłowy 

rozrachunek oraz rozliczanie transakcji zawartych w tym systemie.> 

8. [Umowa, o której mowa w ust. 7, może być zawarta, o ile podmiot uprawniony do 

dokonywania rozrachunku oraz rozliczenia transakcji, z którym ma zostać zawarta 

umowa:] 

 <Jeżeli wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 7 lub 12, polega na 

zawarciu umowy z podmiotem uprawnionym do dokonywania rozrachunku lub 

rozliczania transakcji, umowa może być zawarta z tym podmiotem, o ile podmiot 

ten:> 

1) wykorzystuje rozwiązania zapewniające sprawne i prawidłowe wykonywanie 

powierzanych mu czynności, w tym spełnia warunki techniczne dokonywania 

odpowiednio rozliczeń lub rozrachunku transakcji; 

2) zapewnia wykonywanie powierzonych mu czynności w sposób niezagrażający 

bezpieczeństwu obrotu i nienaruszający interesów uczestników tego obrotu. 

9. Zamiar zawarcia umowy skutkującej zmianą podmiotu dokonującego rozrachunku lub 

rozliczania transakcji wymaga zawiadomienia Komisji. Komisja, w terminie 3 

miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia, zgłasza sprzeciw wobec planowanego 

zawarcia umowy z podmiotem dokonującym rozrachunku lub rozliczania transakcji, w 

przypadku gdy podmiot, z którym ma zostać zawarta umowa nie spełnia warunków, o 

których mowa w ust. 8. 

10. Warunki, o których mowa w ust. 8 pkt 1, w zakresie spełniania warunków 

technicznych, uważa się za spełnione w przypadku Krajowego Depozytu oraz w 

przypadku: 

1) spółki, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o 

których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 6, oraz spółki prowadzącej izbę rozrachunkową - w 

zakresie powierzenia dokonywania rozrachunku transakcji; 

2) spółki, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o 

których mowa w art. 48 ust. 2 pkt 2, oraz spółki prowadzącej izbę rozliczeniową - w 

zakresie powierzenia dokonywania rozliczenia transakcji. 

11. W przypadku wystąpienia przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny z wnioskiem, o 

którym mowa: 
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1) w art. 148 pkt 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu 

Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej 

restrukturyzacji, firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu 

wyklucza z obrotu wskazane we wniosku instrumenty finansowe; 

2) w art. 148 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu 

Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej 

restrukturyzacji, firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu 

zawiesza obrót instrumentami finansowymi objętymi tym wnioskiem na okres 

wskazany we wniosku. 

<12. Firma inwestycyjna prowadząca OTF zapewnia sprawny i prawidłowy 

rozrachunek oraz rozliczanie transakcji zawartych w systemie. 

13. Firma inwestycyjna prowadząca ASO lub OTF informuje członków, uczestników 

lub klientów o ich obowiązkach w zakresie rozrachunku transakcji. 

14. Firma inwestycyjna upewnia się, czy istnieje dostęp do wystarczających 

publicznie dostępnych informacji umożliwiających członkom, uczestnikom lub 

klientom formułowanie opinii inwestycyjnych, uwzględniając zarówno charakter 

członków, uczestników lub klientów, jak i rodzaje instrumentów wprowadzanych 

do obrotu w ASO lub na OTF, a w przypadku braku dostępu – zapewnia 

członkom, uczestnikom ASO lub klientom OTF dostęp do tych informacji.> 

 

[Art. 78a. 

1. Firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu upowszechnia aktualne 

ceny kupna i ceny sprzedaży dla akcji dopuszczonych do obrotu na rynku 

regulowanym, które są jednocześnie przedmiotem obrotu w danym alternatywnym 

systemie obrotu, ze wskazaniem łącznego wolumenu zleceń dla każdego z poziomów 

cenowych zgodnie z art. 17, art. 29, art. 30 i art. 32 rozporządzenia 1287/2006. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są upowszechniane niezwłocznie w ciągu 

normalnych godzin handlu w rozumieniu art. 2 pkt 5 rozporządzenia 1287/2006. 

3. Komisja może zwolnić firmę inwestycyjną, na jej wniosek, z obowiązku 

upowszechniania informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione ze 

względu na przyjęty sposób organizowania obrotu albo rodzaj lub wielkość zleceń, 

zgodnie z art. 18 rozporządzenia 1287/2006. Komisja może również zwolnić firmę 

inwestycyjną z obowiązku upowszechniania informacji, o których mowa w ust. 1, w 



- 122 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

odniesieniu do zleceń na dużą skalę w porównaniu ze standardową wielkością 

rynkową w rozumieniu art. 20 rozporządzenia 1287/2006. 

4. Firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu upowszechnia w 

odniesieniu do zawieranych w danym obrocie transakcji, których przedmiotem są 

akcje dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, dane obejmujące cenę, wielkość 

oraz czas zawarcia każdej transakcji, zgodnie z art. 27, art. 29, art. 30 i art. 32 

rozporządzenia 1287/2006. Upowszechnienie informacji następuje niezwłocznie po 

zawarciu transakcji. 

5. Obowiązek, o którym mowa w ust. 4, nie powstaje, w przypadku gdy dane, o których 

mowa w ust. 4, odnoszące się do transakcji zawieranych w alternatywnym systemie 

obrotu są upowszechniane przez spółkę prowadzącą rynek regulowany. 

6. Komisja może udzielić firmie inwestycyjnej, na wniosek tej firmy, zgody na odroczone 

upowszechnianie informacji, o których mowa w ust. 4, jeżeli jest to uzasadnione ze 

względu na rodzaj lub, zgodnie z art. 28 rozporządzenia 1287/2006, ze względu na 

wielkość transakcji. 

7. Do wniosku o udzielenie zgody, o której mowa w ust. 6, firma inwestycyjna dołącza 

zasady, na jakich będzie dokonywane odroczone upowszechnianie informacji, o 

których mowa w ust. 4, po uzyskaniu zgody Komisji. 

8. Firma inwestycyjna po uzyskaniu zgody, o której mowa w ust. 6, jest obowiązana 

upowszechnić zasady, na jakich będzie dokonywane odroczone upowszechnianie 

informacji, o których mowa w ust. 4.] 

 

<Art. 78b. 

1. Firma inwestycyjna prowadząca ASO ustanawia zasady zawierania transakcji w tym 

systemie, które pozwalają na wykonywanie zleceń w sposób nieuznaniowy. 

2. Zasady zawierania transakcji w ASO nie mogą przewidywać zaangażowania środków 

własnych firmy inwestycyjnej w wykonywanie zleceń w tym systemie lub zestawiania 

zleceń. 

3. Do transakcji zawieranych w ASO pomiędzy jego członkami oraz do umowy o 

korzystanie z tego systemu między firmą inwestycyjną prowadzącą ASO a członkiem 

ASO przepisów art. 73 ust. 6a–6c, art. 73a ust. 1–5, art. 73b–73d, art. 82a, art. 83b 

ust. 8 i art. 83c–83h nie stosuje się. 
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Art. 78c. 

1. Firma inwestycyjna prowadząca OTF ustanawia zasady zawierania transakcji w tym 

systemie, które pozwalają na wykonywanie zleceń w sposób uznaniowy. 

2. Zasady zawierania transakcji na OTF nie mogą przewidywać zaangażowania 

środków własnych firmy inwestycyjnej w wykonywanie zleceń w tym systemie albo 

środków finansowych jakiegokolwiek innego podmiotu stanowiącego część tej samej 

grupy kapitałowej, do której należy firma inwestycyjna. 

3. Wykonywanie zleceń na OTF może polegać na zestawianiu zleceń, pod warunkiem 

uzyskania zgody klienta. W takim przypadku firma inwestycyjna ustanawia 

skuteczne mechanizmy zapobiegające naruszeniu warunków zestawiania zleceń. 

4. Przepis ust. 2 nie ma zastosowania, w przypadku gdy przedmiotem obrotu na OTF są 

instrumenty dłużne, dla których nie ma płynnego rynku, emitowane przez: 

1) Skarb Państwa, Unię Europejską, państwo członkowskie, w tym agendę rządową, 

agencję lub spółkę celową utworzoną przez państwa członkowskie, a w przypadku 

federalnego państwa członkowskiego – przez jednego z członków federacji; 

2) spółkę celową utworzoną przez państwa członkowskie w celu emisji instrumentów 

dłużnych; 

3) międzynarodową instytucję finansową utworzoną przez co najmniej dwa państwa 

członkowskie, której celem jest uruchamianie finansowania i świadczenie pomocy 

finansowej z korzyścią dla jej członków, którzy doświadczają poważnych problemów 

finansowych lub są zagrożeni takimi problemami; 

4) Europejski Bank Inwestycyjny. 

5. Przez płynny rynek, o którym mowa w ust. 4, rozumie się rynek, na którym 

przedmiotem obrotu jest instrument finansowy lub klasa instrumentów finansowych, 

na potrzeby których jest oceniana płynność rynku, oraz stale istnieją kupujący i 

sprzedający gotowi do zawierania transakcji mających za przedmiot ten instrument 

finansowy lub tę klasę instrumentów finansowych. Ocenę istnienia na rynku 

kupujących i sprzedających gotowych do zawierania transakcji przeprowadza się – z 

uwzględnieniem specyfiki struktury rynku, na którym przedmiotem obrotu jest dany 

instrument finansowy lub dana klasa instrumentów finansowych – na podstawie: 

1) średniej częstotliwości i wielkości transakcji, z uwzględnieniem szerokiego zakresu 

warunków rynkowych oraz charakteru i terminu zapadalności instrumentów 

finansowych w ramach danej klasy instrumentów finansowych; 
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2) liczby i rodzaju uczestników rynku, w tym udziału uczestników rynku w obrocie 

danymi instrumentami finansowymi; 

3) średniej wartości spreadów, jeżeli jest dostępna. 

6. Firma inwestycyjna nie może zestawiać zleceń w ramach OTF w zakresie 

instrumentów pochodnych odnoszących się do klasy instrumentów pochodnych, 

które ogłoszono jako podlegające obowiązkowemu rozliczeniu zgodnie z art. 5 

rozporządzenia 648/2012. 

7. Przedmiotem obrotu na OTF nie mogą być wyłącznie produkty energetyczne będące 

przedmiotem obrotu hurtowego, które muszą być wykonywane przez dostawę. 

 

Art. 78d. 

1. Firma inwestycyjna prowadząca OTF, z zastrzeżeniem art. 78e ust. 2, może zestawić 

dwa lub więcej dostępnych w danym czasie zleceń, stając się odpowiednio drugą 

stroną transakcji nabycia lub zbycia instrumentów finansowych będących 

przedmiotem tych zleceń. 

2. Zestawione zlecenia muszą być przeciwstawne oraz podlegać jednoczesnemu 

wykonaniu. 

3. Jeżeli przedmiot zlecenia jest podzielny, a podmiot składający zlecenie nie zastrzegł 

inaczej, zlecenie może być zestawione w części. 

4. W przypadku wycofania zlecenia objętego zestawieniem firma inwestycyjna zastępuje 

wycofane zlecenie innymi dostępnymi w danym czasie zleceniami. W przypadku 

braku takich zleceń wykonanie pozostałych zestawionych zleceń następuje 

proporcjonalnie, chyba że byłoby to niezgodne z zastrzeżeniem, o którym mowa w 

ust. 3. 

5. Od transakcji zawartej w sposób, o którym mowa w ust. 1, firma inwestycyjna nie 

może pobierać świadczeń innych niż prowizja, opłata lub wynagrodzenie, których 

wysokość i sposób pobierania określa się w zasadach wykonywania zleceń na OTF. 

 

Art. 78e. 

1. Firma inwestycyjna nie może jednocześnie prowadzić OTF oraz wykonywać 

czynności jako podmiot systematycznie internalizujący transakcje. 



- 125 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

2. Firma inwestycyjna prowadząca OTF nie może zezwalać na łączenie zleceń będących 

na OTF ze zleceniami lub kwotowaniami podmiotów systematycznie 

internalizujących transakcje lub zleceniami innego OTF. 

3. Udział w OTF animatora rynku jest dopuszczalny pod warunkiem braku bliskich 

powiązań z firmą inwestycyjną prowadzącą OTF. 

 

Art. 78f. 

1. Wykonywanie zleceń na OTF w sposób uznaniowy ma miejsce wyłącznie, w 

przypadku gdy firma inwestycyjna prowadząca OTF podejmuje działania 

polegające na: 

1) decydowaniu o umieszczeniu albo wycofaniu zlecenia z OTF lub 

2) powstrzymaniu się od skojarzenia danego zlecenia klienta ze zleceniami dostępnymi 

w systemie w danym czasie, pod warunkiem że jest to zgodne ze szczegółowymi 

wskazówkami klienta oraz obowiązkiem wykonywania zleceń na warunkach 

najbardziej korzystnych dla klienta. 

2. W przypadku gdy w ramach OTF mają zostać skojarzone zlecenia dwóch lub więcej 

klientów, firma inwestycyjna prowadząca OTF wykonuje zlecenia w sposób 

uznaniowy, jeżeli ustala, czy i kiedy skojarzyć zlecenia dwóch lub większej liczby 

klientów oraz w jakiej wielkości. 

3. W odniesieniu do instrumentów finansowych innych niż udziałowe firma 

inwestycyjna prowadząca OTF może ułatwiać negocjacje między klientami w celu 

skojarzenia ze sobą dwóch lub więcej zleceń w jednej transakcji. 

4. Do wykonywania zleceń klientów na OTF przepisy art. 73 ust. 5i i 6a–6c, art. 73a–73d, 

art. 82a, art. 83b ust. 8 oraz art. 83c–83h stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 78g. 

1. Komisja prowadzi rejestr ASO MŚP. 

2. Firma inwestycyjna prowadząca ASO może wystąpić do Komisji z wnioskiem 

o wpisanie tego ASO do rejestru ASO MŚP, jeżeli: 

1) w dniu składania wniosku o wpis do rejestru co najmniej połowa emitentów, których 

instrumenty finansowe są wprowadzone do ASO, stanowią emitenci będący małymi i 

średnimi przedsiębiorcami, zgodnie z art. 78 ust. 1 rozporządzenia 2017/565; 

2) spełnia warunki określone w art. 78 ust. 2 lit. a–i rozporządzenia 2017/565; 
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3) posiada zasady, systemy i procedury zapewniające, że emitenci, których instrumenty 

są wprowadzone do tego systemu, osoby pełniące na rzecz tych emitentów obowiązki 

zarządcze, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 25 rozporządzenia 596/2014, oraz 

osoby blisko z nimi związane, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia 

596/2014, spełniają wymogi określone w art. 19 ust. 1 rozporządzenia 596/2014; 

4) posiada skuteczne systemy i mechanizmy kontroli, zmierzające do przeciwdziałania 

przypadkom manipulacji na rynku i ujawniania takich przypadków zgodnie 

z wymogami określonymi w art. 16 ust. 1 rozporządzenia 596/2014. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, oraz dokumenty do niego załączone zawierają 

informacje potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w ust. 2. 

4. Komisja odmawia wpisu do rejestru, o którym mowa w ust. 1, jeżeli nie są spełnione 

warunki określone w ust. 2. 

5. Komisja wykreśla ASO z rejestru, o którym mowa w ust. 1, jeżeli: 

1) firma złożyła wniosek o wykreślenie ASO z rejestru; 

2) warunki, które były podstawą wpisu do rejestru, przestały być spełnione, przy czym 

ocena spełniania warunku określonego w ust. 2 pkt 1 następuje zgodnie z art. 79 ust. 

1 rozporządzenia 2017/565. 

6. Komisja wykreśla ASO z rejestru, o którym mowa w ust. 1, również w przypadku, 

gdy po upływie 3 lat od dnia wpisu do tego rejestru na podstawie art. 69g więcej niż 

połowa emitentów, których instrumenty finansowe są wprowadzone do obrotu w tym 

systemie, nie spełnia wymogów uznania ich za małych i średnich przedsiębiorców. 

7. Komisja informuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych o 

wpisaniu ASO do rejestru, o którym mowa w ust. 1, oraz o jego wykreśleniu z tego 

rejestru. 

Art. 78h. 

1. Przy dokonywaniu zgłoszeń w imieniu firmy inwestycyjnej na podstawie art. 26 

rozporządzenia 600/2014 podmiot prowadzący system obrotu instrumentami 

finansowymi stosuje mechanizmy zapewniające zabezpieczenie i uwierzytelnienie 

środków przesyłu informacji, minimalizujące ryzyko zniekształcenia danych i 

nieupoważnionego dostępu oraz zapobiegające wyciekowi informacji. 

2. Podmiot prowadzący system obrotu instrumentami finansowymi posiada systemy 

zapasowe zapewniające możliwość oferowania swoich usług i ich utrzymanie 

w każdym czasie. 
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Art. 78i. 

1. Instrumenty finansowe emitenta wprowadzone do ASO MŚP lub do ASO, w którym 

jest dokonywany obrót instrumentami finansowymi emitowanymi przez małych i 

średnich przedsiębiorców, zarejestrowanego w innym państwie członkowskim, mogą 

być wprowadzone do innego ASO MŚP lub innego ASO, w którym jest dokonywany 

obrót instrumentami finansowymi emitowanymi przez małych i średnich 

przedsiębiorców, zarejestrowanego w innym państwie członkowskim, jeżeli emitent 

został o tym poinformowany i nie wyraził sprzeciwu.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, emitent podlega obowiązkom związanym ze 

stosowaniem ładu korporacyjnego i obowiązkom informacyjnym obowiązującym w: 

1) ASO, w którym jest dokonywany obrót instrumentami finansowymi emitowanymi 

przez małych i średnich przedsiębiorców, zarejestrowanego w innym państwie 

członkowskim – jeżeli instrumenty finansowe tego emitenta zostały wprowadzone w 

pierwszej kolejności do tego ASO; 

2) ASO MŚP – jeżeli instrumenty finansowe tego emitenta zostały wprowadzone 

w pierwszej kolejności do ASO MŚP.> 

 

Art. 79. 

[1. Firma inwestycyjna może, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, powierzyć 

osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej 

osobowości prawnej stałe lub okresowe wykonywanie w imieniu i na rachunek firmy 

inwestycyjnej czynności pośrednictwa w zakresie działalności maklerskiej 

prowadzonej przez tę firmę inwestycyjną (agent firmy inwestycyjnej).] 

<1. Firma inwestycyjna może, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, 

powierzyć osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej 

nieposiadającej osobowości prawnej stałe lub okresowe wykonywanie w imieniu 

i na rachunek firmy inwestycyjnej czynności pośrednictwa w zakresie 

działalności prowadzonej przez tę firmę inwestycyjną (agent firmy 

inwestycyjnej).> 

2. Na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1, mogą być wykonywane czynności: 

[1) pozyskiwania klientów lub potencjalnych klientów, w tym informowania o zakresie 

usług maklerskich świadczonych przez firmę inwestycyjną lub instrumentach 

finansowych będących ich przedmiotem;] 
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<1) pozyskiwania klientów lub potencjalnych klientów usług maklerskich, w tym 

informowania o zakresie usług maklerskich świadczonych przez firmę 

inwestycyjną lub o instrumentach finansowych będących ich przedmiotem;> 

<1a) pozyskiwania klientów lub potencjalnych klientów, w zakresie wykonywanych 

przez firmę inwestycyjną czynności odpowiadających działalności, o której mowa 

w art. 69 ust. 2 pkt 5, w odniesieniu do lokat strukturyzowanych, w tym 

informowania o wykonywanych przez firmę inwestycyjną czynnościach 

odpowiadających działalności, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 5, w odniesieniu 

do lokat strukturyzowanych, lub o lokatach strukturyzowanych będących 

przedmiotem tych czynności; 

1b) pozyskiwania posiadaczy lub potencjalnych posiadaczy lokaty strukturyzowanej, 

w tym informowania o charakterze i zakresie pośrednictwa firmy inwestycyjnej 

w zawieraniu umowy lokaty strukturyzowanej, o którym mowa w art. 69h ust. 

1;> 

[2) związane z zawieraniem umów o świadczenie usług maklerskich; 

3) umożliwiające realizację umów o świadczenie usług maklerskich, w szczególności 

polegające na przyjmowaniu zleceń, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1, odbieraniu 

innych oświadczeń woli klienta dla firmy inwestycyjnej, udostępnianiu lub 

przekazywaniu klientowi informacji związanych ze świadczonymi na jego rzecz 

usługami maklerskimi.] 

<2) związane z zawieraniem: 

a) umów o świadczenie usług maklerskich, 

b) umów o wykonywanie przez firmę inwestycyjną czynności odpowiadających 

działalności, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 5, w odniesieniu do lokat 

strukturyzowanych, lub umów pośrednictwa firmy inwestycyjnej w zawieraniu 

umowy lokaty strukturyzowanej, o którym mowa w art. 69h ust. 1, 

c) umów lokaty strukturyzowanej wskutek pośrednictwa firmy inwestycyjnej; 

3) umożliwiające realizację umów: 

a) o świadczenie usług maklerskich, w szczególności polegające na przyjmowaniu 

zleceń, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1, odbieraniu innych oświadczeń woli 

klienta dla firmy inwestycyjnej, udostępnianiu lub przekazywaniu klientowi 

informacji związanych ze świadczonymi na jego rzecz usługami maklerskimi, 
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b) pośrednictwa firmy inwestycyjnej w zawieraniu umowy lokaty strukturyzowanej, 

o którym mowa w art. 69h ust. 1, oraz umów o wykonywanie przez firmę 

inwestycyjną czynności odpowiadających działalności, o której mowa w art. 69 

ust. 2 pkt 5, w odniesieniu do lokat strukturyzowanych, w tym polegających na 

przyjmowaniu oświadczeń woli klienta dla firmy inwestycyjnej oraz 

udostępnianiu lub przekazywaniu klientowi informacji związanych z 

realizowanymi umowami.> 

[2a. Czynności, o których mowa w ust. 2, mogą być wykonywane wyłącznie przez firmę 

inwestycyjną lub agenta firmy inwestycyjnej, z zastrzeżeniem ust. 2b.] 

<2a. Czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 1, pkt 2 lit. a i pkt 3 lit. a oraz ust. 2c 

mogą być wykonywane wyłącznie przez firmę inwestycyjną lub agenta firmy 

inwestycyjnej, z zastrzeżeniem ust. 2b.> 

2b. Czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 1, mogą być wykonywane przez podmioty 

inne niż firma inwestycyjna lub agent firmy inwestycyjnej, jeżeli w ramach ich 

wykonywania informacje przekazywane są jednocześnie do szerokiej grupy klientów 

lub potencjalnych klientów firmy inwestycyjnej, albo do nieokreślonego adresata. 

<2c. Na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1, mogą być również wykonywane 

czynności pośrednictwa w zakresie przyjmowania zapisów w odpowiedzi na 

publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki 

publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej, w tym przyjmowanie 

oświadczenia woli akcjonariusza o złożeniu zapisu i wydawanie składającemu 

zapis potwierdzenia złożenia zapisu.> 

3. Zakazane jest pozostawanie w stosunku umownym wynikającym z umowy, o której 

mowa w ust. 1, z więcej niż jedną firmą inwestycyjną. 

4. Zakazane jest przyjmowanie przez agenta firmy inwestycyjnej jakichkolwiek wpłat, w 

związku z czynnościami wykonywanymi na podstawie umowy, o której mowa w ust. 

1, od osób, na rzecz których firma inwestycyjna świadczy usługi, jak również 

dokonywanych przez firmę inwestycyjną na rzecz tych osób. 

5. Za szkodę wyrządzoną przez agenta firmy inwestycyjnej w związku z wykonywaniem 

czynności w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej odpowiada solidarnie ta firma 

inwestycyjna i agent, który wyrządził szkodę. Odpowiedzialność wyłączona jest w 

przypadku, gdy szkoda nastąpiła wskutek działania siły wyższej lub wyłącznie z winy 

osoby trzeciej. 
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6. [Agent firmy inwestycyjnej informuje klienta lub potencjalnego klienta o zakresie 

czynności, do podejmowania których zgodnie z umową, o której mowa w ust. 1, jest 

upoważniony.] <Agent firmy inwestycyjnej informuje klienta lub potencjalnego 

klienta oraz posiadacza lub potencjalnego posiadacza lokaty strukturyzowanej o 

zakresie czynności, do podejmowania których zgodnie z umową, o której mowa w 

ust. 1, jest upoważniony.> W przypadku gdy agentem firmy inwestycyjnej jest osoba 

wykonująca zawód maklera papierów wartościowych lub doradcy inwestycyjnego, 

jest ona ponadto obowiązana okazać dokument potwierdzający posiadanie uprawnień 

do wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych lub doradcy 

inwestycyjnego. 

[6a. Firma inwestycyjna jest obowiązana nadzorować czynności wykonywane przez 

agenta firmy inwestycyjnej na podstawie zawartej z tą firmą umowy, o której mowa w 

ust. 1, w celu zapewnienia, że czynności, o których mowa w ust. 2, są wykonywane 

zgodnie z przepisami ustawy oraz przepisami wydanymi na jej podstawie, a w 

szczególności, że obowiązki nałożone tymi przepisami na firmę inwestycyjną są 

wykonywane w sposób prawidłowy, jak również w celu zapewnienia, że działalność 

agenta firmy inwestycyjnej wykonywana w zakresie innym niż wynikający z umowy, o 

której mowa w ust. 1, nie powoduje niekorzystnego wpływu na czynności 

podejmowane na podstawie tej umowy.] 

<6a. Firma inwestycyjna jest obowiązana nadzorować czynności wykonywane przez 

agenta firmy inwestycyjnej na podstawie zawartej z tą firmą umowy, o której 

mowa w ust. 1, w celu zapewnienia, że czynności, o których mowa w ust. 2 i 2c, są 

wykonywane zgodnie z przepisami ustawy oraz przepisami wydanymi na jej 

podstawie, a w szczególności, że obowiązki nałożone tymi przepisami na firmę 

inwestycyjną są wykonywane w sposób prawidłowy, jak również w celu 

zapewnienia, że działalność agenta firmy inwestycyjnej wykonywana w zakresie 

innym niż wynikający z umowy, o której mowa w ust. 1, nie powoduje 

niekorzystnego wpływu na czynności podejmowane na podstawie tej umowy.> 

7. W stosunku do agenta firmy inwestycyjnej Komisji przysługują przewidziane w 

ustawie o nadzorze uprawnienia kontrolne, w zakresie dotyczącym czynności 

wykonywanych na rzecz firmy inwestycyjnej oraz sporządzanych w związku z tymi 

czynnościami dokumentów. 
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8. Komisja prowadzi rejestr agentów firm inwestycyjnych, z którymi firmy inwestycyjne 

zawarły umowę, o której mowa w ust. 1. 

<8a. Rozpoczęcie wykonywania czynności, o których mowa w ust. 2 i 2c, może 

nastąpić po wpisaniu agenta firmy inwestycyjnej do rejestru, o którym mowa w 

ust. 8.> 

9. Komisja skreśla agenta firmy inwestycyjnej z rejestru, o którym mowa w ust. 8: 

[1) jeżeli narusza on przepisy ustawy lub przepisy wydane na jej podstawie, w 

szczególności przepisy regulujące wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 2;] 

<1) jeżeli narusza on przepisy ustawy lub przepisy wydane na jej podstawie, 

w szczególności przepisy regulujące wykonywanie czynności, o których mowa w 

ust. 2 lub 2c;> 

2) niezwłocznie po otrzymaniu od firmy inwestycyjnej informacji o rozwiązaniu umowy, 

o której mowa w ust. 1; 

3) jeżeli przestał on spełniać warunki, których spełnienie było podstawą wpisu do 

rejestru; 

4) jeżeli firma inwestycyjna utraciła uprawnienie do prowadzenia działalności 

maklerskiej. 

9a. W sprawach, o których mowa w ust. 9, przepisy art. 130 ust. 2 i 3 stosuje się 

odpowiednio. 

10. Podmiot, który został skreślony z rejestru agentów firm inwestycyjnych z przyczyn, o 

których mowa w ust. 4, nie może ponownie być wpisany do tego rejestru przed 

upływem 10 lat od dnia skreślenia, a w przypadku gdy skreślenie nastąpiło w związku 

z popełnieniem przez agenta firmy inwestycyjnej przestępstwa - także przed zatarciem 

skazania za to przestępstwo. 

 

Art. 81. 

1. [Wniosek o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 79 ust. 8, składa firma 

inwestycyjna, na rzecz której mają być wykonywane czynności, o których mowa w art. 

79 ust. 2.] <Wniosek o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 79 ust. 8, składa 

firma inwestycyjna, na rzecz której mają być wykonywane czynności, o których 

mowa w art. 79 ust. 2 lub 2c.> Wniosek zawiera: 

1) w przypadku osoby fizycznej: 
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a) dane osobowe obejmujące imię i nazwisko, miejsce i adres zamieszkania, numer 

PESEL, a w przypadku jego braku - serię i numer paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość, 

b) oświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, 

c) opis dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej lub prowadzonej działalności 

gospodarczej, 

d) oświadczenie o nieuznaniu prawomocnym orzeczeniem za winną popełnienia 

przestępstw lub wykroczeń, o których mowa w ust. 4, 

e) zakres i sposób wykonywania czynności, jakie zostały powierzone na podstawie 

umowy, o której mowa w art. 79 ust. 1, oraz miejsce jej wykonywania, 

f) wskazanie osoby lub osób z firmy inwestycyjnej odpowiedzialnych za nadzór nad 

agentem firmy inwestycyjnej, 

g) opinię firmy inwestycyjnej, że dana osoba posiada odpowiedni poziom wiedzy i 

doświadczenia zawodowego w zakresie usług pośrednictwa finansowego, 

obowiązujących przepisów prawa oraz standardów działalności firm inwestycyjnych, 

chyba że agentem firmy inwestycyjnej ma być osoba mająca prawo wykonywania 

zawodu maklera papierów wartościowych lub doradcy inwestycyjnego; 

2) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości 

prawnej: 

a) dane obejmujące firmę lub nazwę oraz siedzibę i adres, 

b) opis prowadzonej działalności gospodarczej, 

c) oświadczenie o wpisie do właściwego rejestru, 

d) dane osobowe osób kierujących działalnością podmiotu obejmujące imię i nazwisko, 

miejsce i adres zamieszkania, numer PESEL, a w przypadku jego braku - serię i numer 

paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, 

e) oświadczenia osób kierujących działalnością podmiotu o nieuznaniu prawomocnym 

orzeczeniem za winne popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, o których mowa w 

ust. 4, 

f) zakres i sposób wykonywania czynności, jakie zostały powierzone na podstawie 

umowy, o której mowa w art. 79 ust. 1, oraz miejsce jej wykonywania, 

g) wskazanie osoby lub osób z firmy inwestycyjnej odpowiedzialnych za nadzór nad 

agentem firmy inwestycyjnej, 
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[h) opinię firmy inwestycyjnej, że doświadczenie w zakresie obrotu instrumentami 

finansowymi posiadane przez dany podmiot lub przez osoby kierujące jego 

działalnością oraz struktura organizacyjna tego podmiotu gwarantują wykonywanie 

czynności, o których mowa w art. 79 ust. 2, w sposób prawidłowy, z dołożeniem 

należytej staranności.] 

<h) opinię firmy inwestycyjnej, że doświadczenie w zakresie obrotu instrumentami 

finansowymi posiadane przez dany podmiot lub przez osoby kierujące jego 

działalnością oraz struktura organizacyjna tego podmiotu gwarantują 

wykonywanie czynności, o których mowa w art. 79 ust. 2 i 2c, w sposób 

prawidłowy, z dołożeniem należytej staranności.> 

2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i d oraz pkt 2 lit. c i e, składa się pod 

rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający 

oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula 

ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń. 

3. W przypadku gdy agentem firmy inwestycyjnej ma być podmiot prowadzący 

działalność gospodarczą nadzorowaną przez organ, z którym Komisja zawarła 

porozumienie, o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy o nadzorze, Komisja, po 

otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, występuje do tego organu o 

przedstawienie opinii dotyczącej sytuacji finansowej podmiotu, który ma zostać 

wpisany do rejestru oraz sposobu prowadzenia działalności przez ten podmiot. 

Przedstawienie przez ten organ pozytywnej opinii o: 

1) osobie fizycznej - jest uznawane za posiadanie przez nią odpowiedniego poziomu 

wiedzy i doświadczenia zawodowego w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. g; 

[2) osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - 

jest uznawane za posiadanie przez nią lub przez osoby kierujące jej działalnością 

doświadczenia w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. h, oraz posiadanie przez 

tę osobę lub jednostkę struktury organizacyjnej gwarantujących wykonywanie 

czynności, o których mowa w art. 79 ust. 2, w sposób prawidłowy, z dołożeniem 

należytej staranności.] 

<2) osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej 

– jest uznawane za posiadanie przez nią lub przez osoby kierujące jej 
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działalnością doświadczenia w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. h, oraz 

posiadanie przez tę osobę lub jednostkę struktury organizacyjnej, 

gwarantujących wykonywanie czynności, o których mowa w art. 79 ust. 2 i 2c, w 

sposób prawidłowy, z dołożeniem należytej staranności.> 

4. Komisja odmawia wpisu do rejestru w przypadku, gdy osoba fizyczna, o której mowa 

w ust. 1 pkt 1, lub osoba kierująca działalnością podmiotu, o którym mowa w ust. 1 

pkt 2, została uznana prawomocnym orzeczeniem za winną popełnienia przestępstwa 

skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi 

gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstw lub 

wykroczeń określonych w art. 305, art. 307 lub art. 308 ustawy z dnia 30 czerwca 

2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776), przestępstw 

określonych w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, ustawie 

o funduszach inwestycyjnych, ustawie o ofercie publicznej lub przestępstw 

określonych w niniejszej ustawie. 

[5. Komisja odmawia również dokonania wpisu do rejestru osoby fizycznej, o której mowa 

w ust. 1 pkt 1, lub podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w przypadku gdy 

wykonywanie przez tę osobę lub ten podmiot czynności, o których mowa w art. 79 ust. 

2, mogłoby doprowadzić do naruszenia bezpieczeństwa obrotu lub interesów klientów 

firmy inwestycyjnej. W przypadku podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, Komisja 

odmawia dokonania wpisu do rejestru także wtedy, gdy doświadczenie w zakresie 

obrotu instrumentami finansowymi posiadane przez ten podmiot lub przez osoby 

kierujące jego działalnością oraz struktura organizacyjna tego podmiotu nie 

gwarantują wykonywania czynności, o których mowa w art. 79 ust. 2, w sposób 

prawidłowy, z dołożeniem należytej staranności.] 

<5. Komisja odmawia również dokonania wpisu do rejestru osoby fizycznej, o której 

mowa w ust. 1 pkt 1, lub podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w przypadku 

gdy wykonywanie przez tę osobę lub ten podmiot czynności, o których mowa w 

art. 79 ust. 2 lub 2c, mogłoby doprowadzić do naruszenia bezpieczeństwa obrotu 

lub interesów klientów firmy inwestycyjnej. W przypadku podmiotu, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 2, Komisja odmawia dokonania wpisu do rejestru także wtedy, 

gdy doświadczenie w zakresie obrotu instrumentami finansowymi posiadane 

przez ten podmiot lub przez osoby kierujące jego działalnością oraz struktura 

organizacyjna tego podmiotu nie gwarantują wykonywania czynności, o których 
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mowa w art. 79 ust. 2 i 2c, w sposób prawidłowy, z dołożeniem należytej 

staranności.> 

6. Firma inwestycyjna jest obowiązana do pisemnego informowania Komisji o: 

1) każdorazowej zmianie danych objętych wnioskiem o wpis do rejestru, w terminie 7 

dni od dnia powzięcia informacji o tych zmianach; 

[2) rozpoczęciu przez agenta firmy inwestycyjnej wykonywania czynności, o których 

mowa w art. 79 ust. 2, w terminie 3 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania tych 

czynności;] 

<2) rozpoczęciu przez agenta firmy inwestycyjnej wykonywania czynności, o których 

mowa w art. 79 ust. 2 lub 2c, w terminie 3 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania 

tych czynności;> 

3) rozwiązaniu umowy, o której mowa w art. 79 ust. 1, ze wskazaniem daty i przyczyn 

jej rozwiązania, w terminie 7 dni od dnia rozwiązania umowy. 

 

[Art. 81a. 

1. Firma inwestycyjna, z zastrzeżeniem art. 81g, może w drodze umowy zawartej w formie 

pisemnej powierzyć przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu wykonywanie 

czynności związanych z działalnością prowadzoną przez tę firmę inwestycyjną, w tym z 

prowadzoną przez nią działalnością maklerską. 

2. Powierzenie wykonywania czynności nie może przewidywać: 

1) przekazania prowadzenia działalności maklerskiej w sposób powodujący brak 

faktycznego wykonywania danej czynności z działalności maklerskiej przez firmę 

inwestycyjną; 

2)  przekazania reprezentowania firmy inwestycyjnej w rozumieniu art. 29 § 1, art. 117 i 

art. 137 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych i 

prowadzenia spraw firmy inwestycyjnej w rozumieniu art. 39 § 1, art. 121 § 1 i art. 

140 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych; 

3) przekazania zarządzania firmą inwestycyjną w rozumieniu art. 97 § 1, art. 201 § 1 i 

art. 368 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.] 
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<Art. 81a. 

1. Firma inwestycyjna może, na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej, 

powierzyć przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu wykonywanie 

czynności, o których mowa w art. 2 pkt 3 rozporządzenia 2017/565 (outsourcing). 

2. W przypadku gdy powierzenie dotyczy podstawowych lub istotnych funkcji 

operacyjnych w rozumieniu art. 30 rozporządzenia 2017/565, stosuje się przepisy 

art. 31 i art. 32 tego rozporządzenia. 

3. W przypadku zlecenia przez firmę inwestycyjną prowadzącą ASO lub OTF 

wykonywania całości albo części funkcji operacyjnych dotyczących systemów 

transakcyjnych pozwalających na stosowanie lub wspierających stosowanie 

handlu algorytmicznego: 

1) stosuje się przepisy art. 6 rozporządzenia 2017/584; 

2) nie stosuje się przepisu art. 81d; 

3) stosuje się odpowiednio przepisy art. 16c i art. 16d ust. 1 i 2;  

4) stosuje się odpowiednio przepis art. 16d ust. 3, z tym że firma inwestycyjna 

dokonuje zawiadomienia, o którym mowa w tym przepisie, w terminie 14 dni od 

dnia powzięcia informacji o zmianie, rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, 

o której mowa w ust. 1, dotyczącej zlecenia wykonywania całości albo części 

funkcji operacyjnych dotyczących systemów transakcyjnych pozwalających na 

stosowanie lub wspierających stosowanie handlu algorytmicznego.> 

 

[Art. 81b. 

1. Firma inwestycyjna może zawrzeć umowę, o której mowa w art. 81a ust. 1, o ile: 

1) przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny posiada uprawnienia do wykonywania 

czynności w zakresie przedmiotu umowy, jeżeli z przepisów prawa wynika obowiązek 

posiadania takich uprawnień albo, w przypadku gdy z przepisów prawa nie wynika 

taki obowiązek, zajmuje się wykonywaniem tych czynności w sposób zawodowy; 

2) przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny posiada niezbędną wiedzę i 

doświadczenie oraz zapewnia warunki techniczne i organizacyjne niezbędne do 

prawidłowego wykonania umowy; 

3) przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny znajduje się w sytuacji finansowej 

zapewniającej prawidłowe wykonanie umowy; 
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4) przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny będący osobą fizyczną albo osoby 

zarządzające lub prowadzące sprawy przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy 

zagranicznego nie zostali uznani prawomocnym orzeczeniem za winnych popełnienia 

przestępstwa lub wykroczenia, o których mowa w art. 81 ust. 4; 

5) przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny umożliwi skuteczne nadzorowanie 

przez firmę inwestycyjną wykonywania powierzonych mu czynności oraz zarządzanie 

ryzykiem związanym z powierzeniem czynności, a firma inwestycyjna posiada wiedzę 

umożliwiającą skuteczne nadzorowanie powierzonych czynności i zarządzanie 

ryzykiem; 

6) firma inwestycyjna określi metody oceny sposobu wykonywania czynności z zakresu 

przedmiotu umowy przez przedsiębiorcę lub przedsiębiorcę zagranicznego; 

7) firma inwestycyjna oraz biegły rewident upoważniony do badania sprawozdań 

finansowych firmy inwestycyjnej będzie posiadać dostęp do informacji związanych z 

wykonywaniem czynności powierzonych przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy 

zagranicznemu, również w przypadku gdy udostępnienie tych danych następuje w 

wyniku żądania Komisji; 

8) firma inwestycyjna i przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny będą posiadać 

plany działania zapewniające ciągłe i niezakłócone prowadzenie działalności w 

zakresie objętym umową, również w przypadku rozwiązania umowy; 

9) firma inwestycyjna i przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny będą posiadać 

plany działania przewidujące sposoby odzyskiwania danych chroniące przed ich 

utratą spowodowaną awarią zasilania, innymi awariami lub zakłóceniami oraz innymi 

zdarzeniami losowymi oraz okresowe dokonywanie testów w zakresie prawidłowości 

funkcjonowania urządzeń i systemów służących odzyskiwaniu danych; 

10) powierzenie wykonywania czynności nie wpłynie niekorzystnie na prowadzenie przez 

firmę inwestycyjną działalności zgodnie z przepisami prawa, ostrożne i stabilne 

zarządzanie firmą, skuteczność systemu kontroli wewnętrznej w firmie inwestycyjnej 

oraz ochronę tajemnicy zawodowej lub innej informacji prawnie chronionej oraz 

informacji poufnej. 

2. Firma inwestycyjna przed zawarciem umowy, o której mowa w art. 81a ust. 1, jest 

obowiązana ustalić, czy przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny spełnia 

warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, oraz podjąć czynności gwarantujące 

spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 6-10. 
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3. W przypadku gdy firma inwestycyjna oraz przedsiębiorca lub przedsiębiorca 

zagraniczny należą do tej samej grupy kapitałowej, firma inwestycyjna dokonuje 

oceny spełniania warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, oraz podejmuje 

czynności gwarantujące w szczególności spełnienie warunków, o których mowa w ust. 

1 pkt 6-10, z uwzględnieniem zasad sprawowania nadzoru nad przedsiębiorcą lub 

przedsiębiorcą zagranicznym oraz własnego wpływu na działalność przedsiębiorcy 

lub przedsiębiorcy zagranicznego, w związku z pozostawaniem w tej samej grupie 

kapitałowej oraz zasad sprawowania nadzoru w samej grupie kapitałowej.] 

 

[Art. 81c. 

1. Odpowiedzialności przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego wobec firmy 

inwestycyjnej za szkody wyrządzone klientom wskutek niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy, o której mowa w art. 81a ust. 1, nie można wyłączyć ani 

ograniczyć. 

2. Odpowiedzialności firmy inwestycyjnej za szkody wyrządzone klientom wskutek 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 81a ust. 1, 

przez przedsiębiorcę lub przedsiębiorcę zagranicznego, nie można wyłączyć ani 

ograniczyć. 

Art. 81d. 

1. Firma inwestycyjna zawiadamia Komisję o zamiarze zawarcia umowy, o której mowa w 

art. 81a ust. 1, co najmniej na 14 dni przed jej zawarciem. 

2. Firma inwestycyjna zawiadamia Komisję, w terminie 14 dni, o każdej zmianie, 

rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, o której mowa w art. 81a ust. 1.] 

 

<Art. 81c. 

1. Firma inwestycyjna uwzględnia ryzyko związane z powierzeniem wykonywania 

czynności w systemie zarządzania ryzykiem, w tym wynikające z niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 81a ust. 2, w sposób 

obejmujący działania związane z identyfikacją, szacowaniem, kontrolą, 

monitorowaniem i raportowaniem ryzyka w tym zakresie oraz 

przeciwdziałaniem mu w tym zakresie. 

2. Odpowiedzialności przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego wobec firmy 

inwestycyjnej za szkody wyrządzone klientom wskutek niewykonania lub 
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nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 81a ust. 2, nie można 

wyłączyć. 

3. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w art. 81a ust. 2, do której 

zastosowanie mają przepisy prawa obcego, firma inwestycyjna zapewnia 

zawarcie w niej postanowień odpowiadających przepisom art. 473 § 2, art. 474 i 

art. 483 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. 

4. Odpowiedzialności firmy inwestycyjnej za szkody wyrządzone klientom wskutek 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 81a 

ust. 1, przez przedsiębiorcę lub przedsiębiorcę zagranicznego nie można wyłączyć 

ani ograniczyć. 

5. Przed zawarciem umowy, o której mowa w art. 81a ust. 2, firma inwestycyjna 

przygotowuje plan postępowania z ryzykiem, uwzględniając w szczególności: 

1) sposób postępowania w zakresie wyboru przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy 

zagranicznego, któremu zamierza powierzyć czynności; 

2) charakter i zakres czynności oraz okres świadczenia usługi przez przedsiębiorcę 

lub przedsiębiorcę zagranicznego i wszystkie jego etapy; 

3) zagrożenia mogące spowodować powstanie kosztów związanych z wypłatą 

odszkodowania z tytułu roszczeń klientów lub osób trzecich o naprawienie 

szkody wyrządzonej wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy, o której mowa w art. 81a ust. 2, przez przedsiębiorcę lub przedsiębiorcę 

zagranicznego w zakresie, w jakim nie poniósłby odpowiedzialności. 

6. Firma inwestycyjna wprowadza adekwatne i skuteczne rozwiązania 

zabezpieczające pokrycie ewentualnych kosztów, o których mowa w ust. 5 pkt 3, 

w szczególności przez: 

1) zawarcie w umowie, o której mowa w art. 81a ust. 2, postanowień 

przewidujących pełną odpowiedzialność przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy 

zagranicznego za te koszty lub 

2) zawarcie odpowiedniej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 

gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej, na podstawie której firma 

inwestycyjna będzie uprawniona do otrzymania świadczenia w związku z tymi 

kosztami, lub 

3) posiadanie odpowiednich funduszy własnych na pokrycie tych kosztów. 
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Art. 81d. 

1. Firma inwestycyjna zawiadamia Komisję o zamiarze zawarcia umowy, o której 

mowa w art. 81a ust. 2, co najmniej na 14 dni przed jej zawarciem, dołączając 

projekt umowy. 

2. Firma inwestycyjna zawiadamia Komisję o zmianie, rozwiązaniu lub wygaśnięciu 

umowy, o której mowa w art. 81a ust. 2, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia 

takiego zdarzenia.> 

[Art. 81e. 

1. Firma inwestycyjna jest obowiązana sprawować bieżący nadzór oraz dokonywać 

bieżącej oceny jakości wykonywania czynności powierzonych na podstawie umowy, o 

której mowa w art. 81a ust. 1. 

2. Firma inwestycyjna jest obowiązana zapewnić, aby przedsiębiorca lub przedsiębiorca 

zagraniczny, z którym zawarła umowę, o której mowa w art. 81a ust. 1, informował ją 

o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć istotny wpływ na należyte wykonanie tej 

umowy oraz okolicznościach naruszenia przepisów prawa w związku z wykonywaniem 

powierzonych czynności. 

3. W przypadku powzięcia przez firmę inwestycyjną, zgodnie z ust. 1 lub 2, informacji, z 

których wynika, że zachodzi uzasadnione podejrzenie niewykonania lub nienależytego, 

w sposób istotny, wykonania umowy, o której mowa w art. 81a ust. 1, lub 

wykonywania tej umowy w sposób niezgodny z przepisami prawa, firma inwestycyjna 

jest obowiązana niezwłocznie rozwiązać tę umowę. 

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy umowa, o której mowa w 

art. 81a ust. 1, została zawarta z podmiotem należącym do tej samej grupy 

kapitałowej, do której należy firma inwestycyjna.] 

 

[Art. 81f. 

Przepisów art. 81b-81e nie stosuje się do zawieranych przez firmę inwestycyjną umów, 

których przedmiotem są czynności niemające istotnego znaczenia dla prawidłowego 

wykonywania przez firmę inwestycyjną obowiązków określonych przepisami prawa, 

sytuacji finansowej firmy, ciągłości lub stabilności prowadzenia działalności 

maklerskiej przez firmę, w szczególności których przedmiotem jest: 
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1) świadczenie na rzecz firmy inwestycyjnej doradztwa lub innych usług niezwiązanych 

bezpośrednio z działalnością maklerską prowadzoną przez firmę inwestycyjną, w tym 

usług: 

a) doradztwa prawnego, 

b) szkolenia pracowników, 

c) prowadzenia ksiąg rachunkowych, 

d) ochrony osób lub mienia; 

2) świadczenie na rzecz firmy inwestycyjnej usług wystandaryzowanych, w tym usług 

polegających na dostarczaniu informacji rynkowych lub informacji o notowaniach 

instrumentów finansowych.] 

<Art. 81f. 

1. Przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny może powierzyć innemu 

przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu wykonywanie czynności, które 

zostały mu zlecone przez firmę inwestycyjną, o ile firma inwestycyjna wyrazi 

pisemną zgodę. Pisemna zgoda firmy inwestycyjnej powinna określać zakres 

powierzanych czynności wraz ze wskazaniem oznaczonego przedsiębiorcy lub 

przedsiębiorcy zagranicznego, który będzie wykonywał te czynności. 

2. Czynności powierzone w ramach dalszego powierzenia nie mogą stanowić istoty 

czynności zleconych przez firmę inwestycyjną, a w przypadku umów, o których 

mowa w art. 81a ust. 2 – powodować, że którykolwiek z warunków 

przewidzianych w art. 31 ust. 2 rozporządzenia 2017/565 nie będzie spełniony. 

3. Dalsze powierzenie czynności powierzonych w ramach dalszego powierzenia nie 

jest dopuszczalne. 

4. Wykonywanie czynności w ramach dalszego powierzenia nie wyłącza ani nie 

zmienia zasad odpowiedzialności określonych w art. 81c ust. 2–4.> 

 

[Art. 81g. 

1. Firma inwestycyjna może zawrzeć umowę o wykonywanie czynności związanych z 

działalnością maklerską prowadzoną przez tę firmę z przedsiębiorcą zagranicznym, 

który nie ma miejsca stałego zamieszkania albo siedziby na terytorium państwa 

członkowskiego, a której przedmiotem jest powierzenie wykonywania czynności z 

zakresu usługi, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4, świadczonej na rzecz klienta 

detalicznego, pod warunkiem że: 
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1) przedsiębiorca zagraniczny posiada zezwolenie na wykonywanie czynności w zakresie 

przedmiotu umowy, udzielone przez właściwy organ nadzoru w kraju macierzystym, o 

ile jest ono wymagane, i podlega w tym zakresie nadzorowi tego organu; 

2) Komisja zawarła z organem nadzoru, o którym mowa w pkt 1, porozumienie, o którym 

mowa w art. 20 ust. 2 ustawy o nadzorze. 

2. W przypadku gdy warunki, o których mowa w ust. 1, nie są spełnione, zawarcie przez 

firmę inwestycyjną umowy o wykonywanie czynności związanych z działalnością 

maklerską prowadzoną przez tę firmę wymaga zawiadomienia Komisji co najmniej na 

2 miesiące przed jej zawarciem. Umowa może zostać zawarta pod warunkiem 

niezgłoszenia przez Komisję sprzeciwu wobec zamiaru zawarcia tej umowy. 

3. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, firma inwestycyjna dołącza: 

1) dokumenty dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę 

zagranicznego, z którym umowa ma zostać zawarta; 

2) dokumenty lub informacje potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w 

art. 81b ust. 1 pkt 2-10; 

3) projekt umowy, która ma być zawarta z przedsiębiorcą zagranicznym; 

4) posiadane zezwolenia na wykonywanie czynności w zakresie przedmiotu umowy 

udzielone przedsiębiorcy zagranicznemu wymagane w jego państwie macierzystym. 

4. Komisji przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru zawarcia umowy w 

terminie 2 miesięcy od dnia dokonania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, w 

przypadku gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że wykonywanie przez przedsiębiorcę 

zagranicznego czynności w zakresie przedmiotu umowy mogłoby doprowadzić do 

naruszenia bezpieczeństwa obrotu lub interesów klientów firmy inwestycyjnej. W 

przypadku niezgłoszenia sprzeciwu Komisja może wyznaczyć termin, w ciągu którego 

zawarcie umowy może zostać dokonane. 

5. Komisja biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowego wykonywania przez 

firmę inwestycyjną obowiązków określonych przepisami prawa, wskazuje, w formie 

uchwały, opis przypadków, w których pomimo niespełniania warunku, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 1 lub pkt 2, nie występuje zagrożenie naruszenia bezpieczeństwa obrotu 

lub interesów klientów firmy inwestycyjnej. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego.] 
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Art. 82. 

[1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, z 

zastrzeżeniem art. 111 ust. 2, zawiera: 

1) dane osobowe członków zarządu albo wspólników lub komplementariuszy w spółce 

osobowej, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, o ile jest ustanowiona, jak również 

innych osób, które odpowiadają za rozpoczęcie przez wnioskodawcę działalności 

maklerskiej lub będą nią kierować, ich kwalifikacje zawodowe oraz dotychczasowy 

przebieg pracy zawodowej; 

2) listę akcjonariuszy posiadających akcje wnioskodawcy bezpośrednio lub pośrednio 

przez podmioty zależne wraz z określeniem posiadanej przez nich liczby akcji oraz 

procentowym określeniem posiadanych przez nich głosów w ogólnej liczbie głosów; 

3) w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi, posiadających co najmniej 

10% ogólnej liczby głosów lub co najmniej 10% kapitału zakładowego wnioskodawcy 

- dane osobowe tych osób, informacje o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej 

lub prowadzonej działalności gospodarczej; 

4)  w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi, posiadających co najmniej 

10% ogólnej liczby głosów lub co najmniej 10% kapitału zakładowego spółki akcyjnej 

będącej wnioskodawcą - informację na temat prowadzonej działalności gospodarczej, 

aktualny odpis z właściwego rejestru oraz ostatnie sprawozdanie finansowe wraz ze 

sprawozdaniem z badania, jeżeli badanie jest wymagane przepisami prawa; 

4a) w przypadku akcjonariuszy będących jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi 

osobowości prawnej, posiadających co najmniej 10% ogólnej liczby głosów lub co 

najmniej 10% kapitału zakładowego wnioskodawcy, odpowiednio informacje, o 

których mowa w pkt 4; 

5)  informacje o podmiotach wchodzących w skład tej samej co wnioskodawca grupy 

kapitałowej obejmujące wskazanie ich firmy (nazwy) lub imienia i nazwiska, siedziby i 

adresu lub miejsca zamieszkania i adresu, opis prowadzonej działalności 

gospodarczej oraz, w przypadku osoby prawnej będącej podmiotem dominującym 

wobec wnioskodawcy, jeżeli podmiot ten jest finansową spółką holdingową, o której 

mowa w art. 4 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia 575/2013, wskazanie danych osobowych 

osób wchodzących w skład jej organów zarządzających i nadzorczych, ich kwalifikacji 

zawodowych oraz dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej; 
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6) informacje określone w pkt 5 w odniesieniu do akcjonariuszy lub wspólników 

podmiotu dominującego w grupie kapitałowej, w której pozostaje wnioskodawca; 

7) wskazanie zakresu czynności, które wnioskodawca zamierza wykonywać; 

8) informację o wysokości kapitału założycielskiego, ze wskazaniem źródeł jego 

pochodzenia, albo informację o zawartej umowie ubezpieczenia, o której mowa w art. 

98 ust. 9, w tym w szczególności wskazanie zakładu ubezpieczeń, z którym została 

zawarta, oraz wysokości sumy ubezpieczenia; 

9) analizę ekonomiczno-finansową możliwości prowadzenia działalności maklerskiej 

przez okres roku od dnia rozpoczęcia tej działalności; 

10) oświadczenia osób wymienionych w pkt 1, z wyłączeniem wspólników oraz 

komplementariuszy w przypadku domu maklerskiego działającego w formie spółki 

osobowej, którym nie przysługuje prawo prowadzenia spraw spółki lub jej 

reprezentowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks 

spółek handlowych, że nie były uznane prawomocnym orzeczeniem za winne 

popełnienia przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności 

dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami 

wartościowymi, przestępstw lub wykroczeń określonych w art. 305, art. 307 lub art. 

308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej, przestępstwa 

określonego w ustawach, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. 

o nadzorze nad rynkiem finansowym, oraz że w okresie 3 lat poprzedzających dzień 

złożenia wniosku nie zostały ukarane w trybie administracyjnym przez właściwy organ 

nadzoru za naruszenie przepisów wdrażających dyrektywę Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia 

instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad 

instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającą dyrektywę 

2002/87/WE i uchylającą dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz. Urz. UE L 

176 z 27.06.2013, str. 338, z późn. zm.) lub przepisów rozporządzenia 575/2013; 

11) informacje o planowanej organizacji przedsiębiorstwa, ze wskazaniem adresów 

centrali i oddziałów, jeżeli jest planowane ich otwarcie, oraz o posiadanych 

urządzeniach telekomunikacyjnych i o warunkach lokalowych; 

11a) w przypadku zamiaru prowadzenia działalności, o której mowa w art. 69 ust. 2 

pkt 8, wskazanie podmiotu lub podmiotów, które na podstawie umowy z 

wnioskodawcą, będą dokonywać rozrachunku oraz rozliczania transakcji zawieranych 
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w alternatywnym systemie obrotu oraz zasad, na jakich ma być dokonywany 

rozrachunek oraz rozliczanie transakcji przez ten podmiot lub podmioty; 

12) informacje o dotychczas prowadzonej przez wnioskodawcę działalności gospodarczej; 

13) informację o podmiotach dominujących i zależnych wobec akcjonariuszy 

posiadających co najmniej 10% ogólnej liczby głosów lub 10% kapitału zakładowego 

wnioskodawcy obejmującą wskazanie ich firmy (nazwy) lub imienia i nazwiska, 

siedziby i adresu lub miejsca zamieszkania i adresu oraz opisu prowadzonej 

działalności gospodarczej.] 

<1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, z 

zastrzeżeniem art. 111 ust. 2, zawiera: 

1) informacje, o których mowa w art. 1–7 rozporządzenia 2017/1943; 

2) oświadczenia członków zarządu albo wspólników lub komplementariuszy 

w spółce osobowej, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, o ile jest ustanowiona, 

jak również innych osób, które odpowiadają za rozpoczęcie przez wnioskodawcę 

działalności maklerskiej lub będą nią kierować, z wyłączeniem wspólników oraz 

komplementariuszy w przypadku domu maklerskiego działającego w formie 

spółki osobowej, którym nie przysługuje prawo prowadzenia spraw spółki lub jej 

reprezentowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. – 

Kodeks spółek handlowych, że nie były uznane prawomocnym orzeczeniem za 

winne popełnienia przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko 

wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi 

pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstw lub wykroczeń określonych 

w art. 305, art. 307 lub art. 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo 

własności przemysłowej, przestępstwa określonego w ustawach, o których mowa 

w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem 

finansowym, przestępstwa stanowiącego naruszenie równoważnych przepisów 

obowiązujących w innych państwach członkowskich, oraz że w okresie 3 lat 

poprzedzających dzień złożenia wniosku nie zostały ukarane w trybie 

administracyjnym przez właściwy organ nadzoru innego państwa 

członkowskiego za naruszenie przepisów wdrażających dyrektywę Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków 

dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru 

ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, 
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zmieniającą dyrektywę 2002/87/WE i uchylającą dyrektywy 2006/48/WE oraz 

2006/49/WE (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 338, z późn. zm.) lub przepisów 

rozporządzenia 575/2013; 

3) w przypadku gdy wniosek dotyczy prowadzenia ASO – informacje, o których 

mowa w art. 2 i art. 3 rozporządzenia 2016/824; 

4) w przypadku gdy wniosek dotyczy prowadzenia OTF – informacje, o których 

mowa w art. 2 i art. 6 rozporządzenia 2016/824, a w przypadku gdy przedmiotem 

obrotu na OTF mają być produkty energetyczne sprzedawane w obrocie 

hurtowym, które muszą być wykonywane przez dostawę – także informacje o 

takich produktach, w zakresie, jaki zgodnie z przepisami rozporządzenia 

2016/824 jest wymagany wobec klas aktywów w rozumieniu art. 1 pkt 2 tego 

rozporządzenia; 

5) w przypadku gdy wnioskowana działalność będzie obejmować nabywanie lub 

zbywanie na rachunek dającego zlecenie instrumentów finansowych na aukcjach 

organizowanych przez platformę aukcyjną – informacje wskazujące, w jaki 

sposób wnioskodawca zamierza zapewnić zgodność działalności z art. 19 ust. 3 

oraz art. 59 ust. 2 i 3 rozporządzenia 1031/2010; 

6) w przypadku podmiotu nieposiadającego zezwolenia na prowadzenie działalności 

maklerskiej – wskazanie osób, które będą sprawowały funkcje, o których mowa 

w art. 102a ust. 1, oraz informacje i oświadczenia wymienione w art. 102a ust. 2.> 

2. Do wniosku, z zastrzeżeniem art. 111 ust. 2a, dołącza się: 

[1) statut albo umowę spółki i odpis z rejestru przedsiębiorców lub, w przypadku 

wnioskodawcy będącego podmiotem zagranicznym, z odpowiedniego rejestru; 

2) regulaminy określające sposób prowadzenia działalności w zakresie czynności, o 

których mowa w ust. 1 pkt 7, w przypadku zamiaru świadczenia usług na rzecz klienta 

detalicznego; 

2a) opis zasad prowadzenia działalności w zakresie czynności, o których mowa w ust. 1 

pkt 7, w przypadku zamiaru świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego; 

3) regulamin organizacyjny, opis systemu kontroli wewnętrznej i regulamin nadzoru 

zgodności działalności z prawem;] 

[4) regulamin ochrony przepływu informacji poufnych oraz stanowiących tajemnicę 

zawodową oraz procedury wewnętrzne zapobiegające wprowadzaniu do obrotu 
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finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych 

źródeł;] 

<4) regulamin ochrony przepływu informacji poufnych oraz stanowiących tajemnicę 

zawodową;> 

[4a)regulamin zarządzania konfliktami interesów;] 

4b)  procedury oraz opis rozwiązań i systemów, o których mowa w art. 16 ust. 2 

rozporządzenia 596/2014; 

[4c) procedury oraz opis rozwiązań i systemów, o których mowa w art. 16 ust. 1 

rozporządzenia 596/2014 - w przypadku gdy wnioskodawca zamierza organizować: 

– alternatywny system obrotu lub 

– zorganizowaną platformę obrotu;] 

<4c) procedury oraz opis rozwiązań i systemów, o których mowa w art. 16 ust. 1 

rozporządzenia 596/2014 – w przypadku gdy wnioskodawca zamierza 

organizować ASO lub OTF;> 

[5) regulamin inwestowania przez osoby powiązane z firmą inwestycyjną lub na ich 

rachunek w instrumenty finansowe; 

6)  w przypadku wnioskodawcy prowadzącego dotychczas działalność gospodarczą - 

ostatnie sprawozdanie finansowe wnioskodawcy wraz ze sprawozdaniem z badania, 

jeżeli badanie jest wymagane przepisami prawa; 

7) listę maklerów papierów wartościowych lub doradców inwestycyjnych zatrudnionych 

przez wnioskodawcę zgodnie z art. 83;] 

8) w przypadku wnioskodawcy korzystającego z wyłączenia wynikającego z art. 98 ust. 

9, dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia; 

[9) złożone przez akcjonariuszy będących osobami fizycznymi, posiadających co najmniej 

10% ogólnej liczby głosów lub co najmniej 10% kapitału zakładowego wnioskodawcy, 

oświadczenia o źródle pochodzenia środków pieniężnych przeznaczonych na zapłatę 

za obejmowane lub nabywane akcje lub udziały wnioskodawcy; 

10) kopię umowy z Krajowym Depozytem o uczestnictwo w systemie rekompensat zawartej 

pod warunkiem uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej.] 

[2a. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 10 oraz ust. 2 pkt 9, składa się pod 

rygorem odpowiedzialności karnej. Składający oświadczenie jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności 
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karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu 

o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.] 

<2a. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia 

w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej 

za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu 

o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.> 

[3. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, nie zamieszcza się informacji określonych w ust. 

1 pkt 5 i 6, w przypadku gdy dotyczą one: 

1) podmiotu będącego emitentem papierów wartościowych lub innych instrumentów 

finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, firmą inwestycyjną, 

towarowym domem maklerskim, bankiem, zakładem ubezpieczeń, funduszem 

emerytalnym, a także funduszem inwestycyjnym, funduszem zagranicznym, spółką 

zarządzającą lub zarządzającym z UE, lub innym zagranicznym podmiotem 

nadzorowanym przez organ, z którym Komisja zawarła porozumienie, o którym mowa 

w art. 20 ust. 2 ustawy o nadzorze, lub porozumienie, o którym mowa w ustawie o 

funduszach inwestycyjnych; 

2) podmiotu dominującego lub zależnego od podmiotu, o którym mowa w pkt 1, lub 

3) podmiotu zależnego od podmiotu dominującego wobec podmiotu, o którym mowa w 

pkt 1. 

3a. Przez osoby powiązane, o których mowa w ust. 2 pkt 5, rozumie się: 

1) osobę wchodzącą w skład statutowych organów firmy inwestycyjnej, a w przypadku 

firmy inwestycyjnej prowadzonej w formie spółki osobowej również wspólnika lub 

komplementariusza; 

2) osobę pozostającą w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o 

podobnym charakterze z firmą inwestycyjną; 

3) osobę fizyczną, która jest agentem tej firmy inwestycyjnej; 

4) osobę fizyczną wykonującą czynności przekazane przez firmę inwestycyjną zgodnie z 

umową, o której mowa w art. 81a ust. 1; 

5) osobę kierującą działalnością: 

a) agenta tej firmy inwestycyjnej, w przypadku gdy agentem firmy inwestycyjnej jest 

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 
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b) podmiotu wykonującego czynności przekazane przez firmę inwestycyjną zgodnie z 

umową, o której mowa w art. 81a ust. 1, w przypadku gdy podmiot ten jest jednostką 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej; 

6) osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego: 

a) agenta tej firmy inwestycyjnej, w przypadku gdy agentem firmy inwestycyjnej jest 

osoba prawna, 

b) podmiotu wykonującego czynności przekazane przez firmę inwestycyjną zgodnie z 

umową, o której mowa w art. 81a ust. 1, w przypadku gdy podmiot ten jest osobą 

prawną; 

7) osobę pozostającą w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o 

podobnym charakterze z: 

a) podmiotem, o którym mowa w pkt 5 lit. a lub pkt 6 lit. a, o ile uczestniczy ona w 

wykonywaniu czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez tę 

firmę inwestycyjną, 

b) podmiotem, o którym mowa w pkt 5 lit. b lub pkt 6 lit. b, o ile uczestniczy ona w 

wykonywaniu czynności przekazanych przez firmę inwestycyjną.] 

[4. W celu ustalenia wpływu wywieranego przez podmiot posiadający pośrednio lub 

bezpośrednio akcje lub udziały wnioskodawcy w liczbie zapewniającej co najmniej 

10% ogólnej liczby głosów na sposób prowadzenia działalności maklerskiej, 

przestrzegania zasad uczciwego obrotu lub należytego zabezpieczenia interesów 

klientów, Komisja może żądać przedstawienia innych danych dotyczących sytuacji 

prawnej lub finansowej tego podmiotu. 

5. Przepisy ust. 1, ust. 2 pkt 9 i ust. 4 dotyczące akcji lub akcjonariuszy stosuje się 

odpowiednio do udziałów lub wspólników w przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością. Przepis ust. 2 pkt 9 dotyczący oświadczenia o 

źródle pochodzenia środków pieniężnych przeznaczonych na zapłatę za obejmowane 

lub nabywane akcje stosuje się odpowiednio do oświadczenia o źródle pochodzenia 

środków pieniężnych wnoszonych jako wkład do spółki osobowej w przypadku, gdy 

wnioskodawcą jest spółka jawna, partnerska lub komandytowa.] 

<4. W celu ustalenia wpływu wywieranego przez podmiot posiadający pośrednio lub 

bezpośrednio akcje lub udziały wnioskodawcy w liczbie zapewniającej co 

najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub na 

zgromadzeniu wspólników na sposób prowadzenia działalności maklerskiej, 
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przestrzegania zasad uczciwego obrotu lub należytego zabezpieczenia interesów 

klientów Komisja może żądać przedstawienia innych niż określone w art. 3 

rozporządzenia 2017/1943 danych dotyczących sytuacji prawnej lub finansowej 

tego podmiotu. 

5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do wspólników, komplementariuszy lub 

partnerów odpowiednio spółki jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej 

lub partnerskiej, będącej wnioskodawcą, uprawnionych do prowadzenia spraw 

tej spółki lub do jej reprezentowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 

września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.> 

<6. W celu ustalenia, czy wnioskodawca, którego wniosek obejmuje nabywanie lub 

zbywanie na rachunek dającego zlecenie instrumentów finansowych na aukcjach 

organizowanych przez platformę aukcyjną, zapewni zgodność działalności z 

wymogami określonymi w przepisach rozporządzenia 1031/2010, poza 

informacjami przedstawionymi przez wnioskodawcę na podstawie ust. 1 pkt 5 

Komisja może żądać od wnioskodawcy przedstawienia innych informacji i 

dokumentów.> 

<Art. 82a. 

1. Firma inwestycyjna jest obowiązana zatrudniać osoby posiadające odpowiednią 

wiedzę i kompetencje w zakresie: 

1) przekazywania klientom lub potencjalnym klientom informacji o usługach 

maklerskich oraz instrumentach finansowych będących ich przedmiotem; 

2) wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 5. 

2. Zatrudnianie przez firmę inwestycyjną, na podstawie umowy o pracę, osób 

posiadających tytuł doradcy inwestycyjnego lub maklera papierów 

wartościowych uważa się za spełnienie wymogu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. 

3. Firma inwestycyjna zapewnia utrzymywanie i doskonalenie przez osoby, o których 

mowa w ust. 1 i 2, wiedzy i kompetencji niezbędnych do należytego wykonywania 

powierzonych obowiązków.> 
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Art. 83. 

1. Firma inwestycyjna jest obowiązana zatrudniać, na podstawie umowy o pracę, co 

najmniej: 

[1) jednego maklera papierów wartościowych - do wykonywania każdej z czynności, o 

których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1-3, 6 i 8 oraz ust. 4 pkt 1;] 

<1) jednego maklera papierów wartościowych – do wykonywania każdej z czynności, 

o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1–3, 6, 8 i 9 oraz ust. 4 pkt 1;> 

2) dwóch doradców inwestycyjnych - do wykonywania czynności, o których mowa w 

art. 69 ust. 2 pkt 4; 

[3) jednego doradcę inwestycyjnego lub jednego maklera papierów wartościowych - do 

wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 5.] 

2. Warunki, o których mowa w ust. 1, uważa się za spełnione, jeżeli czynności 

wymienione w tym przepisie wykonuje makler papierów wartościowych lub doradca 

inwestycyjny będący komplementariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej lub 

komandytowej albo wspólnikiem w spółce jawnej lub partnerskiej będącej firmą 

inwestycyjną. 

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do zagranicznych firm inwestycyjnych prowadzących na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską bez konieczności 

otwierania oddziału. 

4. Firma inwestycyjna nie ma obowiązku zatrudniania maklera papierów wartościowych 

do wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1, których 

przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o 

funduszach inwestycyjnych. 

Art. 83a. 

1. Firma inwestycyjna jest obowiązana stosować w prowadzonej działalności rozwiązania 

techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo i ciągłość świadczonych 

usług maklerskich oraz ochronę interesów klientów i informacji poufnych lub 

stanowiących tajemnicę zawodową. 

[1a. Firma inwestycyjna jest obowiązana posiadać procedury anonimowego zgłaszania 

wskazanemu członkowi zarządu, a w szczególnych przypadkach - radzie nadzorczej, 

naruszeń prawa, w tym rozporządzenia 596/2014 oraz obowiązujących w firmie 

inwestycyjnej procedur i standardów etycznych.] 
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<1a. Firma inwestycyjna jest obowiązana posiadać procedury anonimowego 

zgłaszania wskazanemu członkowi zarządu, a w szczególnych przypadkach – 

radzie nadzorczej, naruszeń prawa, w tym rozporządzenia 596/2014, 

rozporządzenia 600/2014 oraz procedur i standardów etycznych obowiązujących 

w firmie inwestycyjnej.> 

1b. W ramach procedur, o których mowa w ust. 1a, firma inwestycyjna zapewnia 

pracownikom, którzy zgłaszają naruszenia, ochronę co najmniej przed działaniami o 

charakterze represyjnym, dyskryminacją lub innymi rodzajami niesprawiedliwego 

traktowania. 

1c. W przypadku domu maklerskiego działającego w formie spółki osobowej wymogi, o 

których mowa w ust. 1a, mają zastosowanie do komplementariuszy lub wspólników, 

którym przysługuje prawo prowadzenia spraw spółki lub jej reprezentowania zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. 

[2. Informacje upowszechniane przez firmę inwestycyjną w celu reklamy lub promocji 

usług świadczonych przez tę firmę inwestycyjną powinny być rzetelne i zrozumiałe. 

3. Firma inwestycyjna jest obowiązana świadcząc usługę maklerską brać pod uwagę 

najlepiej pojęty interes klienta.] 

<3a. Ustanowiony w firmie inwestycyjnej system wynagradzania osób świadczących 

pracę na jej rzecz, uczestniczących w świadczeniu usług maklerskich, w 

szczególności obsługujących klienta lub potencjalnego klienta, powinien wspierać 

wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 83c ust. 1, oraz być środkiem 

ograniczającym ryzyko wystąpienia konfliktu interesów. 

3b. Firma inwestycyjna jest obowiązana utrzymywać organizację przedsiębiorstwa w 

sposób zapewniający: 

1) odpowiednią liczbę osób świadczących pracę na jej rzecz, wymaganą do 

prawidłowego świadczenia usług maklerskich oraz 

2) posiadanie przez osoby, o których mowa w pkt 1, odpowiedniej wiedzy, 

kompetencji i doświadczenia w zakresie powierzonych obowiązków, oraz 

utrzymywanie i doskonalenie przez te osoby takiej wiedzy i takich kompetencji. 

3c. Firma inwestycyjna opracowuje, wdraża i stosuje procedury oraz inne regulacje 

wewnętrzne w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usług 

maklerskich. W przypadku świadczenia usług maklerskich dla klientów 
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detalicznych firma inwestycyjna opracowuje, wdraża i stosuje regulaminy 

świadczenia usług maklerskich. 

3d. W przypadku gdy konstrukcja instrumentów finansowych lub specyfika obrotu 

tymi instrumentami finansowymi uniemożliwia uregulowanie praw i obowiązków 

związanych ze świadczeniem usług maklerskich w sposób jednolity dla 

wszystkich klientów, na rzecz których świadczone są dane usługi, wymogu 

opracowania regulaminu, o którym mowa w ust. 3c, nie stosuje się. 

3e. Przy wykonywaniu obowiązków, o których mowa w ust. 1, 3b i 3c, firma 

inwestycyjna uwzględnia zakres, skalę i złożoność prowadzonej działalności. 

3f. Firma inwestycyjna opracowuje, wdraża i stosuje politykę w zakresie świadczenia 

usług maklerskich i instrumentów finansowych będących jej przedmiotem, 

uwzględniającą charakterystykę oraz potrzeby klientów lub potencjalnych 

klientów, oraz akceptowanego przez klientów lub potencjalnych klientów 

poziomu ryzyka. 

3g. Firma inwestycyjna monitoruje i regularnie ocenia: 

1) adekwatność celów strategicznych firmy inwestycyjnej przyjętych w świadczeniu 

usług maklerskich oraz 

2) adekwatność i skuteczność wdrożonych rozwiązań, regulacji i polityk 

w organizacji przedsiębiorstwa.> 

[4. Firma inwestycyjna jest obowiązana: 

1)  archiwizować dokumenty oraz inne nośniki informacji sporządzane lub otrzymywane 

w związku ze świadczonymi usługami maklerskimi, w tym regulaminy, procedury oraz 

inne regulacje wewnętrzne, w sposób zabezpieczający je przed zniszczeniem, utratą 

lub modyfikacją; 

2) ewidencjonować transakcje zawierane w zakresie instrumentów finansowych, w tym 

również transakcje zawierane na rachunek własny. 

4a. Obowiązek archiwizowania, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, wygasa z upływem 5 lat, 

licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym dokumenty lub 

nośniki informacji zostały sporządzone lub otrzymane, a w przypadku regulaminów, 

procedur oraz innych regulacji wewnętrznych - z upływem 5 lat, licząc od pierwszego 

dnia roku następującego po roku, w którym przestały one obowiązywać.] 

<4. Firma inwestycyjna jest obowiązana, w zakresie i na zasadach określonych w art. 

72–76 rozporządzenia 2017/565: 
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1) rejestrować, przechowywać i archiwizować dokumenty, nagrania oraz inne 

nośniki informacji sporządzane lub otrzymywane w związku ze świadczonymi 

usługami maklerskimi; 

2) sporządzać na trwałym nośniku protokoły, notatki lub nagrania z rozmów 

przeprowadzonych w bezpośredniej obecności klienta lub potencjalnego klienta. 

4a. Z zastrzeżeniem art. 73 i art. 76 ust. 11 rozporządzenia 2017/565, obowiązek 

przechowywania i archiwizowania, o którym mowa w ust. 4, wygasa z upływem 

5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym 

dokumenty lub nośniki informacji zostały sporządzone lub otrzymane, a w 

przypadku regulaminów, procedur oraz innych regulacji wewnętrznych – z 

upływem 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym 

przestały one obowiązywać. Komisja może zażądać od firmy inwestycyjnej 

przechowywania i archiwizowania takich danych lub dokumentów po upływie 

tego terminu, nie dłużej jednak niż przez 7 lat, licząc od pierwszego dnia roku 

następującego po roku, w którym zostały one sporządzone lub otrzymane, lub 

przestały obowiązywać.> 

<4b. Obowiązek, o którym mowa w ust. 4, obejmuje również nagrywanie rozmów 

telefonicznych i zapisywanie korespondencji elektronicznej, związanych 

z czynnościami, które mogłyby skutkować świadczeniem jednej z usług 

maklerskich, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1–3, nawet jeżeli w wyniku 

prowadzenia tych rozmów lub korespondencji nie dochodziłoby do świadczenia 

usługi. Obowiązek nagrywania rozmów telefonicznych i zapisywania 

korespondencji elektronicznej obejmuje urządzenia firmy inwestycyjnej oraz, 

pod warunkiem zatwierdzenia do używania przez firmę inwestycyjną 

prywatnych urządzeń osób zatrudnionych w firmie inwestycyjnej, takie prywatne 

urządzenia. 

4c. Firma inwestycyjna informuje klientów lub potencjalnych klientów o nagrywaniu 

rozmów telefonicznych oraz zapisywaniu korespondencji elektronicznej, 

związanych z czynnościami, w wyniku których dochodziłoby lub mogłoby dojść 

do świadczenia usługi, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 i 2, przed 

rozpoczęciem takiego nagrania lub zapisu. Firma inwestycyjna nie może 

prowadzić rozmów telefonicznych lub korespondencji elektronicznej, jeżeli nie 
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poinformowała klienta lub potencjalnego klienta o nagrywaniu rozmów oraz 

zapisywaniu korespondencji. 

4d. Firma inwestycyjna podejmuje działania zapobiegające prowadzeniu przez osoby 

zatrudnione w firmie inwestycyjnej rozmów telefonicznych lub korespondencji 

elektronicznej z wykorzystaniem zatwierdzonych do używania przez tę firmę 

prywatnych urządzeń tych osób, jeżeli nie jest w stanie nagrywać tych rozmów 

lub zapisywać tej korespondencji.> 

[5. Firma inwestycyjna jest obowiązana zarządzać ryzykiem w swojej działalności, przy 

czym dom maklerski, o którym mowa w art. 110a ust. 1 pkt 4, oraz dom maklerski 

będący firmą inwestycyjną, o której mowa w art. 95 ust. 2 rozporządzenia 575/2013, i 

który prowadzi działalność maklerską w zakresie, o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 

lub 4, stosują system zarządzania ryzykiem, o którym mowa w oddziale 2a. 

6. Do domu maklerskiego będącego firmą inwestycyjną, o której mowa w art. 95 ust. 2 

rozporządzenia 575/2013 i który prowadzi działalność maklerską w zakresie, o którym 

mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 lub 4, stosuje się przepisy art. 110a-110d, art. 110g-110q i 

art. 110v-110za.] 

<5. Firma inwestycyjna zarządza ryzykiem w swojej działalności, przy czym dom 

maklerski, o którym mowa w art. 110a ust. 1 pkt 4, oraz dom maklerski będący 

firmą, o której mowa w art. 95 ust. 2 rozporządzenia 575/2013, który prowadzi 

działalność maklerską w zakresie, o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 lub 4, 

stosują system zarządzania ryzykiem, o którym mowa w oddziale 2a. 

6. Do domu maklerskiego będącego firmą, o której mowa w art. 95 ust. 2 

rozporządzenia 575/2013, który prowadzi działalność maklerską w zakresie, 

o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 lub 4, stosuje się przepisy art. 110a–110d, 

art. 110g–110q i art. 110v–110za.> 

 

<Art. 83b. 

1. Przy opracowywaniu, wdrażaniu i stosowaniu rozwiązań technicznych i 

organizacyjnych w świadczeniu usług maklerskich firma inwestycyjna 

uwzględnia zasady określone w art. 21 rozporządzenia 2017/565. 

2. Firma inwestycyjna opracowuje, wdraża i stosuje politykę w celu zapewnienia 

zgodności działalności firmy inwestycyjnej oraz jej agentów z przepisami prawa 

regulującymi świadczenie usług maklerskich oraz adekwatne i skuteczne 
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rozwiązania techniczne i organizacyjne w tym zakresie, w tym zasady regulujące 

zawieranie transakcji przez osoby zaangażowane. 

3. Firma inwestycyjna wykonuje obowiązek, o którym mowa w ust. 2, 

z uwzględnieniem art. 22, art. 25, art. 26, art. 28 i art. 29 rozporządzenia 

2017/565. 

4. Firma inwestycyjna podejmuje działania określone w art. 23 ust. 1 rozporządzenia 

2017/565 w zakresie zarządzania ryzykiem związanym z działalnością 

prowadzoną przez firmę inwestycyjną. W przypadku określonym w art. 23 ust. 2 

rozporządzenia 2017/565 firma inwestycyjna ustanawia komórkę zarządzania 

ryzykiem wykonującą zadania, o których mowa w tym przepisie, oraz inne 

obowiązki wynikające z odrębnych przepisów dotyczących zarządzania 

ryzykiem. 

5. Firma inwestycyjna opracowuje, wdraża i utrzymuje system audytu 

wewnętrznego związanego z działalnością prowadzoną przez firmę inwestycyjną, 

w ramach którego monitoruje i regularnie weryfikuje stosowane systemy oraz 

wdrożone regulaminy i procedury wewnętrzne pod względem ich prawidłowości i 

skuteczności w wypełnianiu przez firmę inwestycyjną obowiązków wynikających 

z przepisów prawa, oraz podejmuje działania mające na celu eliminację 

wszelkich nieprawidłowości. W przypadku, o którym mowa w art. 24 

rozporządzenia 2017/565, firma inwestycyjna ustanawia komórkę audytu 

wewnętrznego wykonującą zadania, o których mowa w tym przepisie. 

6. Firma inwestycyjna opracowuje, wdraża i utrzymuje system kontroli 

wewnętrznej, w tym służący realizacji zadań, o których mowa w art. 21 ust. 1 lit. 

c rozporządzenia 2017/565. 

7. Firma inwestycyjna opracowuje, wdraża i stosuje odpowiednie środki oraz 

procedury zarządzania konfliktami interesów w rozumieniu art. 33 

rozporządzenia 2017/565, z uwzględnieniem art. 34 i art. 35 tego rozporządzenia. 

8. Firma inwestycyjna, która emituje lub wystawia instrument finansowy, lub 

udziela innym podmiotom, w ramach działalności maklerskiej, o której mowa w 

art. 69 ust. 2 i ust. 4 pkt 3, porad w zakresie emitowania lub wystawiania 

instrumentu finansowego, opracowuje, wdraża, stosuje oraz poddaje przeglądowi 

rozwiązania związane z procesem emitowania lub wystawiania instrumentu 
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finansowego, zapewniające, że instrument finansowy oraz strategia dystrybucji 

będą odpowiednie dla grupy docelowej. 

9. Firma inwestycyjna, która w ramach prowadzonej działalności maklerskiej, 

o której mowa w art. 69 ust. 2 i 4, rekomenduje lub oferuje instrument finansowy 

albo w inny sposób umożliwia nabycie lub objęcie instrumentu finansowego przez 

grupę docelową, opracowuje, wdraża, stosuje oraz poddaje przeglądowi 

rozwiązania związane z procesem wykonywania tych czynności, zapewniające, że 

instrument finansowy oraz strategia dystrybucji będą odpowiednie dla grupy 

docelowej. 

10. Przez grupę docelową rozumie się określoną grupę nabywców instrumentu 

finansowego, z których potrzebami, cechami lub celami instrument finansowy 

jest zgodny, niezależnie od sposobu nabycia lub objęcia przez nich tego 

instrumentu, w szczególności niezależnie od jego nabycia lub objęcia w ramach 

prowadzenia działalności maklerskiej lub w związku z jej prowadzeniem, 

bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów. 

11. Przez strategię dystrybucji rozumie się zamierzony sposób, w jaki instrument 

finansowy może być nabyty lub objęty przez grupę docelową. W szczególności 

instrument finansowy może być nabyty lub objęty przez grupę docelową w 

ramach prowadzenia działalności maklerskiej lub w związku z jej prowadzeniem, 

bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów. 

12. Rozwiązania, o których mowa w ust. 8, obejmują w szczególności: 

1) określenie grupy docelowej instrumentu finansowego z uwzględnieniem podziału 

klientów na kategorie zgodnie z art. 3a ust. 4; 

2) identyfikację wszelkich istotnych ryzyk związanych z potencjalnym nabywaniem 

lub obejmowaniem instrumentu finansowego przez grupę docelową, w celu 

dokonania oceny, czy instrument finansowy byłby odpowiedni dla tej grupy 

docelowej; 

3) określenie strategii dystrybucji instrumentu finansowego, w przypadku gdy 

rekomendowanie, oferowanie albo w inny sposób umożliwianie nabycia lub 

objęcia instrumentu finansowego będzie wykonywane przez firmę inwestycyjną 

zarówno samodzielnie, jak i przez uprawnione do takich czynności podmioty, 

przy czym strategia dystrybucji powinna być odpowiednia dla określonej grupy 

docelowej; 
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4) sprawdzenie przed wyemitowaniem lub wystawieniem instrumentu finansowego, 

czy instrument finansowy pozostaje zgodny z potrzebami określonej grupy 

docelowej oraz czy zamierzona strategia dystrybucji tego instrumentu jest 

odpowiednia dla tej grupy docelowej; 

5) regularny przegląd, dokonywany z uwzględnieniem wszelkich zdarzeń, które 

mogłyby wpłynąć na powstanie ryzyk dla grupy docelowej, czy instrument 

finansowy pozostaje zgodny z potrzebami określonej grupy docelowej oraz czy 

zamierzona strategia dystrybucji tego instrumentu jest odpowiednia dla tej grupy 

docelowej. 

13. Rozwiązania, o których mowa w ust. 9, obejmują w szczególności: 

1) określenie grupy docelowej instrumentu finansowego, także w przypadku gdy 

podmiot emitujący lub wystawiający instrument finansowy nie określił grupy 

docelowej instrumentu finansowego; 

2) określenie strategii dystrybucji instrumentu finansowego odpowiedniej dla 

określonej grupy docelowej; 

3) regularny przegląd, dokonywany z uwzględnieniem wszelkich zdarzeń, które 

mogłyby wpłynąć na powstanie ryzyk dla grupy docelowej, czy instrument 

finansowy pozostaje zgodny z potrzebami określonej grupy docelowej oraz czy 

zamierzona strategia dystrybucji tego instrumentu jest odpowiednia dla tej grupy 

docelowej. 

14. W przypadku zamiaru dokonania istotnych zmian cech wystawionego lub 

wyemitowanego instrumentu finansowego, grupy docelowej lub strategii 

dystrybucji tego instrumentu firma inwestycyjna jest obowiązana dokonać oceny 

planowanych zmian. Przepisy ust. 8 i 12 stosuje się odpowiednio. 

15. W przypadku gdy strategia dystrybucji instrumentu finansowego przewiduje 

wykorzystanie uprawnionych podmiotów trzecich, firma inwestycyjna emitująca 

lub wystawiająca instrument finansowy udostępnia tym podmiotom informacje 

dotyczące instrumentu finansowego, sposobu określenia grupy docelowej oraz 

strategii dystrybucji tego instrumentu finansowego. 

16. Firma inwestycyjna, która rekomenduje lub oferuje instrument finansowy albo 

umożliwia w inny sposób nabycie lub objęcie instrumentu finansowego, uzyskuje 

od podmiotu emitującego lub wystawiającego instrument finansowy informacje o 
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rozwiązaniach określonych w ust. 12 oraz inne informacje pozwalające na 

zrozumienie cech instrumentu finansowego oraz określonej grupy docelowej. 

17. Firma inwestycyjna, która rekomenduje lub oferuje instrument finansowy albo 

umożliwia w inny sposób nabycie lub objęcie instrumentu finansowego, nie jest 

obowiązana do ponownego określenia grupy docelowej oraz strategii dystrybucji, 

jeżeli określiła grupę docelową lub strategię dystrybucji w związku z 

emitowaniem lub wystawianiem instrumentu finansowego. 

 

Art. 83c. 

1. Firma inwestycyjna, prowadząc działalność maklerską, jest obowiązana działać w 

sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz 

zgodnie z najlepiej pojętymi interesami jej klientów. W przypadku firmy 

inwestycyjnej świadczącej usługę maklerską, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 

lub 4, obowiązek działania w najlepiej pojętym interesie klientów jest 

wykonywany z uwzględnieniem art. 65 rozporządzenia 2017/565. 

2. Informacje kierowane przez firmę inwestycyjną do klientów lub potencjalnych 

klientów, w tym informacje upowszechniane przez firmę inwestycyjną w celu 

reklamy lub promocji świadczonych przez nią usług, powinny być rzetelne oraz 

nie mogą budzić wątpliwości ani wprowadzać w błąd. Informacje 

upowszechniane w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez firmę 

inwestycyjną są oznaczane w sposób niebudzący wątpliwości jako informacje 

upowszechniane w tych celach. Uznaje się, że upowszechnianie informacji w 

sposób rzetelny, niebudzący wątpliwości i niewprowadzający w błąd jest 

zachowane w przypadku spełnienia przez firmę inwestycyjną warunków, o 

których mowa w art. 44 rozporządzenia 2017/565. 

3. Treść i forma informacji, o których mowa w ust. 2, jest prezentowana w taki 

sposób, aby klient lub potencjalny klient, do którego jest kierowana informacja, 

lub który może się z taką informacją zapoznać, mógł zrozumieć charakter danej 

usługi maklerskiej lub instrumentu finansowego będącego jej przedmiotem oraz 

ryzyko związane z nimi, a także podjąć świadomą decyzję inwestycyjną. 

4. Firma inwestycyjna przekazuje klientowi lub potencjalnemu klientowi, z 

uwzględnieniem art. 45–51 i art. 61 rozporządzenia 2017/565, w odpowiednim 

czasie adekwatne i odpowiednie informacje dotyczące: 
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1) tej firmy oraz usług maklerskich świadczonych przez tę firmę; 

2) instrumentów finansowych będących przedmiotem usług maklerskich 

świadczonych przez tę firmę, rekomendacji oraz strategii działania; 

3) systemów wykonania zlecenia; 

4) kosztów i opłat związanych ze świadczeniem usług maklerskich. 

5. W przypadku świadczenia usługi, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 5, firma 

inwestycyjna, zgodnie z art. 52 rozporządzenia 2017/565, przekazuje również 

informacje o: 

1) zależnym lub niezależnym charakterze świadczonej usługi doradztwa 

inwestycyjnego; 

2) zakresie instrumentów finansowych będących przedmiotem analizy na potrzeby 

udzielenia rekomendacji, w szczególności informację, w jakim stopniu zakres 

analizy dotyczy instrumentów finansowych emitowanych lub wystawianych przez 

podmioty pozostające w bliskich powiązaniach z firmą inwestycyjną lub przez 

podmioty, które pozostają z nią w takich stosunkach prawnych, osobistych lub 

majątkowych, które mogłyby stwarzać ryzyko naruszenia niezależnego 

charakteru świadczonej usługi; 

3) częstotliwości dokonywania okresowej oceny odpowiedniości instrumentów 

finansowych, jeżeli firma inwestycyjna zobowiązała się do dokonywania takiej 

oceny. 

6. W przypadku gdy usługa, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 5, jest świadczona w 

sposób niezależny, firma inwestycyjna, z uwzględnieniem art. 53 rozporządzenia 

2017/565: 

1) jest obowiązana objąć zakresem analizy wystarczający rodzaj instrumentów 

finansowych dostępnych w obrocie i ich liczbę w sposób odpowiednio 

zróżnicowany, w celu zapewnienia, że rekomendacja jest adekwatna i we 

właściwy sposób realizuje cele inwestycyjne; 

2) nie może objąć zakresem analizy wyłącznie instrumentów finansowych 

emitowanych lub wystawianych przez podmioty pozostające w bliskich 

powiązaniach z firmą inwestycyjną lub przez podmioty, które pozostają z nią w 

takich stosunkach prawnych, osobistych lub majątkowych, które mogłyby 

stwarzać ryzyko naruszenia niezależnego charakteru świadczonej usługi. 
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7. Przepisów ust. 2–5 nie stosuje się w przypadku, gdy usługa maklerska jest 

elementem usługi uregulowanej w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie 

konsumenckim (Dz. U. z 2016 r. poz. 1528 oraz z 2017 r. poz. 819), ustawie z dnia 

23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami 

kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. poz. 819) lub w odrębnych przepisach 

określających odrębne obowiązki informacyjne wobec klientów lub 

potencjalnych klientów. 

Art. 83d. 

1. Firma inwestycyjna, w związku ze świadczeniem usługi maklerskiej, nie może 

przyjmować ani przekazywać jakichkolwiek świadczeń pieniężnych, w tym opłat 

i prowizji, ani jakichkolwiek świadczeń niepieniężnych, z wyłączeniem: 

1) świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przyjmowanych od klienta lub od 

osoby działającej w jego imieniu oraz świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych 

przekazywanych klientowi lub osobie działającej w jego imieniu; 

2) świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przyjmowanych lub przekazywanych 

osobie trzeciej, które są niezbędne do wykonywania danej usługi maklerskiej na 

rzecz klienta, w szczególności: 

a) kosztów z tytułu przechowywania instrumentów finansowych klienta i środków 

pieniężnych powierzonych przez klienta, 

b) opłat pobieranych przez podmiot organizujący system obrotu instrumentami 

finansowymi oraz opłat za rozliczenie i rozrachunek transakcji, 

c) opłat na rzecz organu nadzoru, 

d) podatków, należności publicznoprawnych oraz innych opłat, których obowiązek 

zapłaty wynika z przepisów prawa, 

e) opłat związanych z wymianą walutową; 

3) świadczeń pieniężnych i świadczeń niepieniężnych innych niż określone w pkt 1 

i 2, jeżeli: 

a) są one przyjmowane albo przekazywane w celu poprawienia jakości usługi 

maklerskiej świadczonej przez firmę inwestycyjną na rzecz klienta, 

b) ich przyjęcie lub przekazanie nie ma negatywnego wpływu na działanie przez 

firmę inwestycyjną w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami 

uczciwego obrotu oraz zgodnie z najlepiej pojętymi interesami jej klienta, 
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c) informacja o świadczeniach, w tym o ich istocie i wysokości, a w przypadku gdy 

wysokość takich świadczeń nie może zostać oszacowana – o sposobie ustalania ich 

wysokości, została przekazana klientowi lub potencjalnemu klientowi w sposób 

rzetelny, dokładny i zrozumiały przed rozpoczęciem świadczenia danej usługi 

maklerskiej, przy czym warunek ten uznaje się za spełniony również w 

przypadku przekazania klientowi lub potencjalnemu klientowi informacji 

sporządzonej w formie ujednoliconej. 

2. W przypadku świadczenia usługi maklerskiej, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 5, 

w sposób niezależny firma inwestycyjna nie może przyjmować świadczeń 

pieniężnych ani świadczeń niepieniężnych od podmiotu trzeciego w związku ze 

świadczeniem tej usługi. 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do drobnych świadczeń niepieniężnych 

przyjmowanych przez firmę inwestycyjną, jeżeli: 

1) świadczenia te mogą poprawić jakość świadczonej usługi doradztwa 

inwestycyjnego na rzecz klienta; 

2) łączna wielkość i charakter tych świadczeń nie wpływałyby negatywnie na 

przestrzeganie przez firmę inwestycyjną obowiązku działania zgodnie z najlepiej 

pojętymi interesami klienta; 

3) informacja o świadczeniach, w tym o ich istocie i wysokości, a w przypadku gdy 

wysokość takich świadczeń nie może zostać oszacowana – o sposobie ustalania ich 

wysokości, została przekazana klientowi lub potencjalnemu klientowi w sposób 

rzetelny, dokładny i zrozumiały przed rozpoczęciem świadczenia usługi 

doradztwa inwestycyjnego, przy czym świadczenia te mogą być opisane w sposób 

ogólny. 

4. W przypadku świadczenia usługi maklerskiej, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4, 

firma inwestycyjna nie może przyjmować świadczeń pieniężnych ani świadczeń 

niepieniężnych od podmiotu trzeciego w związku ze świadczeniem tej usługi. 

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do drobnych świadczeń niepieniężnych 

przyjmowanych przez firmę inwestycyjną, jeżeli: 

1) świadczenia te mogą poprawić jakość świadczonej usługi zarządzania portfelami, 

w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, na 

rzecz klienta; 
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2) łączna wielkość i charakter tych świadczeń nie wpływałyby negatywnie na 

przestrzeganie przez firmę inwestycyjną obowiązku działania zgodnie z najlepiej 

pojętymi interesami klienta; 

3) informacja o świadczeniach, w tym o ich istocie i wysokości, a w przypadku gdy 

wysokość takich świadczeń nie może zostać oszacowana – o sposobie ustalania ich 

wysokości, została przekazana klientowi lub potencjalnemu klientowi w sposób 

rzetelny, dokładny i zrozumiały przed rozpoczęciem świadczenia usługi 

zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba 

instrumentów finansowych, przy czym świadczenia te mogą być opisane w sposób 

ogólny. 

6. Firma inwestycyjna informuje klienta o wszelkich zmianach w zakresie informacji 

przekazanych zgodnie z ust. 1 pkt 3 lit. c, ust. 3 pkt 3 i ust. 5 pkt 3, jeżeli zmiany 

te mają związek z usługami świadczonymi na rzecz klienta. 

 

Art. 83e. 

1. Firma inwestycyjna świadcząca usługi maklerskie, o których mowa w art. 69 ust. 

2, zapewnia, aby sposób wynagradzania osób zaangażowanych oraz oceny pracy 

świadczonej przez te osoby na rzecz firmy inwestycyjnej nie powodował ich 

działania w sposób nierzetelny i nieprofesjonalny, niezgodnie z najlepiej pojętymi 

interesami jej klientów. W tym celu firma inwestycyjna opracowuje, wdraża oraz 

stosuje politykę wynagrodzeń i praktyki zgodnie z art. 27 rozporządzenia 

2017/565. 

2. W przypadku świadczenia usługi maklerskiej, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 5, 

sposób wynagradzania oraz ocena pracy nie mogą zachęcać do udzielania 

rekomendacji mających za przedmiot dany instrument finansowy w przypadku, 

gdy inny instrument finansowy byłby bardziej adekwatny i lepiej realizował cele 

inwestycyjne klienta. 

3. Sposób wynagradzania, o którym mowa w ust. 1 i 2, dotyczy przyznawania 

wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 pkt 5 rozporządzenia 2017/565. 

 

Art. 83f. 

1. W przypadku gdy: 
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1) usługa maklerska, o której mowa w art. 69 ust. 2, ma być świadczona w ramach 

jednej umowy łącznie z inną usługą, firma inwestycyjna informuje klienta, przed 

zawarciem umowy, czy jest możliwe oddzielne zawarcie umowy o świadczenie 

takiej usługi maklerskiej oraz umowy o świadczenie innych usług, a jeżeli jest to 

możliwe, przekazuje klientowi odrębne zestawienie kosztów i opłat związanych 

z poszczególnymi umowami; 

2) zawarcie umowy o świadczenie usługi maklerskiej, o której mowa w art. 69 ust. 2, 

jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie innej usługi, albo zawarcie 

umowy o świadczenie innej usługi jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie 

usługi maklerskiej, o której mowa w art. 69 ust. 2, firma inwestycyjna informuje 

klienta, przed zawarciem umowy, czy jest możliwe zawarcie wyłącznie jednej z 

tych umów, a jeżeli jest to możliwe, przekazuje klientowi odrębne zestawienie 

kosztów i opłat związanych z poszczególnymi umowami. 

2. W przypadku gdy ryzyko wynikające z: 

1) zawarcia z klientem detalicznym umowy, w ramach której usługa maklerska, 

o której mowa w art. 69 ust. 2, ma być świadczona łącznie z inną usługą, może 

różnić się od ryzyka wynikającego z oddzielnego zawarcia umowy o świadczenie 

usługi maklerskiej, o której mowa w art. 69 ust. 2, firma inwestycyjna informuje 

o tym klienta i przedstawia opis ryzyka wynikającego z poszczególnych usług 

świadczonych w ramach umowy oraz sposób, w jaki jednoczesne występowanie 

tych usług zmienia poziom ryzyka; 

2) zawarcia z klientem detalicznym umowy o świadczenie usługi maklerskiej, o 

której mowa w art. 69 ust. 2, jako warunku zawarcia umowy o świadczenie innej 

usługi, albo z zawarcia z klientem detalicznym umowy o świadczenie innej usługi, 

jako warunku zawarcia umowy o świadczenie usługi maklerskiej, o której mowa 

w art. 69 ust. 2, może różnić się od ryzyka wynikającego z zawarcia umowy 

o usługę maklerską, o której mowa w art. 69 ust. 2, bez takich warunków, firma 

inwestycyjna informuje o tym klienta i przedstawia opis ryzyka wynikającego 

z poszczególnych usług oraz sposób, w jaki jednoczesne występowanie tych usług 

zmienia poziom ryzyka. 
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Art. 83g. 

1. Firma inwestycyjna świadcząca usługi maklerskie, o których mowa w art. 69 ust. 2 

pkt 4 i 5, uzyskuje od klienta lub potencjalnego klienta adekwatne informacje 

dotyczące jego: 

1) wiedzy i doświadczenia w zakresie inwestowania na rynku finansowym; 

2) sytuacji finansowej, w tym zdolności do ponoszenia strat; 

3) celów inwestycyjnych, w tym poziomu akceptowanego ryzyka. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są uzyskiwane od klienta lub potencjalnego 

klienta w przypadku: 

1) usługi, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 – w celu umożliwienia zarządzania 

portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów 

finansowych, który będzie dla klienta odpowiedni ze względu na jego osobistą 

sytuację lub potrzeby inwestycyjne, w szczególności jego zdolność do ponoszenia 

strat oraz poziom akceptowanego ryzyka; 

2) usługi, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 5 – w celu umożliwienia udzielania 

przez firmę inwestycyjną rekomendacji, które są dla klienta odpowiednie ze 

względu na jego osobistą sytuację lub potrzeby inwestycyjne, w szczególności jego 

zdolność do ponoszenia strat oraz poziom akceptowanego ryzyka. 

3. Firma inwestycyjna świadcząca usługę maklerską, o której mowa w art. 69 ust. 2 

pkt 5, przekazuje klientowi detalicznemu, na trwałym nośniku, raport 

zawierający potwierdzenie odpowiedniości rekomendacji z wyjaśnieniem 

przyczyn, dla których rekomendacja jest dla niego odpowiednia. 

4. W przypadku gdy firma inwestycyjna, przy użyciu środków porozumiewania się 

na odległość, które uniemożliwiają przekazanie trwałego nośnika, świadczy 

usługę maklerską, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 5, a bezpośrednim 

następstwem udzielenia rekomendacji jest przyjęcie zlecenia, w ramach 

świadczenia usługi, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1, firma inwestycyjna może 

przekazać klientowi na trwałym nośniku raport, o którym mowa w ust. 3, 

niezwłocznie po przyjęciu zlecenia klienta, jeżeli: 

1) klient wyraził zgodę na przekazanie raportu odpowiedniości po przyjęciu 

zlecenia; 
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2) firma inwestycyjna poinformowała klienta o możliwości odłożenia momentu 

przekazania zlecenia do czasu przekazania raportu, o którym mowa w ust. 3, na 

trwałym nośniku. 

5. W przypadku gdy firma inwestycyjna, przy użyciu środków porozumiewania się 

na odległość, które uniemożliwiają przekazanie trwałego nośnika, świadczy 

usługę maklerską, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 5, a bezpośrednim 

następstwem udzielenia rekomendacji jest przyjęcie zlecenia do wykonania, w 

ramach świadczenia usługi, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2, firma 

inwestycyjna może przekazać klientowi na trwałym nośniku raport, o którym 

mowa w ust. 3, niezwłocznie po zawarciu transakcji na rzecz klienta, jeżeli: 

1) klient wyraził zgodę na przekazanie raportu odpowiedniości po zawarciu 

transakcji; 

2) firma inwestycyjna poinformowała klienta o możliwości odłożenia momentu 

zawarcia transakcji do czasu przekazania raportu, o którym mowa w ust. 3, na 

trwałym nośniku. 

6. Firma inwestycyjna, zgodnie z art. 54 i art. 55 rozporządzenia 2017/565, na 

podstawie informacji, o których mowa w ust. 1, dokonuje oceny odpowiedniości 

usługi lub instrumentu finansowego będącego jej przedmiotem oraz sporządza 

raport, o którym mowa w ust. 3. 

Art. 83h. 

1. Z zastrzeżeniem art. 83i ust. 3, firma inwestycyjna świadcząca usługi maklerskie, o 

których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1, 2, 6, 7 lub 9, uzyskuje od klienta lub 

potencjalnego klienta adekwatne informacje dotyczące jego wiedzy i 

doświadczenia w zakresie inwestowania na rynku finansowym, w celu oceny, czy 

usługa lub instrument finansowy będące jej przedmiotem są dla niego 

odpowiednie. W przypadku, o którym mowa w art. 83f ust. 1, ocenie podlega, czy 

umowa zawierana w okolicznościach określonych w art. 83f ust. 1 jest dla klienta 

lub potencjalnego klienta odpowiednia. 

2. W przypadku gdy na podstawie informacji, o których mowa w ust. 1, firma 

inwestycyjna stwierdzi, że usługa lub instrument finansowy będący jej 

przedmiotem nie są odpowiednie dla klienta lub potencjalnego klienta, 

niezwłocznie informuje o tym klienta lub potencjalnego klienta. 
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3. W przypadku gdy klient lub potencjalny klient nie przedstawi informacji, 

o których mowa w ust. 1, albo przedstawi informacje niewystarczające, firma 

inwestycyjna informuje go, że brak tych informacji uniemożliwia jej dokonanie 

oceny, czy przewidziana usługa lub instrument finansowy będący jej 

przedmiotem są dla niego odpowiednie. 

4. Firma inwestycyjna uzyskuje informacje, o których mowa w ust. 1, dokonuje 

oceny odpowiedniości usługi lub instrumentu finansowego będącego jej 

przedmiotem oraz przechowuje informacje dotyczące przeprowadzonej oceny 

zgodnie z art. 55 i art. 56 rozporządzenia 2017/565. 

5. Przepisów ust. 1–4 nie stosuje się do firmy inwestycyjnej, która zawiera umowę o 

wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych lub umowę 

o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów 

finansowych, w przypadku gdy: 

1) przedmiotem umowy będą wyłącznie nieskomplikowane instrumenty finansowe 

oraz 

2) umowa jest zawierana z inicjatywy klienta lub potencjalnego klienta, oraz 

3) klient lub potencjalny klient został poinformowany przez firmę inwestycyjną, że 

zawarcie umowy nie jest związane z obowiązkiem, o którym mowa w ust. 1, oraz 

że nie będzie on korzystał z ochrony, jaką zapewniałoby mu wykonanie przez 

firmę inwestycyjną takiego obowiązku, oraz 

4) firma inwestycyjna spełnia wymogi związane z zarządzaniem konfliktami 

interesów. 

6. Przez nieskomplikowane instrumenty finansowe, o których mowa w ust. 5 pkt 1, 

rozumie się: 

1) akcje i certyfikaty inwestycyjne dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym 

lub na rynku uznanym przez Komisję Europejską jako rynek równoważny w 

państwie, które nie jest państwem członkowskim, oraz akcje i certyfikaty 

inwestycyjne wprowadzone do ASO, z wyłączeniem akcji i certyfikatów 

inwestycyjnych, które mają wbudowany instrument pochodny; 

2) obligacje lub inne dłużne papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku 

regulowanym lub na rynku uznanym przez Komisję Europejską jako rynek 

równoważny w państwie, które nie jest państwem członkowskim, oraz obligacje 

lub inne dłużne papiery wartościowe wprowadzone do ASO, z wyłączeniem 
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obligacji i dłużnych papierów wartościowych, które mają wbudowany instrument 

pochodny lub których struktura utrudnia klientowi lub potencjalnemu klientowi 

zrozumienie ryzyka związanego z tymi instrumentami finansowymi; 

3) instrumenty rynku pieniężnego, z wyłączeniem instrumentów rynku pieniężnego, 

które mają wbudowany instrument pochodny lub których struktura utrudnia 

klientowi lub potencjalnemu klientowi zrozumienie ryzyka związanego z tymi 

instrumentami finansowymi; 

4) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy 

zagranicznych i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych z 

siedzibą w państwach będących stroną umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, z wyłączeniem jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa 

funduszy, o których mowa w art. 36 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 

583/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie kluczowych informacji dla 

inwestorów i warunków, które należy spełnić w przypadku dostarczania 

kluczowych informacji dla inwestorów lub prospektu emisyjnego na trwałym 

nośniku innym niż papier lub za pośrednictwem strony internetowej (Dz. Urz. 

UE L 176 z 10.07.2010, str. 1); 

5) instrumenty finansowe, o których mowa w art. 57 rozporządzenia 2017/565. 

7. Jeżeli do zawarcia umowy dochodzi w wyniku skierowania do klienta lub 

potencjalnego klienta zindywidualizowanych informacji o firmie inwestycyjnej, 

instrumentach finansowych, usłudze lub transakcji, przyjmuje się, że nie została 

ona zawarta w sposób określony w ust. 5 pkt 2. 

 

Art. 83i. 

1. Firma inwestycyjna, która, świadcząc na rzecz klienta usługi maklerskie, korzysta 

z pośrednictwa innej firmy inwestycyjnej lub zagranicznej firmy inwestycyjnej, 

może dokonywać oceny, o której mowa w art. 83g i art. 83h, na podstawie 

informacji dotyczących klienta lub potencjalnego klienta otrzymywanych od tej 

innej firmy inwestycyjnej lub zagranicznej firmy inwestycyjnej, lub uznać za 

prawidłową ocenę dokonaną przez tę inną firmę inwestycyjną lub zagraniczną 

firmę inwestycyjną. 
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2. Firma inwestycyjna, która pośredniczy w świadczeniu usługi maklerskiej przez 

inną firmę inwestycyjną lub zagraniczną firmę inwestycyjną i przekazuje jej 

informacje dotyczące klienta lub potencjalnego klienta, zapewnia kompletność i 

rzetelność tych informacji oraz prawidłowość oceny dokonanej zgodnie z art. 83g 

i art. 83h. 

3. Firma inwestycyjna, która zawiera umowę o świadczenie usług maklerskich, o 

których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 lub 2, z klientem, w którego imieniu działa 

pełnomocnik będący firmą inwestycyjną świadczącą na rzecz tego klienta usługę, 

o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4, nie uzyskuje informacji i nie przeprowadza 

oceny, o której mowa w art. 83h ust. 1, chyba że w trakcie trwania stosunku 

umownego z klientem zostanie odwołane pełnomocnictwo dla firmy inwestycyjnej 

świadczącej na rzecz tego klienta usługę, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4. 

 

Art. 83j. 

1. Przy świadczeniu usługi maklerskiej firma inwestycyjna jest obowiązana 

przekazywać klientowi detalicznemu oraz klientowi profesjonalnemu, na 

trwałym nośniku, w terminie odpowiednim do charakteru świadczonej usługi, 

regularne sprawozdania związane z wykonywaniem umowy o świadczenie usług 

maklerskich, uwzględniające rodzaj i złożoność danych instrumentów 

finansowych, charakter świadczonej usługi oraz koszty związane z transakcjami i 

usługami wykonywanymi na rachunek klienta. 

2. W przypadku świadczenia usługi maklerskiej, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2, 

sprawozdania, o których mowa w ust. 1, firma inwestycyjna przekazuje zgodnie 

z art. 59 rozporządzenia 2017/565. 

3. W przypadku świadczenia usługi maklerskiej, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4, 

sprawozdania, o których mowa w ust. 1, firma inwestycyjna przekazuje zgodnie 

z art. 60 i art. 62 rozporządzenia 2017/565. 

4. W przypadku świadczenia usługi maklerskiej, o której mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1, 

sprawozdania, o których mowa w ust. 1, firma inwestycyjna przekazuje zgodnie 

z art. 63 rozporządzenia 2017/565. 

5. W przypadku gdy firma inwestycyjna świadczy usługę maklerską, o której mowa 

w art. 69 ust. 2 pkt 4, na rzecz klienta detalicznego, w sprawozdaniu, o którym 

mowa w ust. 1, zamieszcza informację, w jaki sposób zostanie zapewnione, że 
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usługa lub instrumenty finansowe będące jej przedmiotem są nadal odpowiednie 

dla klienta. 

6. W przypadku gdy firma inwestycyjna, świadcząc usługę maklerską, o której 

mowa w art. 69 ust. 2 pkt 5, na rzecz klienta detalicznego, udzieliła mu 

rekomendacji i zobowiązała się w ramach umowy do przeprowadzania okresowej 

oceny jej odpowiedniości, jest obowiązana przekazywać klientowi regularnie 

ocenę tej rekomendacji, wskazując, czy jest ona nadal odpowiednia dla tego 

klienta.> 

Art. 84. 

1. Komisja rozpoznaje wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej w 

terminie 2 miesięcy od dnia jego złożenia. 

<1a. W przypadku podmiotu nieposiadającego zezwolenia na prowadzenie 

działalności maklerskiej w zezwoleniu na prowadzenie działalności maklerskiej 

Komisja zatwierdza członków zarządu, o których mowa w art. 102a ust. 1.> 

2. Zezwolenie zawiera: 

1) firmę, siedzibę oraz adres firmy inwestycyjnej; 

2) wskazanie czynności, na wykonywanie których jest udzielone zezwolenie; 

[3) termin rozpoczęcia działalności maklerskiej, nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia, w 

którym decyzja o udzieleniu zezwolenia stała się ostateczna.] 

3. Zezwolenie nie może być udzielone wyłącznie na wykonywanie czynności określonych 

w art. 69 ust. 4. 

4. Komisja informuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych o 

każdym przypadku udzielenia zezwolenia, dołączając informacje, o których mowa w 

ust. 2. 

Art. 85. 

<1.> Komisja odmawia udzielenia zezwolenia, w przypadku gdy: 

[1) wniosek nie spełnia wymagań określonych w art. 82 lub art. 111;] 

2) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne pod względem treści z 

przepisami prawa lub ze stanem faktycznym; 

3) wnioskodawca nie spełnia wymagań określonych w art. 95 lub art. 98; 

<3a) pozostawanie wnioskodawcy w bliskich powiązaniach z innym podmiotem 

mogłoby uniemożliwić Komisji skuteczne sprawowanie nadzoru lub sprawowanie 
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takiego nadzoru byłoby utrudnione lub niemożliwe ze względu na przepisy prawa 

obowiązujące w miejscu siedziby lub zamieszkania tego podmiotu;> 

[4) charakter powiązań istniejących pomiędzy podmiotami należącymi do grupy 

kapitałowej, w skład której wchodzi wnioskodawca, uniemożliwia ustalenie 

rzeczywistej struktury tej grupy, rzeczywistych właścicieli lub sprawowanie 

efektywnego nadzoru nad działalnością wnioskodawcy; 

5) osoby wymienione w art. 103, art. 111 ust. 6 albo art. 115 ust. 5 nie spełniają 

warunków określonych w tych przepisach; 

6) opinia, o której mowa w art. 96 ust. 1 lub 2 albo w art. 115 ust. 3, jest negatywna;] 

<4) charakter powiązań istniejących pomiędzy podmiotami należącymi do grupy 

kapitałowej, w skład której wchodzi wnioskodawca, uniemożliwia ustalenie 

rzeczywistej struktury tej grupy lub rzeczywistych właścicieli; 

5) osoby wymienione w art. 103 albo art. 111 ust. 6a nie spełniają warunków 

określonych w tych przepisach; 

6) opinia, o której mowa w art. 96 ust. 1 lub 2, jest negatywna;> 

7) z analizy wniosku i załączonych do niego dokumentów wynika, że wnioskodawca nie 

zapewni prowadzenia działalności w sposób niezagrażający bezpieczeństwu obrotu 

instrumentami finansowymi lub należycie zabezpieczający interesy klientów; 

[8) wnioskodawca nie przedstawi, na żądanie Komisji, informacji, o których mowa w art. 

82 ust. 4 i 5;] 

<8) wnioskodawca nie przedstawi, na żądanie Komisji, informacji, o których mowa w 

art. 82 ust. 4–6;> 

[9) środki pieniężne przeznaczone na nabycie lub objęcie akcji albo udziałów 

wnioskodawcy albo środki pieniężne wniesione jako wkład do będącej wnioskodawcą 

spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej pochodzą z nieudokumentowanych 

źródeł, pożyczek, kredytów albo są w inny sposób obciążone, w przypadku gdy 

wnioskodawca ubiega się o zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej w 

formie domu maklerskiego;] 

10) podmioty posiadające bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne akcje albo 

udziały wnioskodawcy reprezentujące łącznie co najmniej 10% ogólnej liczby głosów 

lub 10% kapitału zakładowego nie zapewniają właściwego prowadzenia przez 

wnioskodawcę działalności maklerskiej[.] <;> 
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<11) na podstawie któregokolwiek z kryteriów określonych w art. 9 

rozporządzenia 2017/1943 stwierdzi, że: 

a) wnioskodawca nie zapewni wystarczających gwarancji prawidłowego i 

ostrożnego zarządzania podmiotem, właściwego prowadzenia działalności 

maklerskiej, w szczególności prowadzenia jej w sposób niezagrażający 

bezpieczeństwu obrotu instrumentami finansowymi, w tym prowadzenia jej w 

sposób niezagrażający takiemu bezpieczeństwu w związku z utrzymywaniem 

systemu handlu algorytmicznego w rozumieniu art. 1 ust. 3 rozporządzenia 

2017/584, lub prowadzenia działalności maklerskiej w sposób należycie 

zabezpieczający interesy klientów lub 

b) istnieje prawdopodobieństwo, że akcjonariusz albo wspólnik posiadający co 

najmniej 10% udział w kapitale zakładowym lub ogólnej liczbie głosów na 

walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników, albo podmiot dominujący 

w inny sposób, niż przez posiadanie odpowiedniego udziału w kapitale 

zakładowym lub ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu lub 

zgromadzeniu wspólników, będzie wywierać negatywny wpływ na działalność lub 

stabilność finansową podmiotu; 

12) wnioskodawca nie zapewni zgodności działalności z art. 19 ust. 3 oraz art. 59 ust. 

2 i 3 rozporządzenia 1031/2010 – w przypadku gdy wniosek obejmuje nabywanie 

lub zbywanie na rachunek dającego zlecenie instrumentów finansowych na 

aukcjach organizowanych przez platformę aukcyjną.> 

<2. Za uniemożliwienie lub utrudnienie skutecznego sprawowania nadzoru przez 

Komisję, o którym mowa w ust. 1 pkt 3a, uznaje się w szczególności przypadki, o 

których mowa w art. 10 rozporządzenia 2017/1943.> 

 

Art. 86. 

1. Firma inwestycyjna jest obowiązana niezwłocznie informować Komisję o: 

[1) zmianach danych zawartych we wniosku o udzielenie zezwolenia i w załącznikach do 

niego, o których mowa w art. 82 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 7-9, z zastrzeżeniem pkt 2;] 

<1) zmianach danych zawartych we wniosku o udzielenie zezwolenia i w załącznikach 

do niego, o których mowa w art. 82 ust. 1 i ust. 2 pkt 8;> 

[2) zmianach w składzie akcjonariuszy albo wspólników posiadających akcje lub udziały 

bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne: 
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a) wynikających z osiągnięcia lub przekroczenia 20%, 33%, albo 50% ogólnej liczby 

głosów lub kapitału zakładowego albo 

b) wynikających, w przypadku akcjonariuszy lub wspólników posiadających co najmniej 

20%, 33% albo 50% ogólnej liczby głosów lub kapitału zakładowego, ze zmniejszenia 

tego udziału odpowiednio poniżej 20%, 33% albo 50% ogólnej liczby głosów lub 

kapitału zakładowego;] 

3) nabyciu akcji lub udziałów w innych spółkach w liczbie, która zapewnia prawo do co 

najmniej 5% ogólnej liczby głosów. 

2. Firma inwestycyjna jest obowiązana również przekazywać Komisji informacje 

dotyczące prowadzonej przez firmę inwestycyjną działalności i jej sytuacji finansowej, 

w tym w przypadku domu maklerskiego - informacje dotyczące przestrzegania przez 

ten dom maklerski adekwatności kapitałowej, oraz zdarzeń mogących mieć wpływ na 

prowadzoną przez nią działalność lub jej sytuację finansową. 

 

Art. 89. 

1. Zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej wygasa: 

[1) w przypadku nierozpoczęcia działalności maklerskiej w terminie wskazanym w decyzji 

w sprawie udzielenia zezwolenia;] 

<1) w przypadku nierozpoczęcia działalności maklerskiej w terminie 12 miesięcy od 

dnia, w którym decyzja o udzieleniu zezwolenia stała się ostateczna;> 

2) z chwilą ogłoszenia upadłości firmy inwestycyjnej; 

3) w przypadku otwarcia likwidacji firmy inwestycyjnej - z upływem 3 miesięcy od dnia 

jej otwarcia, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W razie konieczności zabezpieczenia interesu publicznego Komisja może w drodze 

decyzji: 

1) skrócić termin wskazany w ust. 1 pkt 3, 

2) wskazać czynności, jakie firma inwestycyjna może podejmować do czasu wygaśnięcia 

zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, lub 

3) wskazać termin, w którym następuje zakończenie prowadzenia działalności 

maklerskiej, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3. 

3. O ile w decyzji w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności 

maklerskiej lub decyzji, o której mowa w ust. 2, nie określono inaczej, w przypadku 

otwarcia likwidacji - do czasu wygaśnięcia zezwolenia, a w przypadku cofnięcia 
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zezwolenia - do czasu zaprzestania prowadzenia działalności, firma inwestycyjna 

wykonuje wyłącznie czynności wynikające z prowadzenia rachunków, o których 

mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1, lub umów o zarządzanie portfelem instrumentów 

finansowych - bez możliwości zawierania nowych umów - oraz wynikające z 

nabytych na rachunek klientów instrumentów pochodnych, czynności mające na celu 

zakończenie tych inwestycji przez klientów. 

4. W przypadku wygaśnięcia lub cofnięcia zezwolenia lub zaprzestania prowadzenia 

rachunków, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1, przez podmiot prowadzący 

działalność maklerską, Komisja może nakazać przeniesienie instrumentów 

finansowych i środków pieniężnych oraz dokumentów związanych z prowadzeniem 

rachunków, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1, do innej firmy inwestycyjnej, która 

uprzednio wyraziła na to zgodę. 

5. W przypadku niewydania przez Komisję nakazu, o którym mowa w ust. 4, do 

postępowania z dokumentami związanymi z prowadzeniem działalności maklerskiej 

stosuje się art. 476 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek 

handlowych. Podmiot prowadzący działalność maklerską niezwłocznie zawiadamia 

Komisję o wyznaczeniu przechowawcy dokumentów związanych z prowadzeniem 

działalności maklerskiej. W przypadku wyznaczenia przechowawcy przez sąd 

zawiadomienia Komisji dokonuje ten sąd. 

 

Art. 93. 

1. Przepisów art. 69 ust. 1, art. 82, art. 83a ust. 1, art. 84, art. 85, art. 86 ust. 1 oraz art. 89 

ust. 1 i 2 nie stosuje się do zagranicznych firm inwestycyjnych. Przepisu art. 86 ust. 2 

nie stosuje się do zagranicznych firm inwestycyjnych w zakresie odnoszącym się do 

sytuacji finansowej. 

[2. Przepisy art. 89 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do zagranicznych firm 

inwestycyjnych - w przypadku zawieszenia lub zakazania, zgodnie z art. 169 ust. 3 pkt 

1 lub 2, w całości albo w części prowadzenia działalności maklerskiej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.] 

<2. Przepisy art. 89 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do zagranicznych firm 

inwestycyjnych w przypadku zawieszenia lub zakazania, zgodnie z art. 169 ust. 5 

pkt 1 lit. a lub ust. 8 pkt 1, w całości albo w części prowadzenia działalności 

maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.> 
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[Art. 93a. 

1. Firma inwestycyjna, która nabywa lub zbywa na własny lub cudzy rachunek 

instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, jest 

obowiązana przekazać Komisji sprawozdanie obejmujące dane dotyczące danej 

transakcji nie później niż do końca dnia roboczego następującego po dniu, w którym 

ta transakcja została zawarta. 

2. Zakres, tryb i formę przekazywania przez firmy inwestycyjne sprawozdań, o których 

mowa w ust. 1, określa rozporządzenie 1287/2006. 

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie powstaje w przypadku transakcji zawartych na 

rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, jeżeli dostęp Komisji do 

informacji o tych transakcjach w zakresie określonym w rozporządzeniu 1287/2006 

jest zapewniony przez rynek lub system, na którym została zawarta transakcja. 

4. Komisja jest obowiązana przekazać informacje zawarte w sprawozdaniu otrzymanym 

zgodnie z ust. 1, do organu nadzoru nad rynkiem najodpowiedniejszym pod względem 

płynności ustalonym zgodnie z art. 9 albo art. 10 rozporządzenia 1287/2006. 

5. Komisja ustala, na podstawie informacji przekazanych zgodnie z art. 11 rozporządzenia 

1287/2006 przez spółki prowadzące rynek regulowany oraz spółki prowadzące rynek 

regulowany, wykaz instrumentów finansowych, dla których rynkiem 

najodpowiedniejszym pod względem płynności jest rynek organizowany na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami art. 9 albo art. 10 rozporządzenia 

1287/2006. Wykaz jest aktualizowany na bieżąco. 

6. Komisja udostępnia wykaz, o którym mowa w ust. 5, właściwym organom nadzoru w 

innych państwach członkowskich.] 

[Art. 93b. 

W celu zapewnienia przestrzegania przez firmę inwestycyjną przepisów ustawy, przepisów 

wykonawczych lub rozporządzenia 575/2013 Komisja może zalecić tej firmie 

zaprzestanie w wyznaczonym terminie działania naruszającego te przepisy lub 

niepodejmowanie takiego działania w przyszłości.] 

 

<Art. 93b. 

W celu zapewnienia przestrzegania przez firmę inwestycyjną przepisów ustawy, 

przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, przepisów rozporządzenia 

575/2013, rozporządzenia 600/2014, rozporządzenia 2017/565 oraz innych 
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bezpośrednio stosowanych przepisów prawa Unii Europejskiej mających 

zastosowanie do firmy inwestycyjnej Komisja może zalecić zaprzestanie 

w wyznaczonym terminie działania naruszającego te przepisy lub 

niepodejmowanie takiego działania w przyszłości.> 

 

Art. 94. 

1. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia: 

1) tryb i warunki postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 

ust. 2, oraz banków powierniczych w zakresie: 

a) promowania świadczonych usług oraz kontaktów z potencjalnymi klientami, 

b) zawierania transakcji i dokonywania rozliczeń, 

[c) klasyfikowania klientów do różnych kategorii, 

d) świadczenia usług, w tym w zakresie świadczenia usług na rzecz różnych kategorii 

klientów,] 

<c) traktowania klientów jak klientów profesjonalnych lub klientów detalicznych 

zgodnie z art. 3a ust. 1 i 2, 

d) świadczenia usług, w tym w zakresie świadczenia usług na rzecz kategorii 

klientów, o których mowa w art. 3a ust. 4, w szczególności takich usług, których 

przedmiotem są instrumenty dłużne, których struktura utrudnia zrozumienie 

związanego z nimi ryzyka, i takich, których przedmiotem są lokaty 

strukturyzowane,> 

[e) prowadzenia ewidencji zawieranych transakcji oraz archiwizacji dokumentów i innych 

nośników informacji sporządzanych w związku z prowadzeniem działalności,] 

f) ustanawiania i realizacji zabezpieczeń spłaty kredytów i pożyczek udzielonych na 

nabycie instrumentów finansowych oraz zabezpieczenia wierzytelności na 

instrumentach finansowych, jeżeli konstrukcja tych instrumentów umożliwia 

ustanowienie zabezpieczenia<,> 

<g) przyjmowania lub przekazywania jakichkolwiek świadczeń pieniężnych lub 

niepieniężnych w związku z prowadzeniem działalności maklerskiej, 

h) przekazywania sprawozdań, o których mowa w art. 83j ust. 1, w przypadku 

świadczenia usługi maklerskiej, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 oraz ust. 4 

pkt 6 i 8, o ile dotyczy wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 
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pkt 1, 2, 4 i 5 oraz ust. 4 pkt 1 i 6, a także wymogi dotyczące treści tych 

sprawozdań oraz terminy ich przekazywania klientowi, 

i) emitowania lub wystawiania instrumentów finansowych lub udzielania porad w 

zakresie emitowania lub wystawiania instrumentu finansowego albo 

rekomendowania lub oferowania albo w inny sposób umożliwiania nabycia lub 

objęcia instrumentu finansowego> 

[- w odniesieniu do wykonywania przez te podmioty czynności, o których mowa w art. 69 

ust. 2 i 4 i art. 119 ust. 1, w zakresie nieuregulowanym przepisami art. 7-16 

rozporządzenia 1287/2006, przy zapewnieniu należytej staranności, ochrony klienta 

oraz bezpiecznego i sprawnego zawierania i rozliczania transakcji, a także 

przejrzystości i bezpieczeństwa obrotu;] 

<– w odniesieniu do wykonywania przez te podmioty czynności, o których mowa w 

art. 69 ust. 2 i 4 i art. 119 ust. 1, przy zapewnieniu należytej staranności, ochrony 

klienta oraz bezpiecznego i sprawnego zawierania i rozliczania transakcji, a także 

przejrzystości i bezpieczeństwa obrotu;> 

2) (uchylony); 

[3) warunki, jakie musi spełniać organizowany przez firmę inwestycyjną alternatywny 

system obrotu oraz zakres, tryb i formę upowszechniania informacji o transakcjach i 

obrotach w tym systemie, przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia 

bezpieczeństwa oraz przejrzystości obrotu instrumentami finansowymi, w zakresie 

nieuregulowanym przepisami art. 17-20 i art. 27-34 rozporządzenia 1287/2006;] 

<3) warunki, jakie muszą spełniać prowadzone przez firmę inwestycyjną ASO lub 

OTF, przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony 

interesów inwestorów uczestniczących w obrocie w tych systemach;> 

4) zakres, tryb i formę oraz terminy przekazywania informacji, o których mowa w art. 86 

ust. 2, przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2, i banki 

powiernicze, przy uwzględnieniu konieczności umożliwienia Komisji, w zakresie 

określonym ustawą, wykonywania nadzoru nad działalnością tych podmiotów; 

[5)  szczegółowe warunki techniczne i organizacyjne wymagane do prowadzenia 

działalności przez firmę inwestycyjną, bank, o którym mowa w art. 70 ust. 2, oraz do 

prowadzenia rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i 

rachunków zbiorczych przez bank powierniczy oraz szczegółowe warunki 

funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem w firmie inwestycyjnej niebędącej 
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firmą, o której mowa w art. 95 ust. 2 rozporządzenia 575/2013, lub domem 

maklerskim, o którym mowa w art. 110a ust. 1 pkt 4, z uwzględnieniem konieczności 

zapewnienia bezpiecznego i sprawnego prowadzenia działalności przez te podmioty, 

biorąc pod uwagę jej zakres;] 

<5) szczegółowe warunki techniczne i organizacyjne wymagane do prowadzenia 

działalności przez firmę inwestycyjną i bank, o którym mowa w art. 70 ust. 2, 

oraz do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, rachunków 

derywatów i rachunków zbiorczych przez bank powierniczy, w tym: 

a) sposób i szczegółowe warunki przechowywania, rejestrowania i zabezpieczania 

instrumentów finansowych oraz środków pieniężnych klientów, w tym 

szczegółowe warunki wykorzystywania instrumentów finansowych i środków 

pieniężnych klientów, w szczególności dla celów zabezpieczenia, oraz kategorie 

podmiotów, w których mogą być deponowane środki pieniężne klientów, 

b) szczegółowe kryteria w zakresie spełniania przez osoby, o których mowa w art. 

82a ust. 1, wymogu posiadania odpowiedniej wiedzy i kompetencji, 

c) szczegółowe kryteria w zakresie spełniania przez członków zarządu i rady 

nadzorczej wymogu posiadania nieposzlakowanej opinii, wiedzy, kompetencji i 

doświadczenia, o których mowa w art. 103 ust. 1a, oraz szczegółowe kryteria 

stosowane przy określaniu liczby funkcji, jakie mogą być pełnione jednocześnie 

zgodnie z art. 103 ust. 1c, 

d) szczegółowe kryteria w zakresie spełniania przez osoby, o których mowa w art. 3 

pkt 3–15 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 604/2014 z dnia 4 marca 

2014 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE 

w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w odniesieniu do 

kryteriów jakościowych i właściwych kryteriów ilościowych ustalania kategorii 

pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka 

instytucji (Dz. Urz. UE L 167 z 06.06.2014, str. 30, z późn. zm.), wymogu 

posiadania odpowiedniej wiedzy, kompetencji i doświadczenia, 

e) szczegółowe kryteria w zakresie spełniania przez osoby wchodzące w skład władz 

jednostki organizacyjnej banku prowadzącego działalność maklerską, o której 

mowa w art. 111 ust. 2 pkt 1, wymogu posiadania nieposzlakowanej opinii, 

wiedzy, kompetencji i doświadczenia, o których mowa w art. 111 ust. 6a, 
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f) szczegółowe kryteria w zakresie spełniania przez osoby wchodzące w skład władz 

oddziału zagranicznej osoby prawnej z siedzibą na terytorium państwa innego 

niż państwo członkowskie, o którym mowa w art. 115 ust. 1, wymogu posiadania 

nieposzlakowanej opinii, wiedzy, kompetencji i doświadczenia, o których mowa w 

art. 115 ust. 5, 

g) tryb i warunki postępowania przy dokonywaniu oceny oraz weryfikacji 

spełniania przez osoby, o których mowa w lit. b–f, stosowanych wobec nich 

odpowiednich wymogów w zakresie posiadania odpowiedniej wiedzy i 

kompetencji, nieposzlakowanej opinii i doświadczenia, oraz tryb i warunki 

postępowania w zakresie utrzymywania i doskonalenia wiedzy i kompetencji tych 

osób oraz osób, o których mowa w art. 82a ust. 2, 

h) tryb i warunki postępowania przy dokonywaniu oceny oraz weryfikacji 

spełniania kryteriów stosowanych przy określaniu liczby funkcji, jakie mogą być 

pełnione jednocześnie zgodnie z art. 103 ust. 1c, 

i) procedury anonimowego zgłaszania naruszeń, o których mowa w art. 83a ust. 1a, 

j) sposób i szczegółowe warunki rejestrowania zawieranych transakcji oraz 

przechowywania i archiwizacji dokumentów i innych nośników informacji 

sporządzanych w związku z prowadzeniem działalności 

– z uwzględnieniem konieczności zapewnienia profesjonalnego, rzetelnego, 

bezpiecznego i sprawnego prowadzenia działalności przez te podmioty, biorąc 

pod uwagę jej zakres.> 

5a) (uchylony); 

6) (uchylony). 

2. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia, 

obowiązki sprawozdawcze domów maklerskich, banków prowadzących działalność 

maklerską oraz zagranicznych firm inwestycyjnych prowadzących na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską w formie oddziału i zagranicznych 

osób prawnych, o których mowa w art. 115, prowadzących na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską w formie oddziału, banków 

powierniczych, podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, oraz Krajowego 

Depozytu i spółki, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z 

zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1, a także Narodowego Banku 

Polskiego w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb 
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Państwa, tak aby sprawozdania sporządzane przez te podmioty pozwalały na 

dokonywanie analiz w zakresie stanu, dynamiki oraz struktury zadłużenia budżetu 

państwa w skarbowych papierach wartościowych według grup inwestorów oraz 

rodzajów tych papierów. 

<3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych może określić, w drodze 

rozporządzenia, wykaz tytułów naukowych lub zawodowych, których posiadanie 

przez osoby, którym powierzono wykonywanie czynności, o których mowa w art. 

82a ust. 1, uznaje się za posiadanie przez nie, w całości albo części, odpowiedniej 

wiedzy i odpowiednich kompetencji, biorąc pod uwagę, aby zakres wiedzy 

i kompetencji, które należy wykazać w celu uzyskania danego tytułu, był zgodny 

z zakresem określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 1 pkt 5 lit. b.> 

 

Art. 95. 

1. Domem maklerskim może być wyłącznie: 

1) spółka akcyjna, 

2) spółka komandytowo-akcyjna, w której komplementariuszami są wyłącznie osoby 

mające prawo wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych lub doradcy 

inwestycyjnego, w liczbie co najmniej dwóch, 

3) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

4) spółka komandytowa, w której komplementariuszami są wyłącznie osoby mające 

prawo wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych lub doradcy 

inwestycyjnego, w liczbie co najmniej dwóch, 

5) spółka partnerska, w której wspólnikami (partnerami) są wyłącznie osoby mające 

prawo wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych lub doradcy 

inwestycyjnego, w liczbie co najmniej dwóch, 

6) spółka jawna, w której wspólnikami są wyłącznie osoby mające prawo wykonywania 

zawodu maklera papierów wartościowych lub doradcy inwestycyjnego, w liczbie co 

najmniej dwóch 

- z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej "domem maklerskim". 

<1a. Spółka, o której mowa w ust. 1, która uzyskała zezwolenie na prowadzenie 

działalności maklerskiej, ma wyłączne prawo zamieszczania w firmie (nazwie) 

spółki wyrazów „dom maklerski” oraz używania takiego oznaczenia w obrocie 

handlowym.> 
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2. Działalność maklerska prowadzona przez spółkę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, może 

obejmować wyłącznie czynności wskazane w art. 69 ust. 2 pkt 1, 4 i 5 oraz w ust. 4 

pkt 3, 4, 6 i 7. 

3. Działalność maklerska prowadzona przez spółkę, o której mowa w ust. 1 pkt 4-6, może 

obejmować wyłącznie czynności wskazane w art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 oraz w ust. 4 pkt 

3, 4 i 6. 

4. Akcje domu maklerskiego mogą być wyłącznie imienne, chyba że są 

zdematerializowane. 

5. Zapłata za obejmowane albo nabywane akcje domu maklerskiego, które nie są 

zdematerializowane lub udziały domu maklerskiego, nie może pochodzić z 

nieudokumentowanych źródeł, pożyczek, kredytów albo być w inny sposób 

obciążona. 

6. Środki pieniężne wnoszone jako wkład do będącej domem maklerskim spółki jawnej, 

partnerskiej oraz komandytowej nie mogą pochodzić z pożyczek, kredytów ani z 

nieudokumentowanych źródeł. 

7. Jedynym akcjonariuszem domu maklerskiego w formie spółki akcyjnej może być 

wyłącznie osoba prawna. 

8. Jedynym udziałowcem domu maklerskiego w formie spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością może być wyłącznie osoba prawna. 

9. W spółce komandytowo-akcyjnej oraz w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 

prowadzących działalność maklerską ustanawia się radę nadzorczą. 

10. W przypadku gdy liczba komplementariuszy albo wspólników spełniających warunek 

wskazany w ust. 1 pkt 2, 4-6 spadnie poniżej dwóch, dom maklerski, z zastrzeżeniem 

art. 83, jest obowiązany do niezwłocznego doprowadzenia do stanu zgodnego z 

przepisem ust. 1, jednakże w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia, w którym 

dom maklerski przestał spełniać warunek wskazany w ust. 1. Do czasu doprowadzenia 

do stanu zgodnego z przepisem ust. 1, dom maklerski wykonuje wyłącznie czynności 

wynikające z zawartych umów o świadczenie usług maklerskich bez możliwości 

zawierania nowych umów. 

Art. 96. 

1. Udzielenie przez Komisję zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej spółce: 
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[1) która jest podmiotem zależnym od zagranicznej firmy inwestycyjnej lub od osoby 

prawnej prowadzącej działalność maklerską na terytorium państwa należącego do 

OECD lub WTO, lub od banku zagranicznego, lub 

2) która jest podmiotem zależnym od podmiotu dominującego wobec zagranicznej firmy 

inwestycyjnej lub wobec osoby prawnej prowadzącej działalność maklerską na 

terytorium państwa należącego do OECD lub WTO, lub wobec banku zagranicznego, 

lub 

3) na którą znaczny wpływ wywierają te same osoby fizyczne lub prawne, które 

wywierają znaczny wpływ na zagraniczną firmę inwestycyjną, lub osobę prawną 

prowadzącą działalność maklerską na terytorium państwa należącego do OECD lub 

WTO, lub na bank zagraniczny] 

<1) która jest podmiotem zależnym od zagranicznej firmy inwestycyjnej, podmiotu 

prowadzącego zagraniczny rynek regulowany, osoby prawnej prowadzącej 

działalność maklerską na terytorium państwa należącego do OECD lub WTO, 

lub od banku zagranicznego, lub 

2) która jest podmiotem zależnym od podmiotu dominującego wobec zagranicznej 

firmy inwestycyjnej, podmiotu prowadzącego zagraniczny rynek regulowany lub 

wobec osoby prawnej prowadzącej działalność maklerską na terytorium państwa 

należącego do OECD lub WTO, lub wobec banku zagranicznego, lub 

3) na którą znaczny wpływ wywierają te same osoby fizyczne lub prawne, które 

wywierają znaczny wpływ na zagraniczną firmę inwestycyjną, podmiot 

prowadzący zagraniczny rynek regulowany lub osobę prawną prowadzącą 

działalność maklerską na terytorium państwa należącego do OECD lub WTO, 

lub na bank zagraniczny> 

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

o wydaniu zezwolenia na prowadzenie przez firmę inwestycyjną ASO lub OTF, a 

na żądanie tego Urzędu Komisja udostępnia informacje, o których mowa w art. 

82 ust. 1 pkt 3 i 4.> 

- następuje po zasięgnięciu pisemnej opinii właściwego organu nadzoru innego państwa 

członkowskiego lub państwa należącego do OECD lub WTO, który udzielił 

zezwolenia na prowadzenie działalności w tym państwie; przedmiotem opinii jest 

sposób prowadzenia tej działalności, w szczególności jego zgodność z przepisami 

prawa obowiązującymi w tym państwie. 
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2. Udzielenie przez Komisję zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej spółce: 

1) która jest podmiotem zależnym od instytucji kredytowej, w rozumieniu art. 4 ust. 1 

pkt 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, albo od zagranicznego 

zakładu ubezpieczeń posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności wydane 

przez właściwy organ nadzoru innego państwa członkowskiego, 

2) która jest podmiotem zależnym od podmiotu dominującego wobec instytucji 

kredytowej, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Prawo bankowe, albo zagranicznego zakładu ubezpieczeń posiadającego zezwolenie 

na prowadzenie działalności wydane przez właściwy organ nadzoru innego państwa 

członkowskiego, 

3) na którą znaczny wpływ wywierają te same osoby fizyczne lub prawne, które 

wywierają znaczny wpływ na instytucję kredytową, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 17 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, albo na zagraniczny zakład 

ubezpieczeń posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności wydane przez 

właściwy organ nadzoru innego państwa członkowskiego 

- następuje po zasięgnięciu pisemnej opinii organu innego państwa członkowskiego, który 

udzielił podmiotowi, o którym mowa w pkt 1-3, zezwolenia na prowadzenie 

działalności w tym państwie; celem uzyskania opinii jest dokonanie oceny 

akcjonariuszy podmiotu należącego do tej samej grupy kapitałowej co wnioskodawca, 

jak również ocena wiarygodności i doświadczenia członków zarządu podmiotu 

należącego do tej samej grupy kapitałowej co wnioskodawca, lub innych osób 

mających wpływ na zarządzanie tym podmiotem. 

3. Przez wywieranie znacznego wpływu rozumie się posiadanie nie mniej niż 20% i nie 

więcej niż 50% głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników - w 

przypadku spółki akcyjnej, spółki komandytowo-akcyjnej lub spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością, lub uprawnienie do podejmowania decyzji dotyczącej 

kształtowania polityki finansowej lub bieżącej działalności gospodarczej tej osoby 

prawnej. 

 

 

 

Art. 98. 
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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. 

[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.] 

<3. W przypadku gdy dom maklerski prowadzi działalność, o której mowa w art. 69 

ust. 2 pkt 3 lub 7–9, 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, agentem oferującym ubezpieczenia uzupełniające, 

brokerem ubezpieczeniowym albo brokerem reasekuracyjnym w rozumieniu ustawy z 

dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. poz. 2486), 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. 

<8a. Dom maklerski, który prowadzi działalność, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 

2, i nie prowadzi działalności, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 3, może nabywać 

na własny rachunek instrumenty finansowe, których dotyczą zlecenia złożone 

przez inwestorów, jeżeli: 
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1) instrumenty finansowe są nabywane na własny rachunek jedynie w przypadku, 

gdy domowi maklerskiemu nie udaje się zrealizować w całości lub w części zleceń 

inwestorów; 

2) łączna wartość rynkowa takich instrumentów finansowych w żadnym czasie nie 

przekracza wysokości 15% kapitału założycielskiego domu maklerskiego; 

3) spełnia wymogi określone w art. 92–95 oraz części czwartej rozporządzenia 

575/2013. 

8b. Dom maklerski, który zgodnie z ust. 8a nabył instrumenty finansowe na własny 

rachunek, jest obowiązany niezwłocznie zbyć takie instrumenty finansowe.> 

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. 

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.] 

<10. Równowartość w złotych kwot wyrażonych w euro, o których mowa w ust. 1–4, 

jest ustalana na dzień bilansowy, na który jest sporządzane roczne sprawozdanie 

finansowe, przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy 
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Bank Polski, obowiązującego na ten dzień bilansowy, a na potrzeby postępowania 

w przedmiocie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej – 

przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank 

Polski na dzień poprzedzający dzień 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. 

 

Art. 100. 

1. W razie powzięcia wątpliwości co do prawidłowości lub rzetelności sprawozdań 

finansowych albo innych informacji finansowych, których obowiązek sporządzenia 

przez dom maklerski wynika z odrębnych przepisów lub prawidłowości prowadzenia 

ksiąg rachunkowych, Komisja może zlecić kontrolę tych sprawozdań, informacji i 

ksiąg rachunkowych firmie audytorskiej. W przypadku gdy kontrola wykaże istotne 

nieprawidłowości, dom maklerski zwraca Komisji koszty przeprowadzenia kontroli. 

2. W stosunku do oddziału domu maklerskiego znajdującego się na terytorium innego 

państwa członkowskiego, Komisji przysługują uprawnienia określone w ust. 1 oraz 

art. 88. Wykonanie uprawnień następuje po uprzednim pisemnym poinformowaniu 

właściwego organu nadzoru w państwie, na którego terytorium znajduje się oddział 

domu maklerskiego. 

3. [Biegły rewident lub firmy audytorskie badające sprawozdania finansowe domu 

maklerskiego, podmiotu dominującego wobec domu maklerskiego lub podmiotu 

wywierającego na dom maklerski znaczny wpływ w rozumieniu art. 96 ust. 3 są 

obowiązane niezwłocznie przekazać Komisji oraz radzie nadzorczej i zarządowi domu 

maklerskiego, podmiotu dominującego wobec domu maklerskiego lub podmiotu 

wywierającego na dom maklerski znaczny wpływ w rozumieniu art. 96 ust. 3 

informacje, w posiadanie których weszli w związku z wykonywanymi czynnościami, 

dotyczące zdarzeń powodujących:] 

 <Biegły rewident lub firmy audytorskie badające sprawozdania finansowe domu 

maklerskiego, podmiotu dominującego wobec domu maklerskiego lub podmiotu 
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wywierającego na dom maklerski znaczny wpływ w rozumieniu art. 96 ust. 3 

niezwłocznie przekazują Komisji oraz radzie nadzorczej i zarządowi domu 

maklerskiego, podmiotu dominującego wobec domu maklerskiego lub podmiotu 

wywierającego na dom maklerski znaczny wpływ w rozumieniu art. 96 ust. 3 

istotne informacje, w posiadanie których weszli w związku z wykonywanymi 

czynnościami, dotyczące zdarzeń powodujących:> 

[1) powstanie uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez ten dom maklerski, członków 

jego zarządu lub pracowników, przepisów prawa, zasad uczciwego obrotu lub 

interesów zleceniodawców;] 

<1) powstanie uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez ten dom maklerski, 

członków jego zarządu lub pracowników przepisów prawa regulujących 

prowadzenie działalności maklerskiej, zasad uczciwego obrotu lub interesów 

zleceniodawców;> 

2) powstanie zagrożenia dla dalszego funkcjonowania tego domu maklerskiego; 

3) odmowę wydania opinii dotyczącej sprawozdania finansowego tego domu 

maklerskiego, wydanie opinii negatywnej dotyczącej jej sprawozdania finansowego 

lub wniesienie zastrzeżeń w tej opinii. 

3a. Biegły rewident lub firma audytorska może odstąpić od powiadomienia rady 

nadzorczej i zarządu, o którym mowa w ust. 3, jeżeli przemawiają za tym ważne 

powody. 

3b. Na żądanie Komisji lub jej upoważnionego przedstawiciela biegły rewident oraz 

osoby wchodzące w skład organów zarządzających firmy audytorskiej badającej 

sprawozdanie finansowe domu maklerskiego lub pozostające z tą firmą w stosunku 

pracy są obowiązani niezwłocznie udzielać pisemnych lub ustnych informacji i 

wyjaśnień, a także sporządzać i przekazywać kopie dokumentów i innych nośników 

informacji, na koszt podmiotu badanego, w celu umożliwienia wykonywania 

ustawowych zadań Komisji w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów 

oddziału 2a oraz rozporządzenia 575/2013. 

4. Wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 3 i 3b, 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. 
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<Art. 102a. 

1. Powołanie prezesa zarządu domu maklerskiego i członka zarządu domu 

maklerskiego, który będzie odpowiedzialny za nadzorowanie systemu 

zarządzania ryzykiem, następuje, z zastrzeżeniem art. 84 ust. 1a, za zgodą 

Komisji. Z wnioskiem o wyrażenie zgody występuje rada nadzorcza. 

2. Rada nadzorcza domu maklerskiego, wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, 

przekazuje informacje i oświadczenia osób wskazanych w tym przepisie, 

odnoszące się do okresu ostatnich 5 lat, dotyczące: 

1) identyfikacji tych osób (dane osobowe); 

2) wiedzy, umiejętności i doświadczenia tych osób, a w szczególności wykształcenia, 

przebiegu pracy zawodowej i ukończonych szkoleń zawodowych; 

3) funkcji pełnionych w organach innych podmiotów; 

4) karalności tych osób, prowadzonych przeciwko nim postępowań karnych 

i postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe; 

5) sankcji administracyjnych nałożonych na te osoby lub inne podmioty w związku 

z zakresem odpowiedzialności tych osób; 

6) postępowań sądowych, które mogą mieć negatywny wpływ na sytuację finansową 

tych osób, zagrożonych sankcją postępowań administracyjnych, lub 

dyscyplinarnych, w których te osoby występowały lub występują jako strona, a 

także postępowań egzekucyjnych zakończonych lub prowadzonych przeciwko tej 

osobie; 

7) innych okoliczności mogących mieć wpływ na ocenę spełniania przez te osoby 

wymogów określonych w art. 103 ust. 1a. 

3. Komisja odmawia wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1, jeżeli osoba, której 

dotyczy wniosek o wyrażenie zgody, nie spełnia wymogów określonych w art. 103 

ust. 1a lub 1b. 

4. Jeżeli nie zachodzą przesłanki określone w ust. 3, przepisu ust. 1 nie stosuje się do 

powołania na kolejną kadencję osób wymienionych w ust. 1. 

5. Decyzja, o której mowa w ust. 1, może określać termin, do którego powinno 

nastąpić powołanie lub powierzenie funkcji, o którym mowa w ust. 1. W 

przypadku niedotrzymania tego terminu decyzja wygasa. Przepisu art. 162 § 3 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego nie 

stosuje się. 
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Art. 102b. 

1. W zarządzie domu maklerskiego wyodrębnia się stanowisko członka zarządu 

nadzorującego lub stanowiska członków zarządu nadzorujących system 

zarządzania ryzykiem w działalności domu maklerskiego. 

2. Zarząd domu maklerskiego ustala, a rada nadzorcza zatwierdza wewnętrzny 

podział kompetencji w zarządzie domu maklerskiego. 

3. W ramach wewnętrznego podziału kompetencji w zarządzie domu maklerskiego 

nie mogą być łączone funkcje prezesa zarządu oraz członka zarządu 

nadzorującego system zarządzania ryzykiem w działalności domu maklerskiego. 

 

Art. 102c. 

1. W przypadku gdy członek zarządu domu maklerskiego nie spełnia wymogów 

określonych w art. 103 ust. 1a, Komisja może wystąpić do właściwego organu 

domu maklerskiego z wnioskiem o jego odwołanie. 

2. Komisja może zawiesić w czynnościach członka zarządu domu maklerskiego do 

czasu podjęcia przez właściwy organ domu maklerskiego uchwały w sprawie 

wniosku o jego odwołanie. 

3. Rada nadzorcza może delegować członka rady nadzorczej, na okres nie dłuższy 

niż 3 miesiące, do czasowego wykonywania czynności członka zarządu, który 

został zawieszony.> 

Art. 103. 

[1. W skład zarządu domu maklerskiego powinny wchodzić co najmniej dwie osoby 

posiadające wykształcenie wyższe, co najmniej trzyletni staż pracy w instytucjach 

rynku finansowego oraz dobrą opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami. 

1a. W skład zarządu domu maklerskiego powinny wchodzić osoby posiadające wiedzę, 

kompetencje i doświadczenie niezbędne do zarządzania domem maklerskim, w tym 

zarządzania ryzykiem, z uwzględnieniem zakresu, skali i złożoności prowadzonej 

działalności. Dom maklerski jest obowiązany zapewnić podnoszenie przez członków 

organów domu maklerskiego kwalifikacji niezbędnych do należytego wykonywania 

powierzonych obowiązków.] 

<1. Liczba członków zarządu i rady nadzorczej domu maklerskiego powinna 

zapewniać skuteczne, prawidłowe i ostrożne zarządzanie domem maklerskim, w 
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szczególności uwzględnia zakres, skalę i złożoność prowadzonej działalności, przy 

czym w skład zarządu powinny wchodzić co najmniej dwie osoby. 

1a. W skład zarządu i rady nadzorczej domu maklerskiego mogą wchodzić wyłącznie 

osoby posiadające nieposzlakowaną opinię w związku ze sprawowanymi 

funkcjami, wiedzę, kompetencje i doświadczenie niezbędne do skutecznego, 

prawidłowego oraz ostrożnego zarządzania domem maklerskim, w tym 

zarządzania ryzykiem, z uwzględnieniem zakresu, skali i złożoności prowadzonej 

działalności. Dom maklerski zapewnia utrzymywanie i doskonalenie przez 

członków organów domu maklerskiego wiedzy i kompetencji niezbędnych do 

należytego wykonywania powierzonych obowiązków.> 

1b. W skład organów domu maklerskiego nie mogą wchodzić osoby, które zostały uznane 

prawomocnym orzeczeniem za winne popełnienia przestępstwa skarbowego, 

przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi 

gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwa 

określonego w art. 305, art. 307 lub art. 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo 

własności przemysłowej, przestępstwa określonego w ustawach, o których mowa w 

art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, oraz 

przestępstwa stanowiącego naruszenie równoważnych przepisów obowiązujących w 

innych państwach członkowskich. 

1c. Liczba funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej pełnionych jednocześnie przez 

członka zarządu lub rady nadzorczej domu maklerskiego, o którym mowa w art. 110a 

ust. 1 pkt 4, powinna być uzależniona od indywidualnych okoliczności oraz 

charakteru, skali i stopnia złożoności działalności domu maklerskiego. 

1d. Członek zarządu lub rady nadzorczej domu maklerskiego, o którym mowa w art. 110a 

ust. 1 pkt 4, spełniającego co najmniej jeden z warunków określonych w ust. 1h, może 

sprawować jednocześnie nie więcej niż: 

1) jedną funkcję członka zarządu i dwie funkcje członka rady nadzorczej albo 

2) cztery funkcje członka rady nadzorczej. 

1e. Za jedną funkcję, o której mowa w ust. 1d, uznaje się: 

1) funkcje członka zarządu lub rady nadzorczej sprawowane w podmiotach należących 

do tej samej grupy kapitałowej; 

2) funkcje członka zarządu lub rady nadzorczej sprawowane w podmiotach: 
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a) objętych tym samym instytucjonalnym systemem ochrony spełniającym warunki, o 

których mowa w art. 113 ust. 7 rozporządzenia 575/2013, 

b) w których dom maklerski posiada znaczny pakiet akcji, o którym mowa w art. 4 ust. 1 

pkt 36 rozporządzenia 575/2013. 

1f. Przepisu ust. 1d nie stosuje się do funkcji sprawowanych przez członka zarządu lub 

rady nadzorczej domu maklerskiego w podmiotach nieprowadzących działalności 

gospodarczej, jak również do reprezentantów Skarbu Państwa. 

1g. Na wniosek rady nadzorczej Komisja, biorąc pod uwagę w szczególności zakres, skalę 

i złożoność działalności prowadzonej przez dom maklerski, może wyrazić zgodę na 

sprawowanie przez członka zarządu lub rady nadzorczej, o których mowa w ust. 1d, 

jednej dodatkowej funkcji członka rady nadzorczej ponad ograniczenia przewidziane 

w ust. 1d i 1e, jeżeli nie zagrozi to należytemu wykonywaniu przez członka zarządu 

lub rady nadzorczej powierzonych mu obowiązków w domu maklerskim. [Komisja 

informuje Europejski Urząd Nadzoru Bankowego o wydanych zgodach.] <Komisja 

informuje Europejski Urząd Nadzoru Bankowego i Europejski Urząd Nadzoru 

Giełd i Papierów Wartościowych o wydanych zgodach.> 

1h. Przepis ust. 1d ma zastosowanie do domu maklerskiego, o którym mowa w art. 110a 

ust. 1 pkt 4, spełniającego co najmniej jeden z warunków: 

1)  instrumenty finansowe wyemitowane przez dom maklerski zostały dopuszczone do 

obrotu na rynku regulowanym; 

2) udział domu maklerskiego w aktywach sektora domów maklerskich jest nie mniejszy 

niż 2%; 

3) udział domu maklerskiego w funduszach własnych sektora domów maklerskich jest 

nie mniejszy niż 2%. 

2. W przypadku domu maklerskiego działającego w formie spółki osobowej wymogi 

określone w ust. 1-1c mają zastosowanie do komplementariuszy lub wspólników, 

którym przysługuje prawo prowadzenia spraw spółki lub jej reprezentowania, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. 

3. Przepisy ust. 1-1h stosuje się również do finansowej spółki holdingowej oraz 

finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej, o których mowa w art. 4 ust. 

1 pkt 20 i 21 rozporządzenia 575/2013, o ile spółka ta jest podmiotem dominującym 

wobec domu maklerskiego. 
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4. Komisja gromadzi informacje ujawniane przez domy maklerskie zgodnie z art. 435 ust. 

2 lit. c rozporządzenia 575/2013 i wykorzystuje je do analizy praktyk zapewniających 

różnorodność w składzie organów domów maklerskich. 

5. Komisja przekazuje informacje, o których mowa w ust. 4, Europejskiemu Urzędowi 

Nadzoru Bankowego. 

Art. 104. 

[1. Zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej, z zastrzeżeniem ust. 2-10, 

uprawnia dom maklerski do prowadzenia w formie oddziału lub bez konieczności 

otwierania oddziału działalności maklerskiej na terytorium wszystkich innych państw 

członkowskich w zakresie czynności objętych zezwoleniem, o którym mowa w art. 69 

ust. 1.] 

<1. Zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej, z zastrzeżeniem ust. 2, 3, 5 i 

6–10, uprawnia dom maklerski do prowadzenia, w formie oddziału, lub bez 

konieczności otwierania oddziału, w tym za pośrednictwem agenta 

przebywającego w innym państwie członkowskim lub na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, działalności maklerskiej na terytorium wszystkich 

innych państw członkowskich w zakresie czynności objętych zezwoleniem, o 

którym mowa w art. 69 ust. 1.> 

2. Dom maklerski jest obowiązany zawiadomić Komisję o zamiarze prowadzenia 

działalności maklerskiej w formie oddziału lub bez otwierania oddziału na terytorium 

innego państwa członkowskiego. 

[3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera: 

1) wskazanie innego państwa członkowskiego, na terytorium którego planuje się 

utworzenie oddziału lub będzie prowadzona działalność bez otwierania oddziału; 

2) przewidywany zakres działalności oraz strukturę organizacyjną; 

3) adres, pod którym dostępne będą dokumenty związane z prowadzoną działalnością; 

4) dane osobowe osób kierujących działalnością; 

5) wskazanie, czy dom maklerski zamierza korzystać z pośrednictwa agentów firmy 

inwestycyjnej w innym państwie członkowskim, na terytorium którego planuje 

prowadzenie działalności maklerskiej; 

6) dane agentów firmy inwestycyjnej, o których mowa w pkt 5.] 

<3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera informacje określone: 
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1) w art. 6 rozporządzenia 2017/1018 – w przypadku gdy działalność ma być 

prowadzona w formie oddziału, lub bez otwierania oddziału, ale za 

pośrednictwem agenta, który ma przebywać w innym państwie członkowskim, w 

którym ma być wykonywana działalność; 

2) w art. 3 rozporządzenia 2017/1018 – w przypadku gdy działalność ma być 

prowadzona bez otwierania oddziału, w tym za pośrednictwem agenta, który ma 

przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.> 

[4. Przepisów ust. 3 pkt 3 i 4 nie stosuje się w przypadku, gdy działalność maklerska 

będzie prowadzona bez otwierania oddziału. 

4a. Przepisów ust. 3 pkt 5 i 6 nie stosuje się, w przypadku gdy działalność maklerska 

będzie prowadzona w formie oddziału.] 

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

pkt 1-5, w terminie 3 miesięcy - w przypadku gdy działalność ma być prowadzona w 

formie oddziału, lub miesiąca - w przypadku gdy działalność ma być prowadzona bez 

otwierania oddziału - od ich otrzymania, właściwemu organowi nadzoru innego 

państwa członkowskiego, na terytorium którego ma działać oddział lub będzie 

prowadzona działalność. W przypadku gdy działalność ma być prowadzona w formie 

oddziału, Komisja wraz z informacjami, o których mowa w ust. 3, przekazuje 

informacje o ogólnych zasadach funkcjonowania polskiego systemu rekompensat. 

<5. Komisja przekazuje informacje, o których mowa w ust. 3, właściwemu organowi 

nadzoru innego państwa członkowskiego, na terytorium którego ma działać 

oddział lub będzie prowadzona działalność, w terminie 3 miesięcy od dnia ich 

otrzymania – w przypadku gdy działalność ma być prowadzona w sposób, 

o którym mowa w ust. 3 pkt 1, albo miesiąca od dnia ich otrzymania – w 

przypadku gdy działalność ma być prowadzona w sposób, o którym mowa w ust. 

3 pkt 2. W przypadku gdy działalność ma być prowadzona w sposób, o którym 

mowa w ust. 3 pkt 1, wraz z informacjami, o których mowa w ust. 3, Komisja 

przekazuje informacje o ogólnych zasadach funkcjonowania polskiego systemu 

rekompensat.> 

[5a. Na żądanie organu nadzoru innego państwa członkowskiego Komisja przekazuje 

informacje zawarte w zawiadomieniu domu maklerskiego zamierzającego prowadzić 

działalność maklerską bez otwierania oddziału, o których mowa w ust. 3 pkt 6.] 
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6. O przekazaniu informacji, o których mowa w ust. 3, właściwemu organowi nadzoru 

innego państwa członkowskiego Komisja informuje dom maklerski, którego te 

informacje dotyczą. 

7. W przypadku zmiany zasad funkcjonowania systemu rekompensat, Komisja przekazuje 

informację o tych zmianach właściwemu organowi nadzoru w innym państwie 

członkowskim, na którego terytorium działa dom maklerski. 

8. Informacje o zmianie danych zawartych w zawiadomieniu dom maklerski przekazuje 

Komisji nie później niż na miesiąc przed dniem wejścia w życie tych zmian. Komisja 

przekazuje te informacje właściwemu organowi nadzoru innego państwa 

członkowskiego, na terytorium którego działa oddział lub jest prowadzona działalność 

bez otwierania oddziału. 

<8a. Informacja, o której mowa w ust. 8, zawiera informacje określone w: 

1) art. 7 rozporządzenia 2017/1018 – w przypadku gdy działalność jest prowadzona 

w formie oddziału, lub bez otwierania oddziału, ale za pośrednictwem agenta, 

który przebywa w innym państwie członkowskim, w którym jest wykonywana 

działalność; 

2) art. 4 rozporządzenia 2017/1018 – w przypadku gdy działalność jest prowadzona 

bez otwierania oddziału, w tym za pośrednictwem agenta, który przebywa na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.> 

[9. Komisja może, w terminie 3 miesięcy - w przypadku gdy działalność ma być 

prowadzona w formie oddziału, lub miesiąca - w przypadku gdy działalność ma być 

prowadzona bez otwierania oddziału - od dnia złożenia zawiadomienia, zgłosić 

sprzeciw wobec zamiaru utworzenia oddziału lub rozpoczęcia działalności bez 

otwierania oddziału poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli stanowiłoby to 

zagrożenie dla funkcjonowania domu maklerskiego na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej.] 

<9. Komisja może, w terminie 3 miesięcy – w przypadku gdy działalność ma być 

prowadzona w sposób, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, albo miesiąca – 

w przypadku gdy działalność ma być prowadzona w sposób, o którym mowa 

w ust. 3 pkt 2, od dnia złożenia zawiadomienia, zgłosić sprzeciw wobec zamiaru 

utworzenia oddziału lub rozpoczęcia działalności bez otwierania oddziału poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli stanowiłoby to zagrożenie dla 

funkcjonowania domu maklerskiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.> 
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10. Działalność maklerska na terytorium innego państwa członkowskiego może być 

rozpoczęta po otrzymaniu od właściwego organu nadzoru tego państwa informacji 

wskazującej warunki prowadzenia tej działalności lub po upływie 2 miesięcy 

liczonych od dnia otrzymania przez właściwy organ nadzoru w innym państwie 

członkowskim, na którego terytorium działalność ma być prowadzona, 

zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2. [Działalność, która ma być prowadzona bez 

otwierania oddziału, może być podjęta po otrzymaniu przez dom maklerski, od Komisji 

informacji, o której mowa w ust. 6.] <Działalność, która ma być prowadzona w 

sposób, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, może być podjęta po otrzymaniu przez 

dom maklerski od Komisji informacji, o której mowa w ust. 6.> 

11. Komisja niezwłocznie informuje właściwy organ nadzoru innego państwa 

członkowskiego, na którego terytorium działa dom maklerski, o cofnięciu lub 

wygaśnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej będącego podstawą 

prowadzenia działalności na terytorium danego państwa. 

12. Komisja informuje Komisję Europejską oraz Europejski Urząd Nadzoru Giełd i 

Papierów Wartościowych o liczbie przypadków zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa 

w ust. 9. 

[13. Przewidywany zakres działalności, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, nie może 

obejmować wyłącznie czynności określonych w art. 69 ust. 4.] 

<13. Przewidywany zakres działalności, którą dom maklerski zamierza prowadzić, 

nie może obejmować wyłącznie czynności określonych w art. 69 ust. 4.> 

14. Dom maklerski może ubiegać się o możliwość prowadzenia działalności w formie 

oddziału lub w innej formie w kraju niebędącym państwem członkowskim pod 

warunkiem uprzedniego zawarcia przez Komisję porozumienia, o którym mowa w art. 

20 ust. 2 ustawy o nadzorze, z organem nadzoru w kraju, w którym ma być 

prowadzona ta działalność. [W tym przypadku przepisy ust. 2-4 i 9 stosuje się 

odpowiednio.] <W tym przypadku przepisy ust. 2, 3 i 9 stosuje się odpowiednio.> 

 

Art. 104a. 

[1. Zezwolenie na organizowanie alternatywnego systemu obrotu uprawnia dom 

maklerski do instalowania na terytorium innego państwa członkowskiego systemów 

informatycznych i urządzeń technicznych zapewniających dostęp do organizowanego 
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przez ten dom maklerski alternatywnego systemu obrotu podmiotom prowadzącym 

działalność na terytorium innego państwa członkowskiego.] 

<1. Zezwolenie na prowadzenie ASO lub OTF uprawnia dom maklerski do 

instalowania na terytorium innego państwa członkowskiego systemów 

teleinformatycznych i urządzeń technicznych zapewniających dostęp do 

prowadzonych przez ten dom maklerski ASO lub OTF podmiotom prowadzącym 

działalność na terytorium innego państwa członkowskiego.> 

2. Dom maklerski jest obowiązany zawiadomić Komisję o zamiarze podjęcia czynności, o 

których mowa w ust. 1, ze wskazaniem państwa, na którego terytorium czynności te 

mają być podjęte. 

<2a. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera informacje określone w art. 5 

rozporządzenia 2017/1018.> 

3. Komisja przekazuje zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, w terminie miesiąca od 

dnia jego otrzymania, właściwemu organowi nadzoru innego państwa 

członkowskiego, na terytorium którego czynności określone w ust. 1 mają być podjęte. 

 

Art. 106b. 

[1. Podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 106 ust. 1, przedstawia 

wraz z zawiadomieniem informacje dotyczące: 

1) identyfikacji podmiotu składającego zawiadomienie, osób zarządzających jego 

działalnością oraz osób przewidzianych do objęcia funkcji członków zarządu domu 

maklerskiego - o ile podmiot składający zawiadomienie planuje zmiany w tym 

zakresie; 

2) identyfikacji domu maklerskiego, o którym mowa w art. 106 ust. 1; 

3) działalności zawodowej, gospodarczej lub statutowej podmiotu składającego 

zawiadomienie i osób, o których mowa w pkt 1, a w szczególności przedmiotu tej 

działalności, zakresu i miejsca jej prowadzenia oraz dotychczasowego jej przebiegu, a 

także wykształcenia posiadanego przez podmiot składający zawiadomienie, będący 

osobą fizyczną, i osób, o których mowa w pkt 1; 

4) grupy, do której należy podmiot składający zawiadomienie, a w szczególności jej 

struktury, należących do niej podmiotów, prawnych i faktycznych powiązań 

kapitałowych, finansowych i osobowych z innymi podmiotami; 

5) sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu składającego zawiadomienie; 
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6) skazania za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, postępowań warunkowo 

umorzonych oraz zakończonych ukaraniem postępowań dyscyplinarnych jak również 

innych zakończonych postępowań administracyjnych i cywilnych, dotyczących 

podmiotu składającego zawiadomienie lub osób, o których mowa w pkt 1, mogących 

mieć wpływ na ocenę podmiotu składającego zawiadomienie w świetle kryteriów 

określonych w art. 106h ust. 2; 

7) toczących się postępowań karnych o przestępstwo umyślne - z wyłączeniem 

przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego - lub postępowań w sprawie o 

przestępstwo skarbowe, jak również innych toczących się postępowań 

administracyjnych, dyscyplinarnych i cywilnych, mogących mieć wpływ na ocenę 

podmiotu składającego zawiadomienie w świetle kryteriów określonych w art. 106h 

ust. 2, a prowadzonych przeciwko podmiotowi składającemu zawiadomienie lub 

osobom, o których mowa w pkt 1, lub postępowań związanych z działalnością tego 

podmiotu lub tych osób; 

8) działań zmierzających do nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji w liczbie 

zapewniającej osiągnięcie lub przekroczenie poziomów określonych w art. 106 ust. 1 

albo stania się podmiotem dominującym domu maklerskiego, a w szczególności 

docelowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu domu 

maklerskiego, związanych z tym udziałem uprawnień, sposobu i źródeł finansowania 

nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji, zawartych w związku z tymi działaniami 

umów oraz działania w porozumieniu z innymi podmiotami; 

9) zamiarów podmiotu składającego zawiadomienie w odniesieniu do przyszłej 

działalności domu maklerskiego, w szczególności w zakresie planów marketingowych, 

operacyjnych, finansowych oraz dotyczących organizacji i zarządzania, z 

uwzględnieniem zobowiązań, o których mowa w art. 106h ust. 3.] 

<1. Podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 106 ust. 1, 

przedstawia wraz z zawiadomieniem informacje, o których mowa 

w rozporządzeniu 2017/1946.> 

[2. Informacje w zakresie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, a także informacje w 

zakresie określonym w ust. 1 pkt 6 i 7, nie są wymagane w odniesieniu do podmiotu 

składającego zawiadomienie i osób zarządzających jego działalnością, jeżeli podmiot 

składający zawiadomienie jest bankiem krajowym lub instytucją kredytową w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, zakładem ubezpieczeń 
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lub zakładem reasekuracji, które uzyskały zezwolenie na wykonywanie działalności w 

państwie członkowskim, domem maklerskim lub zagraniczną firmą inwestycyjną, 

spółką zarządzającą lub zarządzającym z UE, którzy uzyskali zezwolenie na 

wykonywanie działalności w państwie członkowskim, o ile okoliczność ta zostanie 

wykazana w zawiadomieniu.] 

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

dokumenty, które należy załączyć do zawiadomienia w celu przedstawienia informacji 

określonych w ust. 1, mając na względzie zapewnienie proporcjonalności wymaganych 

informacji w zależności od zamierzonego wpływu podmiotu składającego 

zawiadomienie na zarządzanie domem maklerskim.] 

<3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze 

rozporządzenia, dokumenty, które należy załączyć do zawiadomienia w celu 

przedstawienia informacji określonych w ust. 1, mając na względzie umożliwienie 

przeprowadzenia właściwej oceny podmiotu zamierzającego nabyć lub objąć 

akcje lub prawa z akcji domu maklerskiego albo zamierzającego stać się 

podmiotem dominującym domu maklerskiego w inny sposób.> 

 

[Art. 106d. 

W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy prawo kraju właściwego nie 

przewiduje sporządzania wymaganych dokumentów podmiot składający 

zawiadomienie lub osoba, której sprawa dotyczy, może, w miejsce tych dokumentów, 

złożyć stosowne oświadczenie, zawierające wymagane informacje.] 

 

<Art. 106d. 

W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy prawo kraju właściwego nie 

przewiduje sporządzania dokumentów wymaganych dla przedstawienia 

informacji, o których mowa w rozporządzeniu 2017/1946, podmiot składający 

zawiadomienie lub osoba, której sprawa dotyczy, może, w miejsce tych 

dokumentów, złożyć stosowne oświadczenie zawierające wymagane informacje.> 

 

Art. 106h. 

1. Komisja zgłasza, w drodze decyzji, sprzeciw co do nabycia albo objęcia akcji lub praw 

z akcji lub co do stania się podmiotem dominującym domu maklerskiego, jeżeli: 



- 199 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

1) podmiot składający zawiadomienie nie uzupełnił w wyznaczonym terminie braków w 

zawiadomieniu lub załączanych do zawiadomienia dokumentach i informacjach; 

2) podmiot składający zawiadomienie nie przekazał w terminie dodatkowych informacji 

lub dokumentów żądanych przez Komisję; 

3) uzasadnione jest to potrzebą ostrożnego i stabilnego zarządzania domem maklerskim, 

z uwagi na możliwy wpływ podmiotu składającego zawiadomienie na dom maklerski 

lub z uwagi na ocenę sytuacji finansowej podmiotu składającego zawiadomienie. 

2. W ramach oceny istnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 3, Komisja bada, czy 

podmiot składający zawiadomienie wykazał, że: 

1) daje rękojmię wykonywania swoich praw i obowiązków w sposób należycie 

zabezpieczający interesy domu maklerskiego i klientów domu maklerskiego oraz 

zapewnia właściwe prowadzenie działalności maklerskiej; 

2) osoby, które będą kierować działalnością domu maklerskiego dają rękojmię 

prowadzenia spraw domu maklerskiego w sposób należycie zabezpieczający interesy 

domu maklerskiego i klientów domu maklerskiego oraz zapewnią właściwe 

wykonywanie działalności maklerskiej, a także posiadają odpowiednie doświadczenie 

zawodowe; 

3) jest w dobrej kondycji finansowej, w szczególności w odniesieniu do aktualnego 

zakresu prowadzonej działalności, jak również wpływu realizacji planów 

inwestycyjnych na przyszłą sytuację finansową podmiotu składającego zawiadomienie 

i przyszłą sytuację finansową domu maklerskiego; 

4) zapewni przestrzeganie przez dom maklerski wymogów ostrożnościowych 

wynikających z przepisów prawa, w tym wymogów kapitałowych, kontroli 

wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, a w szczególności, że struktura grupy, której dom 

maklerski stanie się częścią, umożliwiać będzie sprawowanie efektywnego nadzoru 

oraz skuteczną wymianę informacji pomiędzy właściwymi organami nadzorczymi i 

ustalenie zakresów właściwości tych organów; 

5) środki finansowe związane z nabyciem albo objęciem akcji lub praw z akcji lub 

podjęciem innych działań zmierzających do stania się podmiotem dominującym, 

powodujących, że dom maklerski stanie się podmiotem zależnym, nie pochodzą z 

nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz nie mają związku z finansowaniem 

terroryzmu ani w związku z zamierzonym nabyciem albo objęciem akcji lub praw z 

akcji lub podjęciem innych działań zmierzających do stania się podmiotem 
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dominującym nie zachodzi zwiększone ryzyko popełnienia przestępstwa, a także 

wystąpienia innych działań związanych z wprowadzaniem do obrotu środków 

finansowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł lub 

finansowaniem terroryzmu. 

3. Dokonując oceny, o której mowa w ust. 1 pkt 3, Komisja uwzględnia w szczególności, 

złożone w związku z postępowaniem, zobowiązania podmiotu dotyczące domu 

maklerskiego lub ostrożnego i stabilnego nim zarządzania. 

<3a. W przypadku gdy zawiadomienie, o którym mowa w art. 106 ust. 1, zostało 

złożone przez więcej niż jeden podmiot w odniesieniu do tego samego domu 

maklerskiego, Komisja, dokonując oceny, o której mowa w ust. 1 pkt 3, traktuje 

potencjalnych nabywców w sposób niedyskryminujący.> 

4. Komisja może, w terminie określonym w art. 106i ust. 1 wydać decyzję o stwierdzeniu 

braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu, jeżeli stwierdzi, że nie zachodzą okoliczności 

wskazane w ust. 1. 

5. Wydając decyzję, o której mowa w ust. 4, Komisja może ustalić termin nabycia albo 

objęcia akcji lub praw z akcji albo uzyskania uprawnień podmiotu dominującego 

domu maklerskiego. 

6. Termin, o którym mowa w ust. 5, może być wydłużony z urzędu lub na wniosek 

podmiotu składającego zawiadomienie. 

 

Art. 106l. 

1. W przypadku nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji: 

1) z naruszeniem przepisu art. 106 ust. 1 albo 

2) pomimo zgłoszenia przez Komisję sprzeciwu, o którym mowa w art. 106h ust. 1, albo 

3) przed upływem terminu uprawniającego Komisję do zgłoszenia sprzeciwu, o którym 

mowa w art. 106h ust. 1, albo 

4) po wyznaczonym przez Komisję terminie na nabycie albo objęcie akcji lub praw z 

akcji, o którym mowa w art. 106h ust. 5 

- z akcji tych nie może być wykonywane prawo głosu, z zastrzeżeniem art. 106m. 

2. W przypadku wykonywania uprawnień podmiotu dominującego domu maklerskiego: 

1) z naruszeniem przepisu art. 106 ust. 1 albo 

2) w przypadku zgłoszenia przez Komisję sprzeciwu, o którym mowa w art. 106h ust. 1, 

albo 



- 201 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

3) przed upływem terminu uprawniającego Komisję do zgłoszenia sprzeciwu, o którym 

mowa w art. 106h ust. 1, albo 

4) uzyskanych po upływie terminu, o którym mowa w art. 106h ust. 5 

- członkowie zarządu domu maklerskiego powołani przez podmiot dominujący lub będący 

członkami zarządu, prokurentami lub osobami pełniącymi kierownicze funkcje w 

podmiocie dominującym nie mogą uczestniczyć w czynnościach z zakresu 

reprezentacji domu maklerskiego; w przypadku gdy nie można ustalić, którzy 

członkowie zarządu zostali powołani przez podmiot dominujący, powołanie zarządu 

jest bezskuteczne od dnia uzyskania przez ten podmiot uprawnień podmiotu 

dominującego domu maklerskiego, z zastrzeżeniem art. 106m. 

3. Uchwały walnego zgromadzenia domu maklerskiego podjęte z naruszeniem przepisu 

ust. 1 są nieważne, chyba że spełniają wymogi kworum oraz większości głosów bez 

uwzględnienia głosów nieważnych. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, prawo 

wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia 

przysługuje również Komisji. Przepis art. 425 Kodeksu spółek handlowych stosuje się 

odpowiednio. 

4. Czynności z zakresu reprezentacji domu maklerskiego podejmowane z udziałem 

członków zarządu z naruszeniem przepisu ust. 2 są nieważne. Przepis art. 58 § 3 

Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lub 2, Komisja może, w drodze decyzji, nakazać 

zbycie akcji w wyznaczonym terminie. 

6. Jeżeli akcje nie zostaną zbyte w terminie, o którym mowa w ust. 5, Komisja może 

nałożyć na akcjonariusza domu maklerskiego karę pieniężną do wysokości 1 000 000 

zł lub cofnąć zezwolenie na wykonywanie działalności maklerskiej. 

<7. Jeżeli podmiot, o którym mowa w art. 106 ust. 1, nabył lub objął akcje lub prawa 

z akcji, o których mowa w art. 106 ust. 1, i nie dochowuje zobowiązania, o 

którym mowa w art. 106h ust. 3, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć na ten 

podmiot karę pieniężną do wysokości odpowiadającej wartości tych akcji lub 

praw z akcji. Wartość akcji lub praw z akcji ustalana jest na dzień ich nabycia 

albo objęcia według wartości godziwej, o której mowa w ustawie z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości. 

8. Decyzja, o której mowa w ust. 7, jest natychmiast wykonalna. 
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9. Komisja może określić w decyzji, o której mowa w ust. 7, że kara pieniężna jest 

płatna w miesięcznych ratach.  

10. Jeżeli podmiot, o którym mowa w art. 106 ust. 1, wypełni zobowiązanie, o którym 

mowa w art. 106h ust. 3, przed upływem terminu wskazanego w decyzji, o której 

mowa w ust. 7, Komisja wydaje decyzję o umorzeniu kary pieniężnej, o której 

mowa w ust. 7: 

1) w całości albo  

2) w części odpowiadającej niezapłaconym przyszłym ratom – w przypadku 

określonym w ust. 9.> 

<Art. 106o. 

W przypadku zaległej kary pieniężnej, o której mowa w art. 106l ust. 6 i 7, Komisja 

może nakazać domowi maklerskiemu, którego akcjonariuszem jest podmiot, na 

który została nałożona kara, przekazanie na poczet zaległej kary pieniężnej wraz 

z odsetkami wszelkich płatności dokonywanych przez dom maklerski na rzecz 

tego akcjonariusza, w kwocie odpowiadającej tej karze wraz z odsetkami.> 

 

Art. 110a. 

1. Ilekroć w niniejszym oddziale jest mowa o: 

1) dominującej finansowej spółce holdingowej o działalności mieszanej z państwa 

członkowskiego - rozumie się przez to dominującą finansową spółkę holdingową o 

działalności mieszanej z państwa członkowskiego, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 32 

rozporządzenia 575/2013; 

2) dominującej finansowej spółce holdingowej z państwa członkowskiego - rozumie się 

przez to dominującą finansową spółkę holdingową z państwa członkowskiego, o 

której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 30 rozporządzenia 575/2013; 

3) dominującej instytucji z państwa członkowskiego - rozumie się przez to dominującą 

instytucję z państwa członkowskiego, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 28 

rozporządzenia 575/2013; 

[4) domu maklerskim - rozumie się przez to dom maklerski, którego zezwolenie na 

działalność maklerską obejmuje co najmniej jedną z czynności, o których mowa w art. 

69 ust. 2 pkt 3, 6-8 lub ust. 4 pkt 1;] 
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<4) domu maklerskim – rozumie się przez to dom maklerski, którego zezwolenie na 

działalność maklerską obejmuje co najmniej jedną z czynności, o których mowa 

w art. 69 ust. 2 pkt 3, 6–9 lub ust. 4 pkt 1;> 

5) finansowej spółce holdingowej - rozumie się przez to finansową spółkę holdingową, o 

której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia 575/2013; 

6) finansowej spółce holdingowej o działalności mieszanej - rozumie się przez to 

finansową spółkę holdingową o działalności mieszanej, o której mowa w art. 4 ust. 1 

pkt 21 rozporządzenia 575/2013; 

7) instytucji - rozumie się przez to instytucję, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 

rozporządzenia 575/2013; 

8) instytucji finansowej - rozumie się przez to instytucję finansową, o której mowa w art. 

4 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia 575/2013; 

9)  instytucji kredytowej - rozumie się przez to instytucję, o której mowa w art. 4 ust. 1 

pkt 1 rozporządzenia 575/2013, do której stosuje się przepisy rozporządzenia 

575/2013 zgodnie z art. 1 akapit pierwszy zdanie wstępne rozporządzenia 575/2013; 

10) podmiocie dominującym - rozumie się przez to jednostkę dominującą, o której mowa 

w art. 4 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia 575/2013, jak również podmiot uznany przez 

Komisję za dominujący zgodnie z ust. 2; 

11) podmiocie zależnym - rozumie się przez to jednostkę zależną, o której mowa w art. 4 

ust. 1 pkt 16 rozporządzenia 575/2013; 

12) spółce holdingowej o działalności mieszanej - rozumie się przez to holding mieszany, 

o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia 575/2013; 

13) udziale kapitałowym - rozumie się przez to posiadany bezpośrednio lub pośrednio 

udział dający prawo do co najmniej 20% kapitału innego podmiotu lub prawo do 

wykonywania co najmniej 20% głosów w organach innego podmiotu; 

14) unijnej dominującej finansowej spółce holdingowej - rozumie się przez to unijną 

dominującą finansową spółkę holdingową, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 31 

rozporządzenia 575/2013; 

15) unijnej dominującej finansowej spółce holdingowej o działalności mieszanej - rozumie 

się przez to unijną dominującą finansową spółkę holdingową o działalności mieszanej, 

o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia 575/2013; 

16) unijnej instytucji dominującej - rozumie się przez to unijną instytucję dominującą, o 

której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 29 rozporządzenia 575/2013; 
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17) zagranicznej firmie inwestycyjnej - rozumie się przez to firmę inwestycyjną, o której 

mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia 575/2013, z siedzibą w innym państwie 

członkowskim. 

2. Komisja może, w drodze decyzji, uznać za podmiot dominujący wobec domu 

maklerskiego osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę nieposiadającą osobowości 

prawnej, jeżeli wywiera ona znaczący wpływ na ten dom maklerski zgodnie z art. 96 

ust. 3. 

<Art. 110ca. 

1. W przypadku gdy uzasadniają to wielkość, struktura organizacyjna, charakter, 

zakres i złożoność działalności prowadzonej przez dom maklerski, ustanawia on 

komitet do spraw nominacji, którego członkowie są powoływani przez radę 

nadzorczą spośród jej członków.  

2. Komitet do spraw nominacji przy realizacji powierzonych mu zadań uwzględnia, 

w miarę możliwości, potrzebę zapewnienia, aby proces decyzyjny w zarządzie 

domu maklerskiego nie został zdominowany przez jedną osobę, co mogłoby 

wpłynąć w sposób niekorzystny na interes domu maklerskiego.  

3. W celu realizacji zadań komitet do spraw nominacji może korzystać z wszelkich 

niezbędnych zasobów, w tym z usług doradztwa zewnętrznego.  

4. Dom maklerski zapewnia odpowiednie finansowanie realizacji zadań przez 

komitet do spraw nominacji.  

5. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowy zakres zadań komitetu do spraw nominacji, 

uwzględniając potrzebę zapewnienia skutecznego, prawidłowego i ostrożnego 

zarządzania domem maklerskim.  

Art. 110cb. 

Komitet do spraw nominacji albo rada nadzorcza, jeżeli nie powołano tego komitetu, 

przyjmuje politykę różnorodności w składzie zarządu domu maklerskiego, 

uwzględniającą szeroki zestaw cech i kompetencji wymaganych w przypadku 

osób pełniących funkcję członków zarządu.> 

 

Art. 110zj. 

[1. Dom maklerski, który nie jest objęty nadzorem skonsolidowanym sprawowanym przez 

właściwy organ nadzoru, oraz dom maklerski, który nie ma obowiązku posiadania 
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grupowego planu naprawy, jest obowiązany posiadać plan naprawy. Plan naprawy 

stanowi element systemu zarządzania, o którym mowa w art. 110c ust. 1. Dom 

maklerski uwzględnia w planie naprawy podmioty działające w tej samej grupie. 

2. Komisja, w przypadku gdy jest to niezbędne do zapewnienia stabilności rynku 

finansowego, może, w drodze decyzji, nakazać domowi maklerskiemu, o którym mowa 

w art. 110zm ust. 1 lub 9 lub art. 110zn ust. 1, sporządzenie planu naprawy. W decyzji 

Komisja określa termin przedstawienia planu naprawy przez dom maklerski. Do 

postępowania w przedmiocie zatwierdzenia planu naprawy stosuje się przepisy art. 

110zk ust. 2-11.] 

<1. Dom maklerski, który nie jest objęty grupowym planem naprawy na podstawie 

niniejszej ustawy, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe albo na 

podstawie przepisów prawa innego państwa członkowskiego, w tym przepisów 

wskazujących Europejski Bank Centralny jako właściwy w zakresie grupowych 

planów naprawy dla instytucji kredytowych, zgodnie z rozporządzeniem Rady 

(UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzającym Europejskiemu 

Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z 

nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi (Dz. Urz. UE L 287 z 

29.10.2013, str. 63), oraz dom maklerski, który nie ma obowiązku posiadania 

grupowego planu naprawy, są obowiązane posiadać plan naprawy. Plan naprawy 

stanowi element systemu zarządzania, o którym mowa w art. 110c ust. 1. Dom 

maklerski uwzględnia w planie naprawy podmioty działające w tej samej grupie. 

2. Komisja, w przypadku gdy jest to niezbędne do zapewnienia stabilności rynku 

finansowego, może, w drodze decyzji, nakazać sporządzenie planu naprawy 

domowi maklerskiemu, który zgodnie z ust. 1 nie ma takiego obowiązku. W 

decyzji Komisja określa termin przedstawienia planu naprawy przez dom 

maklerski. Do postępowania w sprawie zatwierdzenia planu naprawy stosuje się 

przepisy art. 110zk ust. 2–11.> 

3. Plan naprawy obejmuje: 

1) streszczenie głównych elementów planu naprawy; 

2) opis istotnych zmian w domu maklerskim, które nastąpiły od dnia przedstawienia 

planu naprawy albo ostatniej aktualizacji planu naprawy; 
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3) opis polityki informacyjnej domu maklerskiego w związku z potencjalnymi 

negatywnymi reakcjami rynku finansowego na pogarszającą się sytuację domu 

maklerskiego; 

4) działania dotyczące kapitału i płynności domu maklerskiego konieczne w celu 

poprawy jego sytuacji finansowej; 

5) prognozowany harmonogram działań podejmowanych w celu realizacji istotnych 

elementów planu naprawy; 

6) szczegółowy opis okoliczności zagrażających skutecznej i terminowej realizacji planu 

naprawy, obejmujący analizę wpływu działań przewidzianych w planie naprawy na 

podmioty prowadzące działalność w tej samej grupie co dom maklerski oraz na 

klientów i inne strony umów zawartych z domem maklerskim; 

7) funkcje krytyczne występujące w domu maklerskim; 

8) procedury ustalenia wartości i oceny zbywalności głównych linii biznesowych i 

aktywów domu maklerskiego; 

9) powiązania procesu przygotowania planu naprawy z systemem zarządzania domem 

maklerskim oraz zasad zatwierdzania planu naprawy i ustalania osób 

odpowiedzialnych za jego przygotowanie i wdrożenie; 

10) czynności, które należy podjąć w celu utrzymania odpowiedniego poziomu funduszy 

własnych domu maklerskiego lub przywrócenia poziomu funduszy własnych do 

wysokości wymaganej zgodnie z art. 110e oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia 

575/2013; 

11) działania służące zapewnieniu możliwości kontynuowania działalności i terminowego 

wywiązywania się z wymagalnych zobowiązań, ukierunkowane zwłaszcza na 

zapewnienie dostępu do rezerwowych źródeł finansowania, w tym do potencjalnych 

źródeł płynności, a także oceny dostępnych zabezpieczeń oraz oceny możliwości 

udzielenia wsparcia finansowego pomiędzy podmiotami powiązanymi i przenoszenia 

płynności pomiędzy liniami biznesowymi; 

12) uzgodnienia mające na celu ograniczenie ryzyka i dźwigni finansowej, o której mowa 

w art. 4 ust. 1 pkt 93 rozporządzenia 575/2013; 

13) środki dotyczące restrukturyzacji zobowiązań domu maklerskiego; 

14) środki dotyczące restrukturyzacji linii biznesowych domu maklerskiego; 

15) porozumienia, umowy i inne działania mające na celu utrzymanie ciągłości dostępu 

domu maklerskiego do infrastruktury rynków finansowych; 
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16) porozumienia, umowy i inne działania mające na celu utrzymanie ciągłości działania 

domu maklerskiego; 

17) opis działań przygotowawczych mających na celu umożliwienie zbycia przez dom 

maklerski aktywów lub linii biznesowych w terminie zapewniającym przywrócenie 

stabilności finansowej domu maklerskiego; 

18) inne działania lub strategie zarządcze służące przywróceniu stabilności finansowej 

domu maklerskiego oraz prognozowane skutki finansowe takich działań lub strategii; 

19) działania, jakie dom maklerski podjął lub planuje podjąć w celu umożliwienia 

wdrożenia planu naprawy, w tym niezbędne do terminowego dokapitalizowania domu 

maklerskiego; 

20) poziomy wskaźników, o których mowa w art. 110zo ust. 1, po osiągnięciu których 

mogą być podjęte działania określone w planie naprawy; 

21) działania, jakie może podjąć dom maklerski, jeżeli zostaną spełnione przesłanki 

wczesnej interwencji, o których mowa w art. 110zz. 

4. Plan naprawy spełnia następujące warunki: 

1) przewidziane planem naprawy działania przyczynią się do przywrócenia lub 

utrzymania dobrej kondycji finansowej i rentowności domu maklerskiego lub grupy; 

2) przewidziane planem naprawy działania mogą być efektywnie i szybko wdrożone bez 

negatywnych skutków dla systemu finansowego, w szczególności bez spowodowania 

konieczności wdrażania planów naprawy przez inne instytucje w tym samym czasie; 

3) struktura kapitałowa i struktura finansowania domu maklerskiego wskazane w planie 

naprawy są dostosowane do poziomu złożoności struktury organizacyjnej i profilu 

ryzyka domu maklerskiego. 

5. Plan naprawy nie może zakładać uzyskania nadzwyczajnego publicznego wsparcia 

finansowego. 

6. Plan naprawy podlega zatwierdzeniu przez zarząd domu maklerskiego. 

7. Dom maklerski aktualizuje plan naprawy co najmniej raz w roku oraz po istotnej 

zmianie struktury organizacyjnej lub prawnej, sytuacji finansowej lub po wystąpieniu 

innego zdarzenia wpływającego na przyjęte w planie założenia i wykonanie planu 

naprawy. Komisja może zalecić domowi maklerskiemu częstszą aktualizację planu 

naprawy. 
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Art. 111. 

1. Bank z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może prowadzić działalność 

maklerską po uzyskaniu zezwolenia Komisji. 

[1a. Bank prowadzący działalność maklerską, po uzyskaniu zezwolenia Komisji, może 

prowadzić działalność polegającą na nabywaniu na rachunek dającego zlecenie 

dwudniowych kontraktów na rynku kasowym na aukcjach organizowanych przez 

platformę aukcyjną. Przepisy art. 69a ust. 2 oraz art. 69b-69e stosuje się 

odpowiednio.] 

[2. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej przez bank 

powinien zawierać: 

1) nazwę jednostki organizacyjnej banku, w ramach której ma być prowadzona 

działalność maklerska; 

2) w przypadku banku będącego spółką akcyjną - wskazanie akcjonariuszy 

posiadających co najmniej 10% ogólnej liczby głosów lub co najmniej 10% kapitału 

zakładowego; 

3) informacje o podmiotach dominujących wobec wnioskodawcy; 

4) informację o wysokości funduszy własnych; 

5) informację o wysokości kapitału założycielskiego; 

6) informacje określone w art. 82 ust. 1 pkt 1, 7, 9-11a. 

2a. Do wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej przez 

bank dołącza się: 

1)  dokumenty określone w art. 82 ust. 2 pkt 1-4c, 7 i 10; 

2) regulamin inwestowania przez pracowników jednostki organizacyjnej banku 

prowadzącej działalność maklerską, osoby kierujące lub nadzorujące działalność tej 

jednostki oraz osoby, o których mowa w art. 82 ust. 3a pkt 3-7, lub na ich rachunek w 

instrumenty finansowe.] 

<2. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej przez 

bank zawiera: 

1) nazwę jednostki organizacyjnej banku, w ramach której ma być prowadzona 

działalność maklerska; 

2) informacje określone w art. 1–7 rozporządzenia 2017/1943; 

3) oświadczenia członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, o ile jest 

ustanowiona, jak również innych osób, które odpowiadają za rozpoczęcie przez 
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wnioskodawcę działalności maklerskiej lub będą nią kierować, że nie były uznane 

prawomocnym orzeczeniem za winne popełnienia przestępstwa skarbowego, 

przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi 

gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstw 

lub wykroczeń określonych w art. 305, art. 307 lub art. 308 ustawy z dnia 30 

czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, przestępstwa określonego w 

ustawach, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o 

nadzorze nad rynkiem finansowym, przestępstwa stanowiącego naruszenie 

równoważnych przepisów obowiązujących w innych państwach członkowskich, 

oraz że w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku nie zostały 

ukarane w trybie administracyjnym przez właściwy organ nadzoru innego 

państwa członkowskiego za naruszenie przepisów wdrażających dyrektywę 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w 

sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz 

nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami 

inwestycyjnymi, zmieniającą dyrektywę 2002/87/WE i uchylającą dyrektywy 

2006/48/WE oraz 2006/49/WE lub przepisów rozporządzenia 575/2013; 

4) w przypadku gdy wniosek dotyczy prowadzenia ASO – informacje, o których 

mowa w art. 2 i art. 3 rozporządzenia 2016/824; 

5) w przypadku gdy wniosek dotyczy prowadzenia OTF – informacje, o których 

mowa w art. 2 i art. 6 rozporządzenia 2016/824, a w przypadku gdy przedmiotem 

obrotu na OTF mają być produkty energetyczne sprzedawane w obrocie 

hurtowym, które muszą być wykonywane przez dostawę – także informacje o 

takich produktach, w zakresie, jaki zgodnie z przepisami rozporządzenia 

2016/824 jest wymagany wobec klas aktywów w rozumieniu art. 1 pkt 2 tego 

rozporządzenia; 

6) w przypadku gdy wnioskowana działalność będzie obejmować nabywanie lub 

zbywanie na rachunek dającego zlecenie instrumentów finansowych na aukcjach 

organizowanych przez platformę aukcyjną – informacje wskazujące, w jaki 

sposób wnioskodawca zamierza zapewnić zgodność działalności z art. 19 ust. 3 

oraz art. 59 ust. 2 i 3 rozporządzenia 1031/2010. 

2a. Do wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej 

przez bank dołącza się: 
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1) procedury oraz opis rozwiązań i systemów, o których mowa w art. 16 ust. 2 

rozporządzenia 596/2014; 

2) procedury oraz opis rozwiązań i systemów, o których mowa w art. 16 ust. 1 

rozporządzenia 596/2014 – w przypadku gdy wnioskodawca zamierza prowadzić 

ASO lub OTF; 

3) regulamin ochrony przepływu informacji poufnych oraz stanowiących tajemnicę 

zawodową.> 

3. (uchylony). 

[4. Kapitał założycielski banku prowadzącego działalność maklerską nie może być niższy 

niż wskazany w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.] 

5. Warunkiem uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej przez bank 

jest organizacyjne wyodrębnienie tej działalności od pozostałej działalności banku 

(wydzielenie organizacyjne), z zastrzeżeniem art. 113. 

[5a. Działalność, o której mowa w ust. 1a, jest prowadzona w jednostce organizacyjnej, 

wyodrębnionej zgodnie z ust. 5.] 

[6. W skład władz jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 2 pkt 1, powinny 

wchodzić co najmniej dwie osoby posiadające wykształcenie wyższe, co najmniej 

trzyletni staż pracy w instytucjach rynku finansowego oraz dobrą opinię w związku ze 

sprawowanymi funkcjami.] 

<6. Liczba członków władz jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 2 pkt 1, 

powinna zapewniać skuteczne, prawidłowe oraz ostrożne zarządzanie tą 

jednostką, w szczególności uwzględniać zakres, skalę i złożoność prowadzonej 

działalności, przy czym w skład władz tej jednostki powinny wchodzić co 

najmniej dwie osoby.> 

<6a. W skład władz jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 2 pkt 1, mogą 

wchodzić wyłącznie osoby posiadające nieposzlakowaną opinię w związku ze 

sprawowanymi funkcjami, wiedzę, kompetencje i doświadczenie niezbędne do 

skutecznego, prawidłowego oraz ostrożnego zarządzania tą jednostką, z 

uwzględnieniem zakresu, skali i złożoności prowadzonej działalności. Bank 

prowadzący działalność maklerską zapewnia utrzymywanie i doskonalenie przez 

członków władz jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wiedzy i 

kompetencji niezbędnych do należytego wykonywania powierzonych 

obowiązków. 
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6b. Członkami zarządu ani rady nadzorczej banku prowadzącego działalność 

maklerską, ani komisji rewizyjnej takiego banku, o ile jest ona ustanowiona, nie 

mogą być osoby uznane prawomocnym orzeczeniem za winne popełnienia 

przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, 

mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami 

wartościowymi, przestępstw lub wykroczeń określonych w art. 305, art. 307 lub 

art. 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej lub 

przestępstwa określonego w ustawach, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy 

z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, oraz przestępstwa 

stanowiącego naruszenie równoważnych przepisów obowiązujących w innych 

państwach członkowskich. 

6c. Przepis ust. 6b stosuje się także do innych, niż określone w ust. 6b osób 

odpowiadających za wykonywanie przez bank działalności maklerskiej lub 

kierujących taką działalnością. 

6d. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 3, składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia 

w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie 

organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

6e. W przypadku banku prowadzącego działalność maklerską czynności zarządzania 

ryzykiem, o których mowa w art. 23 rozporządzenia 2017/565, związane z 

działalnością maklerską prowadzoną przez bank oraz działalnością maklerską 

powierzoną przez bank na podstawie umowy wykonywane są w ramach systemu 

zarządzania ryzykiem banku.> 

7. (uchylony). 

8. Bank prowadzący działalność maklerską obowiązany jest posiadać centralę na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

9. Za centralę, o której mowa w ust. 8, uważa się jednostkę organizacyjną banku, w której 

jest prowadzona działalność maklerska i w której w sposób stały wykonują działalność 

osoby kierujące działalnością maklerską. 

10. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe zasady wydzielenia organizacyjnego działalności maklerskiej banku, 

uwzględniając konieczność zapewnienia zachowania poufności danych w wydzielonej 
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jednostce organizacyjnej banku przy jednoczesnym zagwarantowaniu bezpiecznego i 

sprawnego prowadzenia działalności maklerskiej. 

 

Art. 114. 

1. Do banku prowadzącego działalność maklerską stosuje się odpowiednio art. 104 i 104a. 

2. Do sprawozdania finansowego banku, w części dotyczącej wyłącznie działalności 

maklerskiej, stosuje się odpowiednio art. 100 ust. 3 i 4. 

<3. Bank prowadzący działalność maklerską nie może zamieszczać w firmie (nazwie) 

wyrazów „dom maklerski” ani używać takiego oznaczenia w obrocie 

handlowym.> 

Art. 115. 

[1. Zagraniczna osoba prawna prowadząca działalność maklerską na terytorium państwa 

należącego do OECD lub WTO z siedzibą na terytorium tego państwa może prowadzić 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską w formie oddziału.] 

<1. Zagraniczna osoba prawna prowadząca działalność maklerską i mająca siedzibę 

na terytorium państwa innego niż państwo członkowskie może prowadzić na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską wyłącznie w formie 

oddziału. Prowadzenie takiej działalności wymaga zezwolenia Komisji.> 

2. Za oddział uważa się wyodrębnioną w strukturach zagranicznej osoby prawnej, o której 

mowa w ust. 1, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która 

prowadzi działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Za jeden 

oddział uważa się wszystkie jednostki organizacyjne danej zagranicznej osoby 

prawnej, o której mowa w ust. 1, zlokalizowane na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, w ramach których jest prowadzona działalność maklerska. 

[3. Udzielenie przez Komisję zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej 

zagranicznej osobie prawnej, o której mowa w ust. 1, następuje po zasięgnięciu 

pisemnej opinii organu nadzoru, który udzielił zezwolenia na prowadzenie 

działalności w państwie siedziby tej zagranicznej osoby prawnej. Przedmiotem opinii 

jest sposób prowadzenia tej działalności, w szczególności jej zgodność z przepisami 

prawa obowiązującymi w tym państwie.] 

<3. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej przez 

zagraniczną osobę prawną zawiera: 

1) nazwę organu sprawującego nadzór nad zagraniczną osobą prawną; 
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2) informacje dotyczące wnioskodawcy, określone w art. 1 rozporządzenia 

2017/1943; 

3) informacje o wysokości kapitału założycielskiego pozostającego do dyspozycji 

oddziału, określone w art. 2 rozporządzenia 2017/1943; 

4) informacje dotyczące akcjonariuszy lub wspólników wnioskodawcy, określone w 

art. 3 rozporządzenia 2017/1943; 

5) informacje dotyczące organu zarządzającego wnioskodawcy oraz osób 

kierujących oddziałem, określone w art. 4 rozporządzenia 2017/1943; 

6) informacje dotyczące organizacji oddziału, określone w art. 6 rozporządzenia 

2017/1943; 

7) oświadczenia osób kierujących oddziałem, że nie były uznane prawomocnym 

orzeczeniem za winne popełnienia przestępstwa skarbowego, przestępstwa 

przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, 

obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstw lub wykroczeń 

określonych w art. 305, art. 307 lub art. 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – 

Prawo własności przemysłowej ani przestępstwa określonego w ustawach, o 

których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad 

rynkiem finansowym.> 

4. Udzielenie zagranicznej osobie prawnej, o której mowa w ust. 1, zezwolenia na 

prowadzenie działalności maklerskiej następuje pod warunkiem: 

1) istnienia rozwiązań zapewniających Komisji uzyskiwanie informacji niezbędnych z 

punktu widzenia sprawowanego przez Komisję nadzoru nad prowadzoną na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalnością maklerską, w tym w szczególności 

istnienia porozumienia, o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy o nadzorze, z organem 

nadzoru, który udzielił tej osobie prawnej zezwolenia na prowadzenie działalności 

maklerskiej w państwie jej siedziby; 

<1a) podlegania przez zagraniczną osobę prawną w państwie jej siedziby nadzorowi 

w zakresie usług określonych w art. 69 ust. 2 i 4, które zagraniczna osoba prawna 

zamierza świadczyć na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;> 

[2) podlegania przez zagraniczną osobę prawną w państwie jej siedziby wymogom w 

zakresie adekwatności kapitałowej równoważnym z wymogami określonymi w 

przepisach oddziału 2a i rozporządzenia 575/2013, oraz;] 
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<2) podlegania przez zagraniczną osobę prawną w państwie jej siedziby wymogom w 

zakresie adekwatności kapitałowej równoważnym z wymogami określonymi w 

przepisach oddziału 2a i rozporządzenia 575/2013;> 

3) wydzielenia przez tę osobę funduszu na prowadzenie działalności maklerskiej na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości nie mniejszej niż określona w 

przepisach dotyczących kapitału założycielskiego domu maklerskiego[.] <;> 

<4) uwzględnienia przez organ nadzoru, który udzielił tej zagranicznej osobie 

prawnej zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w państwie jej 

siedziby, przy wydawaniu zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, 

zaleceń Grupy Specjalnej do Spraw Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) w 

zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu; 

5) związania Rzeczypospolitej Polskiej umową zawartą z państwem, na którego 

terytorium ma siedzibę zagraniczna osoba prawna, zapewniającą stosowanie się 

tego państwa do standardów określonych w art. 26 Modelowej konwencji OECD 

w sprawie podatku od dochodów i majątku oraz zapewniającą skuteczną 

wymianę informacji w sprawach podatkowych lub związania tego państwa 

wielostronnym porozumieniem w sprawie podatków zapewniającym stosowanie 

się tego państwa do takich standardów oraz skuteczną wymianę takich 

informacji; 

6) uczestniczenia przez zagraniczną osobę prawną w systemie rekompensat dla 

inwestorów.> 

[5. W skład władz oddziału powinny wchodzić co najmniej dwie osoby posiadające 

wykształcenie wyższe, co najmniej trzyletni staż pracy w instytucjach rynku 

finansowego oraz dobrą opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami.] 

<5. W skład władz oddziału powinny wchodzić osoby posiadające nieposzlakowaną 

opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami, wiedzę, kompetencje i 

doświadczenie niezbędne do skutecznego, prawidłowego oraz ostrożnego 

zarządzania oddziałem, w tym zarządzania ryzykiem, z uwzględnieniem zakresu, 

skali i złożoności prowadzonej działalności. Zagraniczna osoba prawna zapewnia 

utrzymywanie i doskonalenie przez członków władz oddziału wiedzy 

i kompetencji niezbędnych do należytego wykonywania powierzonych 

obowiązków.> 
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6. Do wykonywania nadzoru nad zagraniczną osobą prawną, o której mowa w ust. 1, 

prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską w formie 

oddziału stosuje się odpowiednio przepisy art. 100 ust. 1 i 3 w przypadku, gdy z 

odrębnych przepisów wynika obowiązek sporządzania przez oddział tej zagranicznej 

osoby prawnej sprawozdań finansowych. 

<7. Przepisów ust. 1–6 nie stosuje się do podmiotu wpisanego do rejestru, o którym 

mowa w art. 48 rozporządzenia 600/2014, jeżeli zamierza on świadczyć usługi 

maklerskie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie na rzecz 

uprawnionych kontrahentów oraz klientów profesjonalnych, o których mowa 

w art. 3 pkt 39b lit. a–m. 

8. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 7, składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia 

w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej 

za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu 

o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.> 

 

<Art. 115a. 

1. Nie stanowi działalności maklerskiej wymagającej uzyskania zezwolenia na jej 

prowadzenie świadczenie przez podmiot mający miejsce zamieszkania lub 

siedzibę na terytorium państwa innego niż Rzeczpospolita Polska, usługi na rzecz 

klienta mającego siedzibę, miejsce zamieszkania lub przebywającego na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli do rozpoczęcia świadczenia tej usługi 

doprowadził ze swojej wyłącznej inicjatywy ten klient. 

2. Wyłączenie, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje proponowania klientowi przez 

podmiot, o którym mowa w ust. 1, usługi dotyczącej instrumentów finansowych 

innego rodzaju niż będące przedmiotem usług świadczonych zgodnie z ust. 1 lub 

proponowania mu innych usług niż świadczone zgodnie z ust. 1. 

3. Za usługę świadczoną z wyłącznej inicjatywy klienta, o której mowa w ust. 1, nie 

uznaje się usługi świadczonej w przypadku, gdy inicjatywa klienta jest 

następstwem działań reklamowych lub promocyjnych podejmowanych przez 

podmiot niemający miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w stosunku do potencjalnych klientów na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 
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Art. 115b. 

Komisja odmawia udzielenia zezwolenia zagranicznej osobie prawnej, o której mowa 

w art. 115 ust. 1, w przypadku gdy: 

1) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne pod względem treści 

z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym; 

2) warunki określone w art. 115 ust. 4 nie są spełnione; 

3) osoby wchodzące w skład władz oddziału nie spełniają warunków określonych 

w art. 115 ust. 5; 

4) z analizy wniosku i załączonych do niego dokumentów wynika, że wnioskodawca 

nie zapewni prowadzenia działalności w sposób zgodny z ustawą, przepisami 

wykonawczymi wydanymi na jej podstawie lub nie zapewni jej prowadzenia 

w sposób niezagrażający bezpieczeństwu obrotu instrumentami finansowymi lub 

należycie zabezpieczający interesy klientów; 

5) podmioty posiadające bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne akcje 

albo udziały wnioskodawcy reprezentujące łącznie co najmniej 10% ogólnej 

liczby głosów lub 10% kapitału zakładowego nie zapewniają właściwego 

prowadzenia przez wnioskodawcę działalności maklerskiej.> 

 

Art. 117. 

[1. Zagraniczna firma inwestycyjna może bez zezwolenia, o którym mowa w art. 69 ust. 1, 

wykonywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej czynności stanowiące zgodnie z 

art. 69 ust. 2 i 4 działalność maklerską, pod warunkiem że dana czynność jest objęta 

zezwoleniem udzielonym tej firmie inwestycyjnej przez właściwy organ nadzoru w 

państwie jej siedziby. Działalność maklerska może być prowadzona przez utworzenie 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oddziału, w rozumieniu art. 115 ust. 2, lub bez 

konieczności otwierania oddziału.] 

<1. Zagraniczna firma inwestycyjna może bez zezwolenia, o którym mowa w art. 69 

ust. 1, wykonywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej czynności stanowiące, 

zgodnie z art. 69 ust. 2 i 4, działalność maklerską, jeżeli dana czynność jest objęta 

zezwoleniem udzielonym tej firmie inwestycyjnej przez właściwy organ nadzoru 

innego państwa członkowskiego w państwie jej siedziby. Działalność maklerska 

może być prowadzona przez utworzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

oddziału, lub bez otwierania oddziału, w tym za pośrednictwem agenta 
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przebywającego w innym państwie członkowskim lub na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.> 

<1a. Za oddział, o którym mowa w ust. 1, uważa się wyodrębnioną w strukturach 

zagranicznej firmy inwestycyjnej jednostkę organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej, która prowadzi działalność maklerską na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. Za jeden oddział uważa się wszystkie jednostki 

organizacyjne danej zagranicznej firmy inwestycyjnej zlokalizowane na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach których jest prowadzona 

działalność maklerska.> 

[2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do czynności wykonywanych na podstawie umowy z 

Narodowym Bankiem Polskim, Skarbem Państwa lub organem państwowym 

wykonującym czynności związane z polityką pieniężną państwa, kształtowaniem kursu 

wymiany walut, polityką zarządzania długiem publicznym oraz polityką zarządzania 

wolnymi środkami Skarbu Państwa.] 

[3. Warunkiem rozpoczęcia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzenia przez 

zagraniczną firmę inwestycyjną działalności maklerskiej w zakresie określonym w ust. 

1 jest poinformowanie Komisji przez właściwy organ nadzoru, który udzielił tej firmie 

inwestycyjnej zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, o zamiarze 

rozpoczęcia działalności. Działalność maklerska bez otwierania oddziału może zostać 

podjęta po otrzymaniu przez Komisję informacji od zagranicznego organu nadzoru, a 

w przypadku oddziału - z chwilą wskazania przez Komisję warunków prowadzenia tej 

działalności maklerskiej, lub z upływem dwóch miesięcy od dnia otrzymania przez 

Komisję informacji od zagranicznego organu nadzoru.] 

<3. Warunkiem rozpoczęcia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzenia 

przez zagraniczną firmę inwestycyjną działalności maklerskiej w zakresie 

określonym w ust. 1 jest przekazanie Komisji przez właściwy organ nadzoru 

innego państwa członkowskiego, który udzielił tej firmie inwestycyjnej 

zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, odpowiednich informacji 

dotyczących tej działalności. Komisja informuje zagraniczną firmę inwestycyjną 

o warunkach prowadzenia działalności maklerskiej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.> 

[3a. W przypadku otrzymania przez Komisję zawiadomienia o zamiarze rozpoczęcia 

działalności maklerskiej bez otwierania oddziału, Komisja może zwrócić się do 
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zagranicznego organu nadzoru o przekazanie informacji o agentach zagranicznej 

firmy inwestycyjnej, którymi ta firma, zgodnie z przekazanym zawiadomieniem, 

zamierza posługiwać się w prowadzeniu działalności maklerskiej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.] 

<3b. Działalność maklerska, która ma być prowadzona na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej: 

1) bez otwierania oddziału, w tym za pośrednictwem agenta, który ma przebywać 

na terytorium innego państwa członkowskiego – może zostać podjęta po 

otrzymaniu przez Komisję od właściwego organu nadzoru innego państwa 

członkowskiego odpowiednich informacji dotyczących tej działalności; 

2) w formie oddziału, lub bez otwierania oddziału, ale za pośrednictwem agenta, 

który ma przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – może zostać 

podjęta z chwilą poinformowania tej zagranicznej firmy inwestycyjnej przez 

Komisję o warunkach prowadzenia działalności maklerskiej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej albo z upływem 2 miesięcy od dnia otrzymania przez 

Komisję od właściwego organu nadzoru innego państwa członkowskiego 

odpowiednich informacji dotyczących tej działalności – w przypadku gdyby 

przed upływem tego terminu zagraniczna firma inwestycyjna nie otrzymała od 

Komisji informacji o warunkach prowadzenia działalności maklerskiej na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.> 

[4. Komisja, w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia otrzymania zawiadomienia, o 

którym mowa w ust. 3, przygotuje się do sprawowania nadzoru nad działalnością tej 

firmy oraz informuje ją o warunkach prowadzenia działalności maklerskiej na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.] 

[5. Przez warunki prowadzenia działalności maklerskiej, o których mowa w ust. 4, 

rozumie się w szczególności: 

1) w przypadku prowadzenia działalności w formie oddziału - zasady określone w art. 83 

i w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1; 

2) w przypadku prowadzenia działalności bez otwierania oddziału - zasady określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1. 

5a. Wykonywanie działalności przez agentów zagranicznej firmy inwestycyjnej, o których 

mowa w ust. 3a, traktuje się jak działalność oddziału zagranicznej firmy inwestycyjnej. 

Komisja może przekazać do publicznej wiadomości, otrzymane zgodnie z ust. 3a, 
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informacje o agentach zagranicznej firmy inwestycyjnej, którymi firma będzie 

posługiwać się w prowadzeniu działalności maklerskiej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

5b. Agenci zagranicznej firmy inwestycyjnej prowadzącej działalność na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału wykonują działalność w ramach oddziału 

tej firmy.] 

<5. Przez warunki prowadzenia działalności maklerskiej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w ust. 3, rozumie się w szczególności 

zasady określone w przepisach ustawy, przepisach wykonawczych wydanych na 

jej podstawie oraz bezpośrednio stosowanych przepisach prawa Unii 

Europejskiej, mające zastosowanie do działalności wykonywanej w sposób 

określony odpowiednio w ust. 3b pkt 1 lub 2. 

5a. Komisja może przekazać do publicznej wiadomości, a w przypadku działalności 

prowadzonej przez zagraniczną firmę inwestycyjną na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem agenta, który przebywa na 

terytorium innego państwa członkowskiego – przekazuje do publicznej 

wiadomości informacje o agentach tej zagranicznej firmy inwestycyjnej, za 

pośrednictwem których prowadzi ona działalność maklerską na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

5b. Jeżeli zagraniczna firma inwestycyjna prowadzi działalność maklerską na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału, jej agenci przebywający 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem których wykonuje 

ona działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wchodzą w 

skład struktury oddziału tej firmy inwestycyjnej. Jeżeli zagraniczna firma 

inwestycyjna prowadzi działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej bez otwierania oddziału, ale za pośrednictwem agenta, który przebywa 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do tego agenta, w zakresie tej 

działalności, stosuje się przepisy dotyczące oddziałów.> 

6. Do tworzenia i działalności oddziałów zagranicznych firm inwestycyjnych nie stosuje 

się przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z 

wyłączeniem art. 14 tej ustawy. 

<7. Przepisów ust. 1, 1a, 3, 3b i 5–6 nie stosuje się do czynności wykonywanych na 

podstawie umowy z Narodowym Bankiem Polskim, Skarbem Państwa lub 
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organem państwowym wykonującym czynności związane z polityką pieniężną 

państwa, kształtowaniem kursu wymiany walut, polityką zarządzania długiem 

publicznym oraz polityką zarządzania wolnymi środkami Skarbu Państwa.> 

 

[Art. 117a. 

1. Zagraniczna firma inwestycyjna organizująca w innym państwie członkowskim 

alternatywny system obrotu może bez zezwolenia Komisji instalować na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej systemy informatyczne i urządzenia techniczne 

umożliwiające dostęp do tego alternatywnego systemu obrotu podmiotom 

prowadzącym działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Warunkiem podjęcia czynności, o których mowa w ust. 1, jest poinformowanie Komisji 

przez właściwy organ nadzoru, który udzielił zagranicznej firmie inwestycyjnej 

zezwolenia na organizowanie alternatywnego systemu obrotu. 

3. Komisja może zwrócić się do organu nadzoru, o którym mowa w ust. 2, o wskazanie 

uczestników systemu, o którym mowa w ust. 1. 

 

Art. 118. 

Zagraniczna firma inwestycyjna prowadząca działalność maklerską w formie oddziału na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega w innym państwie członkowskim 

nadzorowi właściwego organu, który udzielił jej zezwolenia na prowadzenie 

działalności maklerskiej, z zastrzeżeniem, że nadzór nad przestrzeganiem zasad 

świadczenia usług maklerskich, określonych w przepisach prawa polskiego, sprawuje 

Komisja.] 

<Art. 117a. 

1. Zagraniczna firma inwestycyjna prowadząca w innym państwie członkowskim 

ASO lub OTF może bez zezwolenia Komisji instalować na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej systemy teleinformatyczne i urządzenia techniczne 

umożliwiające dostęp do prowadzonych przez tę firmę ASO lub OTF podmiotom 

prowadzącym działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Warunkiem podjęcia czynności, o których mowa w ust. 1, jest poinformowanie o 

tym Komisji przez właściwy organ nadzoru innego państwa członkowskiego, 

który udzielił zagranicznej firmie inwestycyjnej zezwolenia na prowadzenie ASO 

lub OTF. 
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3. Komisja może zwrócić się do organu nadzoru, o którym mowa w ust. 2, 

o wskazanie uczestników ASO lub OTF, o których mowa w ust. 1. 

4. W przypadkach gdy, zgodnie z art. 90 ust. 2 rozporządzenia 2017/565, działalność 

podmiotu, o którym mowa w ust. 1, uzyska znaczną wagę dla funkcjonowania 

rynku papierów wartościowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dla 

ochrony inwestorów, Komisja podejmuje współpracę z właściwym organem 

nadzoru innego państwa członkowskiego, który udzielił temu podmiotowi 

zezwolenia na prowadzenie rynku regulowanego. 

 

Art. 118. 

Zagraniczna firma inwestycyjna prowadząca działalność maklerską na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału, lub bez otwierania oddziału, ale za 

pośrednictwem agenta, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

podlega w innym państwie członkowskim nadzorowi właściwego organu, który 

udzielił jej zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, z zastrzeżeniem, 

że nadzór nad przestrzeganiem zasad świadczenia usług maklerskich, 

określonych w przepisach prawa polskiego lub w bezpośrednio stosowanych 

przepisach prawa Unii Europejskiej stosowanych do działalności tej firmy na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sprawuje Komisja.> 

 

Art. 125. 

1. Przez wykonywanie zawodu maklera papierów wartościowych, zwanego dalej 

"maklerem", lub doradcy inwestycyjnego, zwanego dalej "doradcą", rozumie się 

wykonywanie funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych firmy 

inwestycyjnej bądź wykonywanie lub nadzorowanie wykonywania: 

1) czynności stanowiących działalność maklerską, 

2) związanych z rynkiem finansowym czynności niestanowiących działalności 

maklerskiej, 

3) innych czynności związanych z obsługą klientów lub dostępem do rachunków 

prowadzonych dla klientów 

- w ramach pozostawania tej osoby w stosunku pracy, zlecenia lub w innym stosunku 

prawnym o podobnym charakterze z firmą inwestycyjną. 
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1a. Przez wykonywanie zawodu maklera lub doradcy rozumie się również prowadzenie 

spraw spółki przez komplementariusza lub wspólnika w spółce osobowej będącej 

domem maklerskim. 

2. Przez wykonywanie zawodu maklera lub doradcy rozumie się również: 

1)  pozostawanie maklera lub doradcy w stosunku pracy, zlecenia lub w innym stosunku 

prawnym o podobnym charakterze z bankiem powierniczym przy wykonywaniu lub 

nadzorowaniu wykonywania czynności prowadzenia rachunków papierów 

wartościowych, rachunków derywatów lub rachunków zbiorczych; 

2) pozostawanie maklera lub doradcy w stosunku pracy, zlecenia lub w innym stosunku 

prawnym o podobnym charakterze z podmiotem, który jest obowiązany do 

zatrudniania maklerów lub doradców na podstawie odrębnych przepisów prawa przy 

wykonywaniu lub nadzorowaniu wykonywania czynności określonych w tych 

przepisach; 

[3) wykonywanie przez maklera lub doradcę czynności, o których mowa w art. 79 ust. 2;] 

<3) wykonywanie przez maklera lub doradcę czynności, o których mowa w art. 79 

ust. 2 lub 2c.> 

4) (uchylony). 

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

zawarto za pośrednictwem podmiotu systematycznie internalizującego <transakcje> - 

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 

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; 
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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 <transakcje> - 

oznaczenie "SI"; w pozostałych przypadkach stosuje się oznaczenie "OTC"; 

8) wskazanie, czy transakcja podlegała szczególnym warunkom. 

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.] 

<1. Dostawca informacji skonsolidowanych zapewnia udostępnianie 

skonsolidowanych danych pochodzących ze wszystkich rynków regulowanych, 

ASO, OTF 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 
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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. 

 

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 

udostępniania informacji, kopie dokumentów i innych nośników informacji oraz 

udzielają pisemnych lub ustnych wyjaśnień.] 

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

reprezentowania podmiotu świadczącego usługi 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 tego podmiotu, 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:] 

 <Biegły rewident lub firmy audytorskie badające sprawozdanie finansowe 

podmiotu świadczącego usługi w zakresie udostępniania informacji 

o transakcjach niezwłocznie przekazują Komisji oraz organom statutowym tego 
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podmiotu 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;] 

<1) powstanie uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa regulujących 

prowadzenie działalności w zakresie udostępniania informacji o transakcjach 

przez podmiot świadczący usługi w zakresie udostępniania informacji o 

transakcjach, członków jego organów statutowych lub pracowników;> 

2) powstanie zagrożenia dla dalszej działalności [dostawcy usług w zakresie 

udostępniania informacji o transakcjach] <podmiotu świadczącego usługi 

w zakresie udostępniania informacji o transakcjach>; 

3) odmowę wydania opinii dotyczącej sprawozdania finansowego [dostawcy usług w 

zakresie udostępniania informacji o transakcjach] <podmiotu świadczącego usługi 

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] 

<podmiotu świadczącego usługi 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. 131l. 

W celu zapewnienia przestrzegania przez podmiot świadczący usługi w zakresie 

udostępniania informacji o transakcjach przepisów ustawy, przepisów 

wykonawczych wydanych na jej podstawie, przepisów rozporządzenia 600/2014, 

rozporządzenia 2017/571 oraz innych bezpośrednio stosowanych przepisów 

prawa Unii Europejskiej mających zastosowanie do tych podmiotów Komisja 

może zalecić zaprzestanie w wyznaczonym terminie działania naruszającego te 

przepisy lub niepodejmowanie takiego działania w przyszłości.> 
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Art. 150. 

1. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przekazywanie informacji 

stanowiących taką tajemnicę: 

1) bezpośrednio osobie, której ta informacja dotyczy, lub innemu podmiotowi, któremu 

osoba ta udzieliła pisemnego upoważnienia do otrzymania takich informacji, z 

zastrzeżeniem ust. 2; 

2) w zawiadomieniu o przestępstwie oraz dokumentach przekazywanych w uzupełnieniu 

do zawiadomienia; 

3) Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej - w zakresie i na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 

oraz finansowaniu terroryzmu; 

4)  organowi Krajowej Administracji Skarbowej lub osobom przez ten organ 

upoważnionym - w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań wynikających z 

ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 

1947, z późn. zm.); 

5) Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych - na zasadach określonych w 

odrębnych przepisach, w zakresie niezbędnym do realizacji jego ustawowych zadań; 

6)  organom podatkowym - na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w zakresie 

niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań; 

7) przez dom maklerski bankowi będącemu w stosunku do tego domu maklerskiego 

podmiotem dominującym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. - Prawo bankowe - na potrzeby sporządzania skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego, oraz Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie niezbędnym do 

wykonywania nadzoru skonsolidowanego nad tym bankiem; 

7a)  przez dom maklerski podmiotowi podlegającemu w Rzeczypospolitej Polskiej lub w 

innym państwie członkowskim obowiązkom, o których mowa w przepisach działu IV 

rozdziału 1 oddziałów 2a i 2c lub w przepisach rozporządzenia 575/2013, w zakresie, 

w jakim jest to niezbędne do wykonania tych obowiązków; 

7b)  pomiędzy podmiotami zależnymi i dominującymi w grupie kapitałowej, do której 

należy dom maklerski, jeżeli informacje są objęte zakresem nadzoru 

skonsolidowanego, o ile przekazanie tych informacji jest niezbędne do wykonania 

obowiązków, o których mowa w przepisach art. 110b, art. 110c, art. 110e, art. 110g 
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ust. 2, art. 110m, art. 110p, art. 110q, art. 110v lub art. 110w oraz w przepisach działu 

IV rozdziału 1 oddziału 2c; 

8) przez firmy inwestycyjne oraz banki powiernicze: 

a) w przypadku określonym w art. 54 i art. 152, 

b) w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o 

udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1015 i 1188, z 2015 r. poz. 396, z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 

819 i 933); 

9) przez dom maklerski, zagraniczną osobę prawną, o której mowa w art. 115 ust. 1, lub 

przez zagraniczną firmę inwestycyjną: 

a) podmiotowi wiodącemu w rozumieniu art. 4 ust. 5 i 6 ustawy o nadzorze 

uzupełniającym, 

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

c) koordynatorowi zagranicznemu w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy o nadzorze 

uzupełniającym 

- w wykonaniu obowiązków określonych ustawą o nadzorze uzupełniającym; 

10) przez Krajowy Depozyt, spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie 

czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6, domy maklerskie, 

banki prowadzące działalność maklerską oraz banki powiernicze - w zakresie 

określonym w art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej; 

11) przez uczestników Krajowego Depozytu lub spółki, której Krajowy Depozyt przekazał 

wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6, 

spółce publicznej, w przypadku określonym w art. 91 ust. 11 ustawy o ofercie 

publicznej; 

12) między Komisją lub właściwym organem nadzoru w innym państwie członkowskim a: 

a)  firmą audytorską badającą sprawozdania finansowe domu maklerskiego, banku 

prowadzącego działalność maklerską, banku powierniczego lub firmą audytorską 

badającą sprawozdania finansowe zagranicznej firmy inwestycyjnej, 

b) sędzią-komisarzem, nadzorcą sądowym, syndykiem lub zarządcą albo likwidatorem 

domu maklerskiego, banku prowadzącego działalność maklerską, banku 

powierniczego lub organem odpowiedzialnym za prowadzenie postępowania 

upadłościowego lub likwidacyjnego zagranicznej firmy inwestycyjnej 
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- jeżeli informacje te są niezbędne do wykonywania zadań w zakresie nadzoru przez 

Komisję lub właściwy organ nadzoru w innym państwie członkowskim albo do 

skutecznego prowadzenia postępowania upadłościowego, sprawowania zarządu masą 

upadłości lub prowadzenia likwidacji, lub - w zakresie informacji określonych 

przepisami o rachunkowości - do celów badania sprawozdań finansowych tych 

domów maklerskich, banków lub zagranicznych firm inwestycyjnych; 

13) Krajowemu Depozytowi - jeżeli informacje te są niezbędne do wykonywania jego 

ustawowych zadań, w szczególności związanych z tworzeniem, organizacją i 

zarządzaniem systemem rekompensat; 

13a) spółce, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, 

o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6 lub ust. 2, jeżeli informacje te są niezbędne do 

wykonywania tych czynności; 

13b) przez Krajowy Depozyt lub spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie 

czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 4 lub 5 albo ust. 2 pkt 

3 emitentowi papierów wartościowych, podmiotowi wykonującemu poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zadania w zakresie centralnej rejestracji papierów 

wartościowych lub rozliczania transakcji zawieranych w obrocie papierami 

wartościowymi albo uprawnionemu do prowadzenia poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej rachunków, na których są rejestrowane papiery wartościowe, za 

pośrednictwem którego papiery wartościowe, których dotyczą te informacje, są 

rejestrowane w depozycie papierów wartościowych, w przypadkach określonych w 

art. 54 ust. 2; 

14) przez Komisję lub jej upoważnionego przedstawiciela: 

a) do publicznej wiadomości w zakresie dotyczącym treści podjętych uchwał i decyzji, 

także w sprawach indywidualnych, jeżeli ze względu na interes rynku instrumentów 

finansowych, rynku towarów giełdowych lub rynku działalności funduszy 

inwestycyjnych, Komisja uznała przekazanie takiej informacji za uzasadnione, 

b) do publicznej wiadomości w trybie i na warunkach, o których mowa w art. 25 ust. 1 i 

2b ustawy o nadzorze, 

c) w postępowaniu wyjaśniającym, w przypadku określonym w art. 38 ust. 5 ustawy o 

nadzorze, 

d) w przypadkach określonych w art. 20 i art. 23 ustawy o nadzorze, 
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e)  w przypadkach określonych w art. 151 oraz w art. 21 ust. 1, art. 21a, art. 22 i art. 24a 

ustawy o nadzorze, a także w art. 62a ust. 2, art. 96 ust. 10-10c oraz art. 97 ust. 1f 

ustawy o ofercie publicznej, 

f) do publicznej wiadomości w zakresie wyników testów warunków skrajnych 

przeprowadzonych zgodnie z art. 110t; 

15) przez Komisję lub jej upoważnionego przedstawiciela: 

a) (uchylona), 

b) Prezesowi Narodowego Banku Polskiego - jeżeli informacje te są niezbędne w celu 

realizacji ustawowych zadań Narodowego Banku Polskiego w zakresie polityki 

pieniężnej oraz nadzoru nad systemem płatności, 

c) monitorującemu aukcję - w przypadku, o którym mowa w art. 53 ust. 3 i 4 

rozporządzenia 1031/2010, 

d)  do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, Europejskiego Urzędu Nadzoru 

Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych, Europejskiego Urzędu 

Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, Europejskiej Rady do spraw Ryzyka 

Systemowego, Komitetu Stabilności Finansowej, Europejskiego Systemu Banków 

Centralnych, Europejskiego Banku Centralnego, do banków centralnych w innych 

państwach członkowskich oraz do właściwego organu nadzoru w innym państwie 

członkowskim, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, organów do spraw 

przymusowej restrukturyzacji w innych państwach członkowskich, w zakresie 

koniecznym do realizacji zadań ustawowych oraz zadań określonych przez 

bezpośrednio stosowane akty prawa europejskiego, 

e)  w przypadkach, o których mowa w art. 30 ust. 2, art. 32a i art. 33 ust. 2 ustawy o 

nadzorze[;] <,> 

<f) ministrowi właściwemu do spraw budżetu – w zakresie niezbędnym do realizacji 

ustawowych zadań związanych z organizacją rynku obrotu skarbowymi 

papierami wartościowymi w sposób, o którym mowa w art. 13d ust. 1 i 2, 

g) ministrowi właściwemu do spraw środowiska lub do Krajowego ośrodka 

bilansowania i zarządzania emisjami, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy 

z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i 

innych substancji (Dz. U. z 2017 r. poz. 286, 1566 i 1999) – w zakresie 

administrowania systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów 

cieplarnianych, 
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h) Agencji do spraw Współpracy Organów Regulacji Energetyki – w przypadkach 

określonych w art. 32c ust. 14 i art. 32e ust. 5, 

i) Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki – w zakresie niezbędnym do wydania 

opinii, o których mowa w art. 32c ust. 6 pkt 1 i art. 32e ust. 6 pkt 1, oraz 

prowadzenia współpracy, o której mowa w art. 32c ust. 15 pkt 1, 

j) ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych – w zakresie niezbędnym do 

wydania opinii, o których mowa w art. 32c ust. 6 pkt 2 i art. 32e ust. 6 pkt 2, oraz 

prowadzenia współpracy, o której mowa w art. 32c ust. 15 pkt 2, 

k) właściwemu ministrowi kierującemu działem administracji rządowej 

obejmującym sprawy produkcji, wydobycia lub obrotu określonym towarem, 

innym niż paliwo, energia lub produkt rolny – w zakresie niezbędnym do 

wydania opinii, o których mowa w art. 32c ust. 6 pkt 3 i art. 32e ust. 6 pkt 3, oraz 

prowadzenia współpracy, o której mowa w art. 32c ust. 15 pkt 3, 

l) spółce prowadzącej rynek regulowany – w przypadkach określonych 

w art. 163a;> 

[16) w przypadkach określonych w art. 40, art. 64a, art. 68a ust. 13, art. 68f ust. 1 i 2, art. 

89 ust. 4 i art. 161; 

17) przez firmę inwestycyjną lub bank powierniczy w związku z zawarciem lub 

wykonaniem umowy związanej z prowadzeniem działalności maklerskiej lub 

powierniczej, o ile przekazanie tych informacji jest niezbędne do zawarcia lub 

wykonania umowy;] 

<16) w przypadkach określonych w art. 64a, art. 68a ust. 13, art. 68f ust. 1 i 2 oraz 

art. 89 ust. 4; 

17) przez firmę inwestycyjną lub bank powierniczy w związku z zawarciem lub 

wykonywaniem umowy związanej z prowadzeniem działalności maklerskiej lub 

powierniczej, w tym umowy, o której mowa w art. 81a ust. 1, lub umowy, o której 

mowa w art. 79 ust. 1, o ile przekazanie tych informacji jest niezbędne dla 

zawarcia lub wykonania umowy;> 

<17a) przez przedsiębiorcę lub przedsiębiorcę zagranicznego w związku z 

zawarciem lub wykonywaniem umowy, o której mowa w art. 81f ust. 1, o ile 

przekazanie tych informacji jest niezbędne do zawarcia lub wykonywania tej 

umowy;> 
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18) przez spółki prowadzące rynek regulowany monitorującemu aukcję - w zakresie 

wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 53 ust. 3 i 4 rozporządzenia 1031/2010; 

<18a) przez spółkę prowadzącą rynek regulowany w związku z zawarciem lub 

wykonywaniem umowy, o której mowa w art. 16b ust. 1, o ile przekazanie tych 

informacji jest niezbędne dla zawarcia lub wykonania umowy;> 

19) Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, komitetom 

ustanowionym przez ten organ oraz powołanym przez nie grupom - w celu realizacji 

ich zadań i uprawnień; 

20) Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych - w zakresie 

dotyczącym treści informacji zawartych w zaleceniach, o których mowa w art. 68 ust. 

5 ustawy o ofercie publicznej, oraz decyzjach podjętych przez Komisję - w celu ich 

publikacji[.] <;> 

<21) przez Krajowy Depozyt lub spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał 

wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1–

6, lub przez uczestników Krajowego Depozytu lub spółki, której Krajowy 

Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w 

art. 48 ust. 1 pkt 1–6, Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu – w zakresie: 

a) dotyczącym liczby papierów wartościowych zapisanych na prowadzonych przez 

te podmioty rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, na 

dzień wskazany przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, 

b) danych umożliwiających identyfikację osób uprawnionych z papierów 

wartościowych wskazanych w decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w 

sprawie wszczęcia przymusowej restrukturyzacji albo w sprawie umorzenia lub 

konwersji instrumentów kapitałowych podmiotu w restrukturyzacji, albo w 

sprawie umorzenia lub konwersji zobowiązań podmiotu w restrukturyzacji, a 

także liczby tych papierów wartościowych posiadanych przez te osoby, na dzień 

umorzenia lub konwersji określony w tej decyzji 

– jeżeli informacje te są niezbędne do realizacji ustawowych zadań Bankowego 

Funduszu Gwarancyjnego, przy czym Bankowy Fundusz Gwarancyjny może 

wystąpić o te informacje do uczestników Krajowego Depozytu lub spółki, której 

Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których 

mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1–6, odpowiednio, za pośrednictwem Krajowego 

Depozytu lub za pośrednictwem tej spółki; 
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22) przez Krajowy Depozyt lub spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał 

wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1–

6, Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu – w zakresie umożliwiającym 

identyfikację uczestników prowadzących rachunki papierów wartościowych lub 

rachunki zbiorcze, na których, według stanu na dany dzień, zapisane były 

papiery wartościowe wskazane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, jeżeli 

informacje te są niezbędne do realizacji ustawowych zadań Bankowego Funduszu 

Gwarancyjnego.> 

2. Osoby, o których mowa w art. 148 ust. 1, są obowiązane do zachowania w tajemnicy 

informacji dotyczących udzielania Policji informacji na zasadach określonych w art. 

20 ust. 4-10 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, oraz dotyczące zawiadomienia, 

o którym mowa w art. 20 ust. 13 tej ustawy. Zachowanie tajemnicy obowiązuje wobec 

osób, których ta informacja dotyczy, oraz osób trzecich, z wyjątkiem osób 

reprezentujących Komisję oraz pracowników urzędu Komisji, którym informacje te są 

przekazywane w związku z wykonywaniem ustawowo określonych zadań w zakresie 

nadzoru. 

Art. 162. 

1. Udzielenie zezwolenia, pozwolenia lub zgody przewidzianych niniejszą ustawą, 

rozporządzeniem 575/2013 - w zakresie zezwoleń, pozwoleń lub zgód udzielanych 

domom maklerskim, lub rozporządzeniem 648/2012 podlega opłacie w wysokości nie 

większej niż równowartość w złotych 4500 euro. 

2. (uchylony). 

3. Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie: 

1) Krajowego Depozytu, w tym także w odrębnym regulaminie mającym zastosowanie 

do pełnienia przez Krajowy Depozyt funkcji giełdowej izby rozrachunkowej, 

2) spółki, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o 

których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6 i ust. 2, w tym także w odrębnym regulaminie 

mającym zastosowanie do pełnienia przez spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał 

wykonywanie czynności, o których mowa w art. 48 ust. 2, funkcji giełdowej izby 

rozrachunkowej, 

3) izby rozliczeniowej lub izby rozrachunkowej, 
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4) funduszu rozliczeniowego zarządzanego przez izbę rozliczeniową, Krajowy Depozyt 

lub spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu 

zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 pkt 1, 

5) funkcjonowania systemu rekompensat 

- podlega opłacie w wysokości nie większej niż równowartość w złotych 4500 euro. 

[4. Złożenie zawiadomienia, o którym mowa w art. 16 ust. 4, podlega opłacie w wysokości 

nie większej niż równowartość w złotych 4500 euro.] 

5. Złożenie zawiadomienia, o którym mowa w art. 21 ust. 3a, podlega opłacie w 

wysokości nie większej niż równowartość w złotych 4500 euro. 

6. Przekazanie informacji, o której mowa w art. 21 ust. 3b, podlega opłacie w wysokości 

nie większej niż równowartość w złotych 4500 euro. 

[7. Poinformowanie Komisji o zamiarze prowadzenia przez zagraniczną firmę 

inwestycyjną działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 

formie oddziału przez właściwy organ nadzoru, który udzielił tej firmie inwestycyjnej 

zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, podlega opłacie w wysokości nie 

większej niż równowartość w złotych 4500 euro, wnoszonej przez zagraniczną firmę 

inwestycyjną, której to zawiadomienie dotyczy. 

8. Zagraniczna firma inwestycyjna, o której mowa w ust. 7, nie ponosi opłaty, o której 

mowa w tym przepisie, jeżeli na zasadzie wzajemności polskie podmioty prowadzące w 

formie oddziału działalność maklerską na terytorium państwa, w którym firma ta ma 

swoją siedzibę, nie ponoszą tego rodzaju opłaty.] 

<7. Przekazanie Komisji przez właściwy organ nadzoru innego państwa 

członkowskiego, który udzielił zagranicznej firmie inwestycyjnej zezwolenia na 

prowadzenie działalności maklerskiej, odpowiednich informacji dotyczących 

działalności maklerskiej, jaka ma być przez tę firmę inwestycyjną prowadzona 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sposób określony w art. 117 ust. 3b 

pkt 2, podlega opłacie w wysokości nie większej niż równowartość w złotych 4 500 

euro, wnoszonej przez zagraniczną firmę inwestycyjną, której takie odpowiednie 

informacje dotyczą. 

8. Zagraniczna firma inwestycyjna, o której mowa w ust. 7, nie ponosi opłaty, o 

której mowa w tym przepisie, jeżeli na zasadzie wzajemności polskie podmioty 

prowadzące działalność maklerską w sposób określony w art. 104 ust. 3 pkt 1 na 
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terytorium państwa, w którym firma ta ma swoją siedzibę, nie ponoszą tego 

rodzaju opłaty.> 

<9. Udzielenie zezwolenia przewidzianego rozporządzeniem 2016/1011 podlega 

opłacie w wysokości równowartości w złotych 4 500 euro. 

10. Dokonanie rejestracji przewidzianej rozporządzeniem 2016/1011 podlega opłacie 

w wysokości równowartości w złotych 2 250 euro. 

11. Dokonanie zatwierdzenia przewidzianego rozporządzeniem 2016/1011 podlega 

opłacie w wysokości równowartości w złotych 2 250 euro. 

12. Dokonanie uznania przewidzianego rozporządzeniem 2016/1011 podlega opłacie 

w wysokości równowartości w złotych 2 250 euro.> 

 

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). 

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. 
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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, 

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 
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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.] <Od zagranicznej firmy inwestycyjnej prowadzącej 

działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie 

oddziału, lub bez otwierania oddziału, za pośrednictwem agenta, który przebywa 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz od zagranicznej osoby prawnej 

prowadzącej działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 

formie oddziału pobiera się opłatę roczną, ustalaną odpowiednio na podstawie 

przychodów oddziału lub przychodów zagranicznej firmy inwestycyjnej 

uzyskanych w wyniku działalności agenta przebywającego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w poprzednim roku kalendarzowym, w wysokości nie 

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

złotych 500 euro.> 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.] 

<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.> 

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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<12. Od administratora kluczowego wskaźnika referencyjnego w rozumieniu art. 3 

ust. 1 pkt 25 rozporządzenia 2016/1011 pobiera się opłatę roczną w wysokości 

równowartości w złotych 1 000 euro. 

13. Od administratora istotnego wskaźnika referencyjnego w rozumieniu art. 3 ust. 1 

pkt 26 rozporządzenia 2016/1011 pobiera się opłatę roczną w wysokości 

równowartości w złotych 500 euro. 

14. Od administratora pozaistotnego wskaźnika referencyjnego w rozumieniu art. 3 

ust. 1 pkt 27 rozporządzenia 2016/1011 pobiera się opłatę roczną w wysokości 

równowartości w złotych 100 euro.> 

 

<Art. 163a. 

1. W przypadku nieuiszczenia opłaty, o której mowa w art. 163 ust. 10, spółka 

prowadząca rynek regulowany zawiesza, do czasu uregulowania zaległości, 

możliwość zawierania transakcji na rynku regulowanym przez zagraniczną firmę 

inwestycyjną. 

2. Zawieszenie możliwości zawierania transakcji na rynku regulowanym przez 

zagraniczną firmę inwestycyjną następuje nie później niż drugiego dnia sesyjnego 

następującego po dniu przekazania przez Komisję spółce prowadzącej rynek 

regulowany informacji o wydaniu ostatecznej decyzji, o której mowa w art. 17 

ust. 12 ustawy o nadzorze, określającej wysokość zaległości z tytułu opłaty, o 

której mowa w art. 163 ust. 10, należnej od tej zagranicznej firmy inwestycyjnej. 

3. Przywrócenie możliwości zawierania transakcji na rynku regulowanym przez 

zagraniczną firmę inwestycyjną następuje nie później niż drugiego dnia sesyjnego 

następującego po dniu przekazania przez Komisję spółce prowadzącej rynek 

regulowany informacji o uiszczeniu przez tę zagraniczną firmę inwestycyjną 

należności z tytułu opłaty, o której mowa w art. 163 ust. 10. 

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, w przypadku gdy opłata, o której mowa w art. 163 

ust. 10, została uiszczona w części, a wartość zaległości nie przekracza 

równowartości w złotych 500 euro. 

5. W celu zapewnienia możliwości prawidłowego wykonywania przez spółki 

prowadzące rynek regulowany obowiązków wynikających z ust. 1–3 Komisja 

może zawierać z takimi spółkami porozumienia określające szczegółowy zakres 
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informacji przekazywanych dla celów określonych w ust. 1–3 oraz tryb ich 

przekazywania.> 

Art. 165. 

1. Komisja może cofnąć zezwolenie na prowadzenie rynku regulowanego, w przypadku 

gdy spółka prowadząca rynek regulowany: 

[1) nie rozpoczęła prowadzenia działalności objętej zezwoleniem w terminie wskazanym w 

decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia;] 

<1) nie rozpoczęła prowadzenia działalności objętej zezwoleniem w terminie 

12 miesięcy od dnia, w którym decyzja o udzieleniu zezwolenia stała się 

ostateczna;> 

2) przez okres co najmniej 6 miesięcy nie prowadziła działalności objętej zezwoleniem; 

3) otrzymała zezwolenie na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów 

zaświadczających nieprawdę; 

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

5)  prowadzi działalność z istotnym naruszeniem przepisów prawa regulujących 

prowadzenie rynku regulowanego; 

6) nie przestrzega zasad uczciwego obrotu; 

7) narusza interesy uczestników obrotu. 

1a. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lub 5-7, Komisja może: 

[1) odstąpić od zastosowania sankcji określonej w ust. 1 i nałożyć na spółkę prowadzącą 

rynek regulowany karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł albo] 

<1) odstąpić od zastosowania sankcji, o której mowa w ust. 1, i nałożyć na spółkę 

prowadzącą rynek regulowany karę pieniężną do wysokości 20 750 000 zł albo do 

wysokości kwoty stanowiącej równowartość 10% całkowitego rocznego 

przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok 

obrotowy, jeżeli przekracza ona 20 750 000 zł, albo> 

2) zastosować sankcję określoną w ust. 1 i jednocześnie nałożyć karę pieniężną, o której 

mowa w pkt 1 

- jeżeli uzasadnia to charakter naruszeń, których dopuściła się spółka prowadząca rynek 

regulowany. 

<1b. W przypadku naruszenia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany 

przepisów regulujących prowadzenie tego rynku Komisja może również nakazać 
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tej spółce zaprzestanie działań skutkujących powstaniem naruszeń 

i niepodejmowanie tych działań w przyszłości. 

1c. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej przez spółkę 

prowadzącą rynek regulowany w wyniku naruszenia, o którym mowa w ust. 1 

pkt 3 lub 5–7, kara pieniężna, o której mowa w ust. 1a pkt 1 albo 2, może zostać 

nałożona do wysokości dwukrotności kwoty osiągniętej korzyści. 

1d. W przypadku gdy spółka prowadząca rynek regulowany jest podmiotem 

dominującym, który sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, lub 

podmiotem zależnym od podmiotu dominującego, który sporządza 

skonsolidowane sprawozdanie finansowe, całkowity roczny przychód, o którym 

mowa w ust. 1a pkt 1, stanowi kwota całkowitego skonsolidowanego rocznego 

przychodu podmiotu dominującego ujawniona w ostatnim zbadanym 

skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy. 

1e. Równowartość w złotych kwoty w walucie obcej oblicza się według średniego 

kursu tej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu bilansowym, 

na który zostało sporządzone ostatnie zbadane sprawozdanie finansowe za rok 

obrotowy, o którym mowa w ust. 1a pkt 1 lub ust. 1d.> 

2. Wydanie decyzji następuje po przeprowadzeniu rozprawy. 

<2a. Komisja, ustalając wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1a, 

uwzględnia w szczególności: 

1) wagę naruszenia i czas jego trwania; 

2) stopień przyczynienia się spółki prowadzącej rynek regulowany do powstania 

naruszenia; 

3) sytuację finansową spółki prowadzącej rynek regulowany, na którą jest 

nakładana kara, w szczególności wysokość jej całkowitych obrotów; 

4) skalę korzyści uzyskanych lub strat unikniętych przez spółkę prowadzącą rynek 

regulowany, jeżeli można te korzyści lub straty ustalić; 

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

je ustalić; 

6) stopień naprawienia szkody wyrządzonej inwestorom wskutek działań spółki 

prowadzącej rynek regulowany; 

7) gotowość spółki prowadzącej rynek regulowany do współpracy z Komisją 

podczas wyjaśniania okoliczności naruszenia; 
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8) uprzednie naruszenia przepisów prawa regulujących prowadzenie działalności 

przez podmiot prowadzący rynek regulowany, popełnione przez spółkę 

prowadzącą rynek regulowany, na którą jest nakładana kara.> 

3. (uchylony). 

4. Komisja informuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych o 

każdym przypadku cofnięcia zezwolenia na prowadzenie rynku regulowanego. 

 

Art. 165b. 

1. Komisja może zakazać prowadzenia rynku regulowanego, w przypadku gdy spółka 

prowadząca rynek regulowany na podstawie innej niż zezwolenie: 

1) przez okres co najmniej 6 miesięcy nie prowadziła rynku regulowanego; 

2) prowadzi działalność z istotnym naruszeniem przepisów prawa regulujących 

prowadzenie rynku regulowanego; 

3) nie przestrzega zasad uczciwego obrotu; 

4) narusza interesy uczestników obrotu. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, Komisja może: 

[1) odstąpić od zastosowania sankcji, o której mowa w ust. 1, i nałożyć na spółkę 

prowadzącą rynek regulowany karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł albo] 

<1) odstąpić od zastosowania sankcji, o której mowa w ust. 1, i nałożyć na spółkę 

prowadzącą rynek regulowany karę pieniężną do wysokości 20 750 000 zł albo do 

wysokości kwoty stanowiącej równowartość 10% całkowitego rocznego 

przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok 

obrotowy, jeżeli przekracza ona 20 750 000 zł, albo> 

2) zastosować sankcję określoną w ust. 1 i jednocześnie nałożyć karę pieniężną, o której 

mowa w pkt 1 

- jeżeli uzasadnia to charakter naruszeń, których dopuściła się spółka prowadząca rynek 

regulowany. 

<2a. W przypadku naruszenia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany 

przepisów regulujących prowadzenie tego rynku Komisja może również nakazać 

tej spółce zaprzestanie działań skutkujących powstaniem naruszeń 

i niepodejmowanie tych działań w przyszłości. 

2b. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej przez spółkę 

prowadzącą rynek regulowany w wyniku naruszenia, o którym mowa w ust. 1 
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pkt 2–4, kara pieniężna, o której mowa w ust. 2 pkt 1 albo 2, może zostać 

nałożona do wysokości dwukrotności kwoty osiągniętej korzyści. 

2c. W przypadku gdy spółka prowadząca rynek regulowany jest podmiotem 

dominującym, który sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, lub 

podmiotem zależnym od podmiotu dominującego, który sporządza 

skonsolidowane sprawozdanie finansowe, całkowity roczny przychód, o którym 

mowa w ust. 2 pkt 1, stanowi kwota całkowitego skonsolidowanego rocznego 

przychodu podmiotu dominującego ujawniona w ostatnim zbadanym 

skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy. 

2d. Równowartość w złotych kwoty w walucie obcej oblicza się według średniego 

kursu tej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu bilansowym, 

na który zostało sporządzone ostatnie zbadane sprawozdanie finansowe za rok 

obrotowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lub ust. 2c. 

2e. 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 spółki prowadzącej rynek regulowany do powstania 

naruszenia; 

3) sytuację finansową spółki prowadzącej rynek regulowany, na którą jest 

nakładana kara, w szczególności wysokość jej całkowitych obrotów; 

4) skalę korzyści uzyskanych lub strat unikniętych przez spółkę prowadzącą rynek 

regulowany, jeżeli można te korzyści lub straty ustalić; 

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

je ustalić; 

6) stopień naprawienia szkody wyrządzonej inwestorom wskutek działań spółki 

prowadzącej rynek regulowany; 

7) gotowość spółki prowadzącej rynek regulowany do współpracy z Komisją 

podczas wyjaśniania okoliczności naruszenia; 

8) uprzednie naruszenia przepisów prawa regulujących prowadzenie działalności 

przez podmiot prowadzący rynek regulowany, popełnione przez spółkę 

prowadzącą rynek regulowany, na którą jest nakładana kara.> 

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

każdym przypadku zakazania prowadzenia rynku regulowanego. 

 

<Art. 165c. 

1. Komisja może cofnąć spółce prowadzącej rynek regulowany, posiadającej 

zezwolenie na prowadzenie ASO, zezwolenie na prowadzenie ASO, w przypadku 

gdy w odniesieniu do działalności polegającej na prowadzeniu ASO spółka: 

1) nie rozpoczęła prowadzenia działalności objętej zezwoleniem w terminie 

12 miesięcy od dnia, w którym decyzja o udzieleniu zezwolenia stała się 

ostateczna; 

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

zezwoleniem; 

3) otrzymała zezwolenie na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów 

zaświadczających nieprawdę; 

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

5) prowadzi działalność z istotnym naruszeniem przepisów prawa regulujących 

prowadzenie ASO; 

6) nie przestrzega zasad uczciwego obrotu; 

7) narusza interesy uczestników obrotu. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lub 5–7, Komisja może: 

1) odstąpić od zastosowania sankcji, o której mowa w ust. 1, i nałożyć na spółkę 

prowadzącą rynek regulowany karę pieniężną do wysokości 20 750 000 zł albo do 

wysokości kwoty stanowiącej równowartość 10% całkowitego rocznego 

przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok 

obrotowy, jeżeli przekracza ona 20 750 000 zł, albo 

2) zastosować sankcję określoną w ust. 1 i jednocześnie nałożyć karę pieniężną, 

o której mowa w pkt 1 

– jeżeli uzasadnia to charakter naruszeń, których dopuściła się spółka prowadząca 

rynek regulowany. 

3. W przypadku naruszenia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany, 

posiadającą zezwolenie na prowadzenie ASO, przepisów prawa regulujących 

prowadzenie ASO Komisja może również nakazać tej spółce zaprzestanie działań 
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skutkujących powstaniem naruszeń i niepodejmowanie tych działań w 

przyszłości. 

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

w szczególności okoliczności wymienione w art. 165 ust. 2a. 

5. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej przez spółkę 

prowadzącą rynek regulowany, posiadającą zezwolenie na prowadzenie ASO, 

w wyniku naruszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lub 5–7, kara pieniężna, o 

której mowa w ust. 2 pkt 1 albo 2, może zostać nałożona do wysokości 

dwukrotności kwoty osiągniętej korzyści. 

6. W przypadku gdy spółka prowadząca rynek regulowany, posiadająca zezwolenie 

na prowadzenie ASO, jest podmiotem dominującym, który sporządza 

skonsolidowane sprawozdanie finansowe, lub podmiotem zależnym od podmiotu 

dominującego, który sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 

całkowity roczny przychód, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, stanowi kwota 

całkowitego skonsolidowanego rocznego przychodu podmiotu dominującego 

ujawniona w ostatnim zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 

za rok obrotowy. 

7. Równowartość w złotych kwoty w walucie obcej oblicza się według średniego 

kursu tej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu bilansowym, 

na który zostało sporządzone ostatnie zbadane sprawozdanie finansowe za rok 

obrotowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lub ust. 6. 

8. Komisja informuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych o 

cofnięciu zezwolenia na prowadzenie ASO przez spółkę prowadzącą rynek 

regulowany. 

Art. 165d. 

1. Komisja może zakazać prowadzenia ASO przez spółkę prowadzącą rynek 

regulowany, w przypadku gdy spółka prowadząca rynek regulowany, 

uprawniona do prowadzenia ASO na podstawie innej niż zezwolenie: 

1) przez okres co najmniej 6 miesięcy nie prowadziła ASO; 

2) prowadzi działalność z istotnym naruszeniem przepisów prawa regulujących 

prowadzenie ASO; 

3) nie przestrzega zasad uczciwego obrotu; 

4) narusza interesy uczestników obrotu. 
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2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4, Komisja może: 

1) odstąpić od zastosowania sankcji, o której mowa w ust. 1, i nałożyć na spółkę 

prowadzącą rynek regulowany karę pieniężną do wysokości 20 750 000 zł albo do 

wysokości kwoty stanowiącej równowartość 10% całkowitego rocznego 

przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok 

obrotowy, jeżeli przekracza ona 20 750 000 zł, albo 

2) zastosować sankcję określoną w ust. 1 i jednocześnie nałożyć karę pieniężną, 

o której mowa w pkt 1 

– jeżeli uzasadnia to charakter naruszeń, których dopuściła się spółka prowadząca 

rynek regulowany. 

3. W przypadku naruszenia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany, 

uprawnioną do prowadzenia ASO na podstawie innej niż zezwolenie, przepisów 

prawa regulujących prowadzenie ASO Komisja może również nakazać jej 

zaprzestanie działań skutkujących powstaniem naruszeń i niepodejmowanie tych 

działań w przyszłości. 

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

w szczególności okoliczności wymienione w art. 165 ust. 2a. 

5. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej przez spółkę 

prowadzącą rynek regulowany, uprawnioną do prowadzenia ASO na podstawie 

innej niż zezwolenie, w wyniku naruszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2–4, kara 

pieniężna, o której mowa w ust. 2 pkt 1 albo 2, może zostać nałożona do 

wysokości dwukrotności kwoty osiągniętej korzyści. 

6. W przypadku gdy spółka prowadząca rynek regulowany, uprawniona do 

prowadzenia ASO na podstawie innej niż zezwolenie, jest podmiotem 

dominującym, który sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, lub 

podmiotem zależnym od podmiotu dominującego, który sporządza 

skonsolidowane sprawozdanie finansowe, całkowity roczny przychód, o którym 

mowa w ust. 2 pkt 1, stanowi kwota całkowitego skonsolidowanego rocznego 

przychodu podmiotu dominującego ujawniona w ostatnim zbadanym 

skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy. 

7. Równowartość w złotych kwoty w walucie obcej oblicza się według średniego 

kursu tej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu bilansowym, 
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na który zostało sporządzone ostatnie zbadane sprawozdanie finansowe za rok 

obrotowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lub ust. 6. 

8. Komisja informuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych o 

zakazaniu prowadzenia ASO przez spółkę prowadzącą rynek regulowany. 

 

Art. 165e. 

1. Komisja może cofnąć spółce prowadzącej rynek regulowany, posiadającej 

zezwolenie na prowadzenie OTF, zezwolenie na prowadzenie OTF, w przypadku 

gdy w odniesieniu do działalności polegającej na prowadzeniu OTF spółka: 

1) nie rozpoczęła prowadzenia działalności objętej zezwoleniem w terminie 

12 miesięcy od dnia, w którym decyzja o udzieleniu zezwolenia stała się 

ostateczna; 

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

zezwoleniem; 

3) otrzymała zezwolenie na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów 

zaświadczających nieprawdę; 

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

5) prowadzi działalność z istotnym naruszeniem przepisów prawa regulujących 

prowadzenie OTF; 

6) nie przestrzega zasad uczciwego obrotu; 

7) narusza interesy uczestników obrotu. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lub 5–7, Komisja może: 

1) odstąpić od zastosowania sankcji, o której mowa w ust. 1, i nałożyć na spółkę 

prowadzącą rynek regulowany karę pieniężną do wysokości 20 750 000 zł albo do 

wysokości kwoty stanowiącej równowartość 10% całkowitego rocznego 

przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok 

obrotowy, jeżeli przekracza ona 20 750 000 zł, albo 

2) zastosować sankcję określoną w ust. 1 i jednocześnie nałożyć karę pieniężną, 

o której mowa w pkt 1 

– jeżeli uzasadnia to charakter naruszeń, których dopuściła się spółka prowadząca 

rynek regulowany. 

3. W przypadku naruszenia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany, 

posiadającą zezwolenie na prowadzenie OTF, przepisów prawa regulujących 
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prowadzenie OTF Komisja może również nakazać tej spółce zaprzestanie działań 

skutkujących powstaniem naruszeń i niepodejmowanie tych działań w 

przyszłości. 

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

w szczególności okoliczności wymienione w art. 165 ust. 2a. 

5. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej przez spółkę 

prowadzącą rynek regulowany, posiadającą zezwolenie na prowadzenie OTF, 

w wyniku naruszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lub 5–7, kara pieniężna, o 

której mowa w ust. 2 pkt 1 albo 2, może zostać nałożona do wysokości 

dwukrotności kwoty osiągniętej korzyści. 

6. W przypadku gdy spółka prowadząca rynek regulowany, posiadająca zezwolenie 

na prowadzenie OTF, jest podmiotem dominującym, który sporządza 

skonsolidowane sprawozdanie finansowe, lub podmiotem zależnym od podmiotu 

dominującego, który sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 

całkowity roczny przychód, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, stanowi kwota 

całkowitego skonsolidowanego rocznego przychodu podmiotu dominującego 

ujawniona w ostatnim zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 

za rok obrotowy. 

7. Równowartość w złotych kwoty w walucie obcej oblicza się według średniego 

kursu tej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu bilansowym, 

na który zostało sporządzone ostatnie zbadane sprawozdanie finansowe za rok 

obrotowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lub ust. 6. 

8. Komisja informuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych o 

cofnięciu zezwolenia na prowadzenie OTF przez spółkę prowadzącą rynek 

regulowany. 

Art. 165f. 

W przypadku cofnięcia albo wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie rynku 

regulowanego uprawnienie do prowadzenia ASO oraz OTF wygasa w terminie, w 

którym odpowiednio decyzja o cofnięciu zezwolenia powinna zostać wykonana 

albo decyzja o udzieleniu zezwolenia wygasła.> 
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Art. 166a. 

[1. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że podmiot prowadzący zagraniczny rynek 

regulowany, prowadząc działalność zgodnie z art. 14a ust. 1 lub organizując 

alternatywny system obrotu zgodnie z art. 117a, narusza przepisy prawa obowiązujące 

w państwie siedziby tego rynku w zakresie funkcjonowania rynku regulowanego lub 

organizowania alternatywnego systemu obrotu, Komisja informuje organ nadzoru, 

który udzielił temu podmiotowi zezwolenia na prowadzenie działalności, o 

stwierdzonych naruszeniach. 

2. Jeżeli mimo środków podjętych przez organ nadzoru, który udzielił podmiotowi 

prowadzącemu zagraniczny rynek regulowany zezwolenia, działalność tego podmiotu 

stanowi zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania na terytorium innego państwa 

członkowskiego obrotu instrumentami finansowymi lub interesów inwestorów, 

Komisja może zakazać podmiotowi prowadzącemu zagraniczny rynek regulowany 

prowadzenia działalności, o której mowa w art. 14a ust. 1 lub w art. 117a ust. 1, na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. O podjętej decyzji Komisja informuje Komisję 

Europejską, Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz organ 

nadzoru, który udzielił temu podmiotowi zezwolenia.] 

<1. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że podmiot prowadzący zagraniczny 

rynek regulowany, prowadząc działalność, o której mowa w art. 14a ust. 1, lub 

prowadząc działalność, o której mowa w art. 117a, narusza przepisy prawa 

obowiązujące w państwie siedziby tego rynku w zakresie funkcjonowania rynku 

regulowanego lub prowadzenia ASO lub OTF, Komisja informuje 

o stwierdzonych naruszeniach właściwy organ nadzoru innego państwa 

członkowskiego, który udzielił temu podmiotowi zezwolenia na prowadzenie 

działalności. 

2. Jeżeli mimo środków podjętych przez właściwy organ nadzoru innego państwa 

członkowskiego, który udzielił podmiotowi prowadzącemu zagraniczny rynek 

regulowany zezwolenia, działalność tego podmiotu stanowi zagrożenie dla 

prawidłowego funkcjonowania na terytorium innego państwa członkowskiego 

obrotu instrumentami finansowymi lub interesów inwestorów, Komisja może 

zakazać podmiotowi prowadzącemu zagraniczny rynek regulowany prowadzenia 

działalności, o której mowa w art. 14a ust. 1 lub w art. 117a ust. 1, na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. O podjętej decyzji Komisja informuje Komisję 
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Europejską, Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz 

właściwy organ nadzoru innego państwa członkowskiego, który udzielił temu 

podmiotowi zezwolenia.> 

<2a. Komisja może skierować sprawę do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i 

Papierów Wartościowych zgodnie z art. 19 rozporządzenia 1095/2010.> 

3. Wydanie decyzji następuje po przeprowadzeniu rozprawy. 

4. Rozstrzygnięcie, o którym mowa w ust. 2, podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego. Komisja może nakazać jego ogłoszenie 

w dwóch dziennikach ogólnopolskich na koszt podmiotu prowadzącego zagraniczny 

rynek regulowany. 

5. W przypadku zakazania prowadzenia działalności zgodnie z ust. 2, podmiot 

prowadzący zagraniczny rynek regulowany nie może podjąć tej działalności przed 

upływem 5 lat od dnia, w którym decyzja zakazująca prowadzenia działalności stała 

się ostateczna, chyba że Komisja wyrazi zgodę na skrócenie tego terminu. 

6. W razie konieczności zabezpieczenia interesu publicznego Komisja może - przed 

podjęciem czynności określonych w ust. 1 i 2 - zawiesić na okres nie dłuższy niż 

miesiąc, możliwość prowadzenia przez podmiot prowadzący zagraniczny rynek 

regulowany działalności zgodnie z art. 14a ust. 1 lub art. 117a ust. 1 na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, informując o tym jednocześnie Komisję Europejską, 

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz właściwy organ 

nadzoru w innym państwie członkowskim, który udzielił zezwolenia temu 

podmiotowi. 

Art. 167. 

1. Komisja może, z zastrzeżeniem ust. 2, cofnąć zezwolenie na prowadzenie działalności 

maklerskiej albo ograniczyć zakres wykonywanej działalności maklerskiej, w 

przypadku gdy firma inwestycyjna: 

[1)  narusza przepisy ustawy lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności 

firmy inwestycyjnej, w tym zasad i trybu jej wykonywania, przepisy wydane na ich 

podstawie lub przepisy rozporządzenia 575/2013, przepisy rozporządzenia 596/2014 

oraz inne bezpośrednio stosowane przepisy prawa Unii Europejskiej mające 

zastosowanie do działalności firmy inwestycyjnej;] 

<1) narusza przepisy ustawy lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności 

firmy inwestycyjnej, w tym zasad i trybu jej wykonywania, przepisy wydane na 
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ich podstawie lub przepisy rozporządzenia 575/2013, przepisy rozporządzenia 

596/2014, przepisy rozporządzenia 600/2014, przepisy rozporządzenia 1031/2010 

lub inne bezpośrednio stosowane przepisy prawa Unii Europejskiej mające 

zastosowanie do działalności firmy inwestycyjnej;> 

2) nie przestrzega zasad uczciwego obrotu; 

3) narusza interesy zleceniodawcy; 

4) przez okres co najmniej 6 miesięcy nie prowadziła działalności objętej zezwoleniem; 

5) przestała spełniać warunki, które były podstawą udzielenia zezwolenia, z 

zastrzeżeniem przepisu art. 95 ust. 10; 

6) otrzymała zezwolenie na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów 

zaświadczających nieprawdę. 

<1a. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, Komisja ograniczy zakres 

wykonywanej działalności maklerskiej, Komisja może również: 

1) nakazać firmie inwestycyjnej zaprzestania działań skutkujących powstaniem 

naruszeń i niepodejmowanie tych działań w przyszłości lub 

2) zakazać, na czas określony, zawierania na rynku regulowanym, w ASO lub na 

OTF transakcji mających za przedmiot określony instrument finansowy.> 

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

[1) nałożyć na firmę inwestycyjną karę pieniężną w wysokości do 10% przychodu 

wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, a w 

przypadku braku takiego sprawozdania - karę pieniężną w wysokości do 10% 

prognozowanego przychodu określonego w przedłożonej Komisji analizie 

ekonomiczno-finansowej, o której mowa w art. 82 ust. 1 pkt 9, albo w sprawozdaniu 

finansowym, o którym mowa w art. 82 ust. 2 pkt 6, albo] 

<1) nałożyć na firmę inwestycyjną karę pieniężną do wysokości 20 750 000 zł albo do 

wysokości kwoty stanowiącej równowartość 10% całkowitego rocznego 

przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok 

obrotowy, a w przypadku braku takiego sprawozdania karę pieniężną w 

wysokości do 10% prognozowanego przychodu w pierwszym roku działalności 

określonego w przedłożonej Komisji informacji finansowej, o której mowa w art. 

5 lit. a rozporządzenia 2017/1943 – jeżeli przekracza ona 20 750 000 zł, albo> 

2) zastosować jedną z sankcji określonych w ust. 1 i jednocześnie nałożyć karę 

pieniężną, o której mowa w pkt 1 
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- jeżeli uzasadnia to charakter naruszeń, których dopuściła się firma inwestycyjna. 

[2a. W przypadku gdy firma inwestycyjna jest podmiotem zależnym, właściwy przychód 

stanowi przychód wykazany w ostatnim zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu 

finansowym za rok obrotowy podmiotu dominującego.] 

<2a. W przypadku gdy firma inwestycyjna jest podmiotem dominującym, który 

sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, lub podmiotem zależnym od 

podmiotu dominującego, który sporządza skonsolidowane sprawozdanie 

finansowe, całkowity roczny przychód, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, stanowi 

kwota całkowitego skonsolidowanego rocznego przychodu podmiotu 

dominującego ujawniona w ostatnim zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu 

finansowym za rok obrotowy.> 

2b. Równowartość w złotych kwoty w walucie obcej oblicza się według średniego kursu 

tej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu bilansowym, na który 

zostało sporządzone ostatnie zbadane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy, o 

którym mowa w ust. 2 pkt 1 lub ust. 2a. 

[2c. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty 

unikniętej przez firmę inwestycyjną w wyniku naruszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 

1-3 lub 6, zamiast kary, o której mowa w ust. 2 pkt 1, Komisja może nałożyć karę 

pieniężną w wysokości do dwukrotności kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej 

straty. 

2d. Komisja, ustalając wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 2 i 2c, uwzględnia 

w szczególności wagę naruszenia i czas jego trwania, przyczyny naruszenia 

przepisów, sytuację finansową firmy inwestycyjnej, na którą jest nakładana kara oraz 

uprzednie naruszenia przez tę firmę przepisów, o których mowa w ust. 1 pkt 1. 

3. Sankcje, o których mowa w ust. 1 lub 2, Komisja może zastosować również wobec firmy 

inwestycyjnej powierzającej do wykonywania czynności wskazane w art. 79 ust. 2 

agentowi firmy inwestycyjnej, który w związku z wykonywaniem czynności na rzecz tej 

firmy inwestycyjnej narusza przepisy prawa, zasady uczciwego obrotu lub interesy 

zleceniodawców.] 

<2c. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej przez firmę 

inwestycyjną w wyniku naruszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–3 lub 6, kara 

pieniężna, o której mowa w ust. 2 pkt 1 albo 2, może zostać nałożona 

do wysokości dwukrotności kwoty osiągniętej korzyści. 
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2d. 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 firmy inwestycyjnej do powstania naruszenia; 

3) sytuację finansową firmy inwestycyjnej, na którą jest nakładana kara, 

w szczególności wysokość jej całkowitych obrotów; 

4) skalę korzyści uzyskanych lub strat unikniętych przez firmę inwestycyjną, jeżeli 

można te korzyści lub straty ustalić; 

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

je ustalić; 

6) stopień naprawienia szkody wyrządzonej inwestorom wskutek działań firmy 

inwestycyjnej; 

7) gotowość firmy inwestycyjnej do współpracy z Komisją podczas wyjaśniania 

okoliczności naruszenia; 

8) uprzednie naruszenia przepisów prawa regulujących prowadzenie działalności 

przez firmy inwestycyjne, popełnione przez firmę inwestycyjną, na którą jest 

nakładana kara. 

3. Sankcje, o których mowa w ust. 1, 1a lub 2, Komisja może zastosować również 

wobec firmy inwestycyjnej powierzającej do wykonywania czynności wskazane w 

art. 79 ust. 2 lub 2c agentowi firmy inwestycyjnej, który w związku 

z wykonywaniem czynności na rzecz tej firmy inwestycyjnej narusza przepisy 

prawa, zasady uczciwego obrotu lub interesy zleceniodawców.> 

4. W przypadku cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, podmiot, 

który je utracił, nie może ponownie wystąpić z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na 

prowadzenie tej działalności przed upływem 5 lat od dnia, w którym decyzja o 

cofnięciu zezwolenia stała się ostateczna, chyba że Komisja wyrazi zgodę na 

skrócenie tego terminu. 

5. W razie konieczności zabezpieczenia interesu publicznego, Komisja może, od chwili 

wszczęcia postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1, zawiesić, na okres nie 

dłuższy niż miesiąc, możliwość wykonywania, w całości lub w części, działalności 

maklerskiej, informując o tym jednocześnie Komisję Europejską oraz Europejski 

Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. 
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5a. W razie konieczności zabezpieczenia interesu publicznego Komisja może w decyzji w 

sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej wskazać 

termin, w którym następuje zakończenie jej prowadzenia. 

6. (uchylony). 

7. (uchylony). 

8. (uchylony). 

9. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio w przypadku powzięcia przez Komisję 

informacji o naruszeniu przez dom maklerski prowadzący działalność maklerską na 

terytorium innego państwa członkowskiego przepisów regulujących prowadzenie 

działalności maklerskiej na terytorium tego państwa. W takim przypadku o 

zastosowaniu sankcji Komisja informuje właściwy organ nadzoru tego państwa 

członkowskiego. 

10. Komisja informuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych o 

każdym przypadku cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej. 

11. Komisja może zastosować sankcje, o których mowa w ust. 1 i 2, w przypadku gdy 

firma inwestycyjna nie przedstawi nowego planu naprawy, o którym mowa w art. 

110zk ust. 7, lub nie przedstawi nowego planu naprawy w terminie, o którym mowa w 

art. 110zk ust. 8. 

<12. W przypadku naruszenia przez firmę inwestycyjną obowiązków, o których 

mowa w art. 83b ust. 7–17, Komisja może zakazać tej firmie inwestycyjnej 

zawierania określonych umów, których przedmiotem są instrumenty finansowe.> 

 

[Art. 167b. 

1. Komisja może nałożyć na firmę inwestycyjną, w drodze decyzji, karę pieniężną w 

wysokości do 10% przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu 

finansowym za ostatni rok obrotowy, a w przypadku braku takiego sprawozdania - 

karę pieniężną w wysokości do 10% prognozowanego przychodu określonego w 

przedłożonej Komisji analizie ekonomiczno-finansowej, o której mowa w art. 69b ust. 

1 pkt 3, albo w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 82 ust. 2 pkt 6, w 

przypadku gdy firma inwestycyjna narusza przepisy prawa dotyczące wykonywania 

działalności, o której mowa w art. 69a ust. 1, w szczególności rozporządzenia 

1031/2010. 
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2. W przypadku gdy firma inwestycyjna jest podmiotem zależnym, podstawę do ustalenia 

wysokości kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, stanowi przychód wykazany w 

ostatnim zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za ostatni rok 

obrotowy podmiotu dominującego. 

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

przez firmę inwestycyjną w wyniku naruszenia, o którym mowa w ust. 1, zamiast kary, 

o której mowa w ust. 1, Komisja może nałożyć karę pieniężną w wysokości dwukrotnej 

kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty. 

4. Komisja może cofnąć zezwolenie na prowadzenie działalności, o której mowa w art. 

69a ust. 1, w przypadku gdy firma inwestycyjna: 

1) poważnie i systematycznie narusza przepisy prawa regulujące wykonywanie tych 

czynności, w szczególności art. 59 ust. 2 i 3 rozporządzenia 1031/2010; 

2) przez okres co najmniej 6 miesięcy nie prowadziła działalności objętej zezwoleniem; 

3) przestała spełniać warunki, które były podstawą udzielenia zezwolenia; 

4) otrzymała zezwolenie na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów 

zaświadczających nieprawdę. 

5. W decyzji w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenia działalności, o której mowa 

w art. 69a ust. 1, Komisja może jednocześnie nałożyć karę pieniężną, o której mowa w 

ust. 1 lub ust. 3, jeżeli uzasadnia to charakter naruszeń, których dopuściła się firma 

inwestycyjna. 

6. Wydanie decyzji przez Komisję następuje po przeprowadzeniu rozprawy. 

7. W przypadku cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności, o której mowa w art. 

69a ust. 1, podmiot, który je utracił, nie może ponownie wystąpić z wnioskiem o 

udzielenie zezwolenia na prowadzenie tej działalności przed upływem 5 lat od dnia, w 

którym decyzja o cofnięciu zezwolenia stała się ostateczna, chyba że Komisja wyrazi 

zgodę na skrócenie tego terminu. 

8. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio w przypadku powzięcia przez Komisję 

informacji o naruszeniu przez firmę inwestycyjną na terytorium innego państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej przepisów regulujących prowadzenie działalności, 

o której mowa w art. 69a ust. 1, na terytorium tego państwa członkowskiego. W takim 

przypadku o zastosowaniu sankcji Komisja informuje właściwy organ nadzoru tego 

państwa członkowskiego.] 
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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.] 

<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 20 750 000 zł albo do wysokości kwoty stanowiącej 

równowartość 10% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim 

zbadanym sprawozdaniu finansowym, jeżeli przekracza ona 20 750 000 zł.> 

<2a. W przypadku naruszenia przez podmiot świadczący usługi w zakresie 

udostępniania informacji o transakcjach przepisów regulujących świadczenie 

tych usług Komisja może również nakazać temu podmiotowi zaprzestanie działań 

skutkujących powstaniem naruszeń i niepodejmowanie tych działań 

w przyszłości.> 

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; 
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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; 

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.] 

<4. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej przez 

podmiot świadczący usługi w zakresie udostępniania informacji o transakcjach 

w wyniku naruszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, kara pieniężna, o której 

mowa w ust. 2, może zostać nałożona do wysokości dwukrotności kwoty 

osiągniętej korzyści.> 

<5. W przypadku gdy podmiot świadczący usługi w zakresie udostępniania 

informacji o transakcjach jest podmiotem dominującym, który sporządza 

skonsolidowane sprawozdanie finansowe, lub podmiotem zależnym od podmiotu 

dominującego, który sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 

całkowity roczny przychód, o którym mowa w ust. 2, stanowi kwota całkowitego 

skonsolidowanego rocznego przychodu podmiotu dominującego ujawniona 

w ostatnim zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 

obrotowy. 

6. Równowartość w złotych kwoty w walucie obcej oblicza się według średniego 

kursu tej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu bilansowym, 
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na który zostało sporządzone ostatnie zbadane sprawozdanie finansowe za rok 

obrotowy, o którym mowa w ust. 2 lub 5.> 

 

<Art. 167d. 

1. W przypadku gdy firma inwestycyjna, świadcząc usługę pośrednictwa w 

zawieraniu umowy lokaty strukturyzowanej lub wykonując czynności 

odpowiadające działalności, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 5, w odniesieniu 

do lokat strukturyzowanych, narusza przepisy, o których mowa w art. 69h ust. 2, 

Komisja może: 

1) nakazać firmie inwestycyjnej zaprzestanie działań skutkujących powstaniem 

naruszeń i niepodejmowanie tych działań w przyszłości lub nałożyć na firmę 

inwestycyjną karę pieniężną do wysokości 20 750 000 zł albo do wysokości kwoty 

stanowiącej równowartość 10% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w 

ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym, jeżeli przekracza ona 20 750 000 

zł, albo – gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej w wyniku 

naruszenia – nałożyć na firmę inwestycyjną karę pieniężną do wysokości 

dwukrotności kwoty osiągniętej korzyści; 

2) nakazać osobom odpowiedzialnym za zaistniałe naruszenie zaprzestanie działań 

skutkujących powstaniem naruszeń lub nałożyć na te osoby, w drodze decyzji, 

karę pieniężną do wysokości 20 750 000 zł; 

3) zawiesić w czynnościach członka zarządu firmy inwestycyjnej odpowiedzialnego 

za stwierdzone naruszenie na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy; 

4) nakazać odwołanie członka zarządu firmy inwestycyjnej odpowiedzialnego za 

stwierdzone naruszenie – w przypadku rażących i uporczywych naruszeń 

przepisów, o których mowa w art. 69h ust. 2. 

2. W przypadku gdy firma inwestycyjna jest podmiotem dominującym, który 

sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, lub podmiotem zależnym od 

podmiotu dominującego, który sporządza skonsolidowane sprawozdanie 

finansowe, całkowity roczny przychód, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, stanowi 

kwota całkowitego skonsolidowanego rocznego przychodu podmiotu 

dominującego ujawniona w ostatnim zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu 

finansowym za rok obrotowy. 
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3. Równowartość w złotych kwoty w walucie obcej oblicza się według średniego 

kursu tej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu bilansowym, 

na który zostało sporządzone ostatnie zbadane sprawozdanie finansowe za rok 

obrotowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub ust. 2. 

4. Komisja, ustalając wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, 

uwzględnia w szczególności okoliczności określone w art. 167 ust. 2d.> 

 

<Art. 168a. 

1. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że zagraniczna firma inwestycyjna 

prowadząca działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez 

utworzenie oddziału lub bez otwierania oddziału narusza przepisy prawa, 

których przestrzeganie pozostaje pod nadzorem właściwego organu nadzoru 

innego państwa członkowskiego, który udzielił tej zagranicznej firmie 

inwestycyjnej zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, lub że 

przepisy te narusza jej agent, Komisja zawiadamia ten organ nadzoru. W 

zawiadomieniu Komisja przedstawia opis naruszeń i zwraca się o podjęcie 

odpowiednich środków przez właściwy organ nadzoru innego państwa 

członkowskiego, a w przypadku gdy zagraniczna firma inwestycyjna lub jej 

agent, naruszając te przepisy, działa na szkodę interesów inwestorów lub 

prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego, Komisja wyznacza również 

termin, w ciągu którego środki podjęte przez ten organ powinny doprowadzić do 

zaprzestania naruszeń przez zagraniczną firmę inwestycyjną. 

2. W przypadku nieotrzymania przez Komisję od właściwego organu nadzoru innego 

państwa członkowskiego, który udzielił zagranicznej firmie inwestycyjnej 

zezwolenia, odpowiedzi na zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, lub 

niepodjęcia przez ten organ odpowiednich środków, lub gdy pomimo ich podjęcia 

nie okażą się one skuteczne, i zagraniczna firma inwestycyjna, naruszając 

przepisy, o których mowa w ust. 1, lub jej agent, nadal działa na szkodę 

interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego, 

Komisja, po poinformowaniu tego organu nadzoru, może, w drodze decyzji: 

1) zakazać tej firmie, w całości albo w części, wykonywania działalności maklerskiej 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo 
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2) zawiesić, w całości albo w części, prawo wykonywania działalności maklerskiej 

przez tę firmę do czasu zaprzestania działań skutkujących powstaniem naruszeń, 

jednak nie dłużej niż na okres 6 miesięcy, albo 

3) zakazać tej firmie prowadzenia działalności, o której mowa w art. 117a ust. 1, 

albo 

4) nałożyć na tę firmę karę pieniężną do wysokości 20 750 000 zł albo do wysokości 

kwoty stanowiącej równowartość 10% całkowitego rocznego przychodu 

wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, 

a w przypadku braku takiego sprawozdania karę pieniężną do wysokości 10% 

prognozowanego przychodu w pierwszym roku działalności, określonego 

w przedłożonej właściwemu organowi nadzoru innego państwa członkowskiego 

informacji, o której mowa w art. 5 lit. a rozporządzenia 2017/1943 – jeżeli 

przekracza ona 20 750 000 zł, albo 

5) nakazać naprawienie szkody wyrządzonej inwestorom wskutek działań 

zagranicznej firmy inwestycyjnej lub jej agenta, o ile możliwe jest jej ustalenie, 

albo 

6) nakazać osobom odpowiedzialnym za zaistniałe naruszenie zaprzestanie działań 

skutkujących powstaniem naruszeń i niepodejmowanie tych działań w 

przyszłości, albo 

7) zakazać osobom odpowiedzialnym za zaistniałe naruszenie udziału w 

prowadzeniu działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

albo 

8) nałożyć karę pieniężną do wysokości 20 750 000 zł na osoby odpowiedzialne za 

zaistniałe naruszenia, albo 

9) zastosować jedną lub kilka sankcji określonych w pkt 1–3 lub 5–7 oraz nałożyć 

karę pieniężną, o której mowa w pkt 4 lub 8. 

3. W przypadku gdy właściwy organ nadzoru innego państwa członkowskiego, który 

udzielił zagranicznej firmie inwestycyjnej zezwolenia na prowadzenie 

działalności maklerskiej, nie zgadza się z oceną naruszeń, o których mowa w ust. 

1, Komisja może, przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 2, skierować 

sprawę do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 

zgodnie z art. 19 rozporządzenia 1095/2010. 
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4. W przypadku gdy naruszenia dokonane przez zagraniczną firmę inwestycyjną 

dotyczą przepisów działu IV rozdziału 1 oddziału 2a lub rozporządzenia 

575/2013, zastosowanie sankcji, o których mowa w ust. 2, następuje po 

poinformowaniu również Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego. 

5. W przypadku gdy zagraniczna firma inwestycyjna jest podmiotem dominującym, 

który sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, lub podmiotem 

zależnym od podmiotu dominującego, który sporządza skonsolidowane 

sprawozdanie finansowe, całkowity roczny przychód, o którym mowa w ust. 2 

pkt 4, stanowi kwota całkowitego skonsolidowanego rocznego przychodu 

podmiotu dominującego ujawniona w ostatnim zbadanym skonsolidowanym 

sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy. 

6. Równowartość w złotych kwoty w walucie obcej oblicza się według średniego 

kursu tej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu bilansowym, 

na który zostało sporządzone ostatnie zbadane sprawozdanie finansowe za rok 

obrotowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 lub ust. 5. 

7. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej przez firmę 

inwestycyjną w wyniku naruszenia, o którym mowa w ust. 1, kara pieniężna, o 

której mowa w ust. 2 pkt 4 albo 8, może zostać nałożona do wysokości 

dwukrotności kwoty osiągniętej korzyści. 

8. Komisja, ustalając wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 2 pkt 4 lub 8, 

uwzględnia w szczególności: 

1) wagę naruszenia i czas jego trwania; 

2) stopień przyczynienia się zagranicznej firmy inwestycyjnej lub jej agenta do 

powstania naruszenia; 

3) sytuację finansową zagranicznej firmy inwestycyjnej, na którą jest nakładana 

kara, w szczególności wysokość jej całkowitych obrotów; 

4) skalę korzyści uzyskanych lub strat unikniętych przez zagraniczną firmę 

inwestycyjną lub jej agenta, jeżeli można te korzyści lub straty ustalić; 

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

je ustalić; 

6) stopień naprawienia szkody wyrządzonej inwestorom wskutek działań 

zagranicznej firmy inwestycyjnej lub jej agenta; 
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7) gotowość zagranicznej firmy inwestycyjnej do współpracy z Komisją podczas 

wyjaśniania okoliczności naruszenia; 

8) uprzednie, stwierdzone przez Komisję, naruszenia przepisów prawa regulujących 

prowadzenie działalności przez zagraniczne firmy inwestycyjne, popełnione 

odpowiednio przez zagraniczną firmę inwestycyjną, jej agenta lub osoby, na 

które jest nakładana kara. 

9. W przypadku zakazania zagranicznej firmie inwestycyjnej prowadzenia, w całości 

albo w części, działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

firma ta nie może podjąć tej działalności przed upływem 5 lat od dnia, w którym 

decyzja zakazująca prowadzenie takiej działalności stała się ostateczna, chyba że 

Komisja wyrazi zgodę na skrócenie tego terminu. 

10. W przypadku zakazania osobie odpowiedzialnej za zaistniałe naruszenie udziału 

w prowadzeniu działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

osoba ta nie może wykonywać czynności związanych z działalnością maklerską w 

ramach umowy o pracę, zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, 

zawartej z firmą inwestycyjną, ani pełnić funkcji w organach domu 

maklerskiego, przez okres 5 lat od dnia, w którym decyzja o takim zakazie stała 

się ostateczna, chyba że Komisja wyrazi zgodę na skrócenie tego okresu. 

11. Komisja prowadzi jawny rejestr osób, którym wydano zakaz, o którym mowa w 

ust. 2 pkt 7. 

12. Komisja informuje Komisję Europejską oraz Europejski Urząd Nadzoru Giełd 

i Papierów Wartościowych o sankcjach zastosowanych zgodnie z ust. 2.> 

 

[Art. 169. 

1. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że zagraniczna firma inwestycyjna lub agent 

firmy inwestycyjnej działający w imieniu zagranicznej firmy inwestycyjnej narusza 

przepisy prawa regulujące prowadzenie działalności maklerskiej lub działalności 

powierniczej obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja, w 

drodze decyzji, nakazuje zagranicznej firmie inwestycyjnej zaprzestanie tych naruszeń, 

wyznaczając termin ich usunięcia. 

2. Komisja informuje właściwy organ nadzoru zagranicznej firmy inwestycyjnej o 

stwierdzeniu naruszeń, o których mowa w ust. 1, oraz o uchybieniu terminowi do ich 

usunięcia. 
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3. W przypadku gdy zagraniczna firma inwestycyjna, o której mowa w ust. 1, nie 

zaprzestała naruszeń lub nie usunęła ich w wyznaczonym terminie, po upływie 

miesiąca od poinformowania właściwego organu nadzoru zgodnie z ust. 2, Komisja 

może, informując o tym ten organ: 

1) zakazać w całości albo w części wykonywania działalności maklerskiej lub 

powierniczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo 

2) zawiesić w całości albo w części, na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy, prawo 

wykonywania działalności maklerskiej lub powierniczej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, albo 

3) nałożyć karę pieniężną do wysokości 500 000 zł, albo 

4) zastosować jedną z sankcji określonych w pkt 1 i 2 oraz nałożyć karę pieniężną, o 

której mowa w pkt 3. 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

6. W przypadku zakazania zagranicznej firmie inwestycyjnej prowadzenia działalności 

maklerskiej lub powierniczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, firma ta nie 

może podjąć tej działalności przed upływem 5 lat od dnia, w którym decyzja 

zakazująca prowadzenia działalności stała się ostateczna, chyba że Komisja wyrazi 

zgodę na skrócenie tego terminu. 

7. W razie konieczności zabezpieczenia interesu publicznego Komisja może - przed 

podjęciem czynności określonych w ust. 1-3 - zawiesić, na okres nie dłuższy niż 

miesiąc, możliwość wykonywania, w całości albo w części, działalności maklerskiej 

lub powierniczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczną firmę 

inwestycyjną, informując o tym jednocześnie Komisję Europejską, Europejski Urząd 

Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz właściwy organ nadzoru w innym 

państwie członkowskim, który udzielił zezwolenia zagranicznej firmie inwestycyjnej. 

8. Komisja informuje Komisję Europejską oraz Europejski Urząd Nadzoru Giełd i 

Papierów Wartościowych o sankcjach zastosowanych zgodnie z ust. 3. 

9. Do zagranicznej firmy inwestycyjnej prowadzącej działalność maklerską na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej nie stosuje się przepisów art. 167. 

10. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że zagraniczna firma inwestycyjna narusza 

przepisy, których przestrzeganie zgodnie z art. 118 pozostaje pod nadzorem 
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właściwego organu w innym państwie członkowskim, Komisja informuje ten organ 

nadzoru o stwierdzonych naruszeniach. 

11. Jeżeli mimo środków podjętych przez organ nadzoru, który udzielił zezwolenia 

zagranicznej firmie inwestycyjnej, działalność tej firmy stanowi zagrożenie dla 

prawidłowego funkcjonowania obrotu instrumentami finansowymi lub interesów 

inwestorów, Komisja może, po poinformowaniu tego organu, a w przypadku 

naruszenia przez zagraniczną firmę inwestycyjną przepisów działu IV rozdziału 1 

oddziału 2a lub rozporządzenia 575/2013 także po poinformowaniu Europejskiego 

Urzędu Nadzoru Bankowego: 

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

Rzeczypospolitej Polskiej albo 

2) zawiesić w całości albo w części, na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy, prawo 

wykonywania działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo 

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

Rzeczypospolitej Polskiej. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, przepisy ust. 6-8 stosuje się odpowiednio.] 

 

<Art. 169. 

1. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że zagraniczna firma inwestycyjna 

prowadząca działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez 

utworzenie oddziału, lub bez otwierania oddziału, ale za pośrednictwem agenta 

przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, narusza przepisy 

prawa, których przestrzeganie pozostaje pod nadzorem Komisji, lub że przepisy 

te narusza taki agent, Komisja wzywa pisemnie zagraniczną firmę inwestycyjną 

do zaprzestania tych naruszeń, wyznaczając termin do ich usunięcia. 

2. Bieg terminu do usunięcia przez zagraniczną firmę inwestycyjną naruszeń 

wskazanych w wezwaniu rozpoczyna się w dniu następującym po dniu 

otrzymania wezwania. 

3. Zagraniczna firma inwestycyjna niezwłocznie, jednak nie później niż w dniu 

następującym po upływie terminu do usunięcia naruszeń wskazanych w 

wezwaniu, przekazuje Komisji informację o sposobie uwzględnienia wezwania, 

wskazując szczegółowy sposób usunięcia wskazanych w wezwaniu naruszeń. 
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4. Przez wezwanie, o którym mowa w ust. 1, rozumie się również wydanie zaleceń, o 

których mowa w art. 36 ust. 5 lub 6 ustawy o nadzorze. Do obliczania biegu 

terminu i informowania Komisji o sposobie uwzględnienia wezwania stosuje się 

przepisy art. 36 ust. 7 i 8 ustawy o nadzorze. 

5. Jeżeli zagraniczna firma inwestycyjna nie usunęła w całości stwierdzonych 

naruszeń lub bezskutecznie upłynął termin na ich usunięcie, Komisja może: 

1) w drodze decyzji: 

a) zawiesić, w całości albo w części, prawo wykonywania działalności maklerskiej na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczną firmę inwestycyjną do 

czasu zaprzestania działań skutkujących powstaniem naruszeń, jednak nie dłużej 

niż na okres 6 miesięcy, lub 

b) nakazać naprawienie szkody wyrządzonej inwestorom wskutek działań 

zagranicznej firmy inwestycyjnej lub jej agenta, o ile jest możliwe jej ustalenie, 

albo 

2) skierować sprawę do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów 

Wartościowych zgodnie z art. 19 rozporządzenia 1095/2010. 

6. Wydając decyzję, o której mowa w ust. 5 pkt 1 lit. a, Komisja może określić 

szczegółowe warunki zawieszenia prawa wykonywania działalności maklerskiej 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym termin, od którego prawo to jest 

zawieszone, oraz czynności, które zagraniczna firma inwestycyjna jest 

obowiązana podjąć w celu należytego zabezpieczenia interesów inwestorów w 

związku z zawieszeniem. 

7. O wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 5 pkt 1, oraz o jej treści Komisja 

informuje właściwy organ nadzoru innego państwa członkowskiego, który 

udzielił zagranicznej firmie inwestycyjnej zezwolenia. 

8. Jeżeli pomimo wydania decyzji, o której mowa w ust. 5 pkt 1, zagraniczna firma 

inwestycyjna lub jej agent w dalszym ciągu, naruszając przepisy, o których mowa 

w ust. 1, działa na szkodę interesów inwestorów lub prawidłowego 

funkcjonowania rynku finansowego lub działa w sposób naruszający zasady 

uczciwego obrotu, Komisja, po poinformowaniu właściwego organu nadzoru 

innego państwa członkowskiego, który udzielił zagranicznej firmie inwestycyjnej 

zezwolenia, może, w drodze decyzji: 
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1) zakazać tej firmie, w całości albo w części, wykonywania działalności maklerskiej 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo 

2) nałożyć na tę firmę karę pieniężną do wysokości 20 750 000 zł albo do wysokości 

kwoty stanowiącej równowartość 10% całkowitego rocznego przychodu 

wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, 

a w przypadku braku takiego sprawozdania karę pieniężną w wysokości do 10% 

prognozowanego przychodu w pierwszym roku działalności, określonego 

w przedłożonej właściwemu organowi nadzoru innego państwa członkowskiego 

informacji, o której mowa w art. 5 lit. a rozporządzenia 2017/1943 – jeżeli 

przekracza ona 20 750 000 zł, albo 

3) nakazać naprawienie szkody wyrządzonej inwestorom wskutek działań 

zagranicznej firmy inwestycyjnej lub jej agenta, o ile możliwe jest jej ustalenie, 

a nakaz nie był wcześniej nałożony, albo szkoda ujawniła się po wydaniu decyzji, 

o której mowa w ust. 5 pkt 1, albo 

4) nakazać osobom odpowiedzialnym za zaistniałe naruszenie zaprzestanie działań 

skutkujących powstaniem naruszeń i niepodejmowanie tych działań w 

przyszłości, albo 

5) zakazać osobom odpowiedzialnym za zaistniałe naruszenie udziału w 

prowadzeniu działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

albo 

6) nałożyć karę pieniężną do wysokości 20 750 000 zł na osoby odpowiedzialne za 

zaistniałe naruszenia, albo 

7) zastosować jedną lub kilka sankcji określonych w pkt 1 lub 3–5 oraz nałożyć karę 

pieniężną, o której mowa w pkt 2 lub 6. 

9. W przypadku gdy właściwy organ nadzoru innego państwa członkowskiego, który 

udzielił zagranicznej firmie inwestycyjnej zezwolenia, po otrzymaniu informacji, 

o której mowa w ust. 7, nie zgadza się z decyzją, o której mowa w ust. 5 pkt 1, 

a informację o tym przekazał Komisji przed wydaniem decyzji, o której mowa w 

ust. 8, Komisja może skierować sprawę do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd 

i Papierów Wartościowych zgodnie z art. 19 rozporządzenia 1095/2010. 

10. W przypadku gdy zagraniczna firma inwestycyjna jest podmiotem dominującym, 

który sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, lub podmiotem 

zależnym od podmiotu dominującego, który sporządza skonsolidowane 
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sprawozdanie finansowe, całkowity roczny przychód, o którym mowa w ust. 8 

pkt 2, stanowi kwota całkowitego skonsolidowanego rocznego przychodu 

podmiotu dominującego ujawniona w ostatnim zbadanym skonsolidowanym 

sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy. 

11. Równowartość w złotych kwoty w walucie obcej oblicza się według średniego 

kursu tej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu bilansowym, 

na który zostało sporządzone ostatnie zbadane sprawozdanie finansowe za rok 

obrotowy, o którym mowa w ust. 8 pkt 2 lub ust. 10. 

12. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej przez firmę 

inwestycyjną w wyniku naruszenia, o którym mowa w ust. 1, kara pieniężna, 

o której mowa w ust. 8 pkt 2 albo 6, może zostać nałożona do wysokości 

dwukrotności kwoty osiągniętej korzyści. 

13. Komisja, ustalając wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 8 pkt 2 lub 6, 

uwzględnia w szczególności: 

1) wagę naruszenia i czas jego trwania; 

2) stopień przyczynienia się zagranicznej firmy inwestycyjnej lub jej agenta do 

powstania naruszenia; 

3) sytuację finansową zagranicznej firmy inwestycyjnej, na którą jest nakładana 

kara, w szczególności wysokość jej całkowitych obrotów; 

4) skalę korzyści uzyskanych lub strat unikniętych przez zagraniczną firmę 

inwestycyjną lub jej agenta, jeżeli można te korzyści lub straty ustalić; 

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

je ustalić; 

6) stopień naprawienia szkody wyrządzonej inwestorom wskutek działań 

zagranicznej firmy inwestycyjnej lub jej agenta; 

7) gotowość zagranicznej firmy inwestycyjnej do współpracy z Komisją podczas 

wyjaśniania okoliczności naruszenia; 

8) uprzednie, stwierdzone przez Komisję, naruszenia przepisów prawa regulujących 

prowadzenie działalności przez zagraniczne firmy inwestycyjne, popełnione przez 

zagraniczną firmę inwestycyjną, jej agenta lub osoby, na które jest nakładana 

kara. 

14. W przypadku zakazania zagranicznej firmie inwestycyjnej prowadzenia, 

w całości albo w części, działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej 
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Polskiej firma ta nie może podjąć tej działalności przed upływem 5 lat od dnia, w 

którym decyzja zakazująca prowadzenie takiej działalności stała się ostateczna, 

chyba że Komisja wyrazi zgodę na skrócenie tego terminu. 

15. W przypadku zakazania osobie odpowiedzialnej za zaistniałe naruszenie udziału 

w prowadzeniu działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

osoba ta nie może wykonywać czynności związanych z działalnością maklerską w 

ramach umowy o pracę, zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, 

zawartej z firmą inwestycyjną, ani pełnić funkcji w organach domu 

maklerskiego, przez okres 5 lat od dnia, w którym decyzja o takim zakazie stała 

się ostateczna, chyba że Komisja wyrazi zgodę na skrócenie tego okresu. 

16. Komisja prowadzi jawny rejestr osób, którym wydano zakaz, o którym mowa w 

ust. 8 pkt 5. 

17. Komisja informuje Komisję Europejską oraz Europejski Urząd Nadzoru Giełd 

i Papierów Wartościowych o sankcjach zastosowanych zgodnie z ust. 8.> 

 

Art. 169a. 

[1. W przypadku gdy dom maklerski narusza przepisy regulujące prowadzenie 

działalności maklerskiej, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do 

wysokości 1 000 000 zł na członków zarządu albo wspólników lub komplementariuszy 

w spółce osobowej, uwzględniając w stosownych przypadkach w szczególności: 

1) wagę naruszenia i czas jego trwania; 

2) stopień przyczynienia się członka zarządu albo wspólnika lub komplementariusza w 

spółce osobowej odpowiedzialnego za dane naruszenie do powstania naruszenia; 

3) sytuację finansową członka zarządu albo wspólnika lub komplementariusza w spółce 

osobowej odpowiedzialnego za dane naruszenie; 

4) skalę korzyści uzyskanych lub strat unikniętych przez członka zarządu albo wspólnika 

lub komplementariusza w spółce osobowej odpowiedzialnego za dane naruszenie, o ile 

można te korzyści lub straty ustalić; 

5) straty poniesione przez osoby trzecie w związku z naruszeniem, o ile można je ustalić; 

6) gotowość członka zarządu albo wspólnika lub komplementariusza w spółce osobowej 

odpowiedzialnego za dane naruszenie do współpracy z Komisją; 
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7) uprzednie naruszenia przepisów prawa regulujących funkcjonowanie rynku 

finansowego popełnione przez członka zarządu albo wspólnika lub komplementariusza 

w spółce osobowej odpowiedzialnego za dane naruszenie; 

8) potencjalne skutki systemowe naruszenia. 

1a. W przypadku gdy spółka prowadząca rynek regulowany narusza przepisy regulujące 

organizowanie rynku regulowanego, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę 

pieniężną do wysokości 1 000 000 zł na osoby odpowiedzialne za zaistniałe 

naruszenia, uwzględniając przesłanki, o których mowa w ust. 1. 

1b. W przypadku gdy bank prowadzący działalność maklerską lub zagraniczna osoba 

prawna prowadząca działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

narusza przepisy regulujące prowadzenie działalności maklerskiej, Komisja może, w 

drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł na osoby 

odpowiedzialne za zaistniałe naruszenia, uwzględniając przesłanki, o których mowa w 

ust. 1.] 

<1. W przypadku gdy dom maklerski narusza przepisy regulujące prowadzenie 

działalności maklerskiej, Komisja może, w drodze decyzji: 

1) nałożyć karę pieniężną do wysokości 20 750 000 zł na osoby odpowiedzialne za 

zaistniałe naruszenie lub 

2) nakazać osobom odpowiedzialnym za zaistniałe naruszenie zaprzestanie działań 

skutkujących powstaniem naruszeń i niepodejmowanie tych działań 

w przyszłości, lub 

3) nakazać odwołanie członka zarządu odpowiedzialnego za stwierdzone 

naruszenie, w przypadku gdy naruszenia mają charakter poważny. 

1a. W przypadku gdy spółka prowadząca rynek regulowany narusza przepisy 

regulujące zasady prowadzenia działalności przez spółkę prowadzącą rynek 

regulowany, Komisja może, w drodze decyzji: 

1) nałożyć karę pieniężną do wysokości 20 750 000 zł na osoby odpowiedzialne za 

zaistniałe naruszenie lub 

2) nakazać odwołanie członka zarządu spółki prowadzącej rynek regulowany 

odpowiedzialnego za zaistniałe naruszenie, w przypadku gdy naruszenia mają 

charakter poważny. 

1b. W przypadku gdy bank prowadzący działalność maklerską lub zagraniczna 

osoba prawna prowadząca działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej 



- 269 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

Polskiej narusza przepisy regulujące prowadzenie działalności maklerskiej, 

Komisja może, w drodze decyzji: 

1) nałożyć karę pieniężną do wysokości 20 750 000 zł na osoby odpowiedzialne za 

zaistniałe naruszenie lub 

2) nakazać odwołanie osoby odpowiedzialnej za zaistniałe naruszenia, w przypadku 

gdy naruszenia mają charakter poważny.> 

<1ba. W przypadku gdy podmiot świadczący usługi w zakresie udostępniania 

informacji o transakcjach narusza przepisy określające zasady świadczenia tych 

usług, Komisja może, w drodze decyzji: 

1) nałożyć karę pieniężną do wysokości 20 750 000 zł na osoby odpowiedzialne za 

zaistniałe naruszenie lub 

2) nakazać odwołanie członka zarządu podmiotu świadczącego usługi w zakresie 

udostępniania informacji o transakcjach odpowiedzialnego za zaistniałe 

naruszenie, w przypadku gdy naruszenia mają charakter poważny.> 

[1c. Kara, o której mowa w ust. 1-1b, nie może być nałożona, jeżeli od uzyskania przez 

Komisję wiadomości o czynie określonym odpowiednio w ust. 1-1b upłynęło więcej niż 

2 lata albo od popełnienia tego czynu upłynęło więcej niż 5 lat.] 

<1c. Kara, o której mowa w ust. 1–1ba, nie może być nałożona, jeżeli od uzyskania 

przez Komisję wiadomości o czynie określonym odpowiednio w ust. 1–1ba 

upłynęło więcej niż 2 lata albo od popełnienia tego czynu upłynęło więcej niż 5 

lat.> 

<1d. Komisja, ustalając wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1–1ba, 

uwzględnia w szczególności: 

1) wagę naruszenia i czas jego trwania; 

2) stopień przyczynienia się osoby odpowiedzialnej za dane naruszenie do jego 

powstania; 

3) sytuację finansową osoby odpowiedzialnej za dane naruszenie; 

4) skalę korzyści uzyskanych lub strat unikniętych przez osobę odpowiedzialną za 

dane naruszenie, jeżeli można te korzyści lub straty ustalić; 

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

je ustalić; 

6) stopień naprawienia szkody wyrządzonej inwestorom wskutek działań osoby 

odpowiedzialnej za dane naruszenie; 
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7) gotowość osoby odpowiedzialnej za dane naruszenie do współpracy z Komisją; 

8) uprzednie naruszenia przepisów prawa regulujących prowadzenie działalności 

odpowiednio przez dom maklerski, spółkę prowadzącą rynek regulowany, bank 

prowadzący działalność maklerską lub podmiot świadczący usługi w zakresie 

udostępniania informacji o transakcjach, popełnione przez osobę odpowiedzialną 

za dane naruszenie; 

9) potencjalne skutki systemowe naruszenia. 

1e. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej przez osoby, 

o których mowa w ust. 1–1ba, w wyniku naruszenia, o którym mowa w tych 

przepisach, kara pieniężna, o której mowa w ust. 1–1ba, może zostać nałożona 

do wysokości dwukrotności kwoty osiągniętej korzyści.> 

2. (uchylony). 

Art. 169b. 

[1. Komisja przekazuje corocznie Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów 

Wartościowych informację o przypadkach zastosowania w poprzednim roku 

kalendarzowym sankcji, o których mowa w art. 165 ust. 1a i art. 169a ust. 1-1b, oraz 

sankcji, o których mowa w art. 167 ust. 1-3, z wyłączeniem cofnięcia zezwolenia na 

prowadzenie działalności maklerskiej.] 

<1. Komisja przekazuje corocznie Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd 

i Papierów Wartościowych informację o przypadkach zastosowania w 

poprzednim roku kalendarzowym sankcji, o których mowa w art. 165 ust. 1a i 

art. 169a ust. 1–1ba, oraz sankcji, o których mowa w art. 167 ust. 1–3, z 

wyłączeniem cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej.> 

2. Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących ochrony tajemnicy zawodowej, o których 

mowa w art. 147, Komisja informuje Europejski Urząd Nadzoru Bankowego o 

sankcjach nałożonych w związku z naruszeniem przepisów działu IV rozdziału 1 

oddziału 2a lub rozporządzenia 575/2013, a także o wniesionych środkach 

odwoławczych oraz o sposobie ich rozpatrzenia. 

 

Art. 169c. 

[1. W przypadku gdy spółka prowadząca rynek regulowany lub firma inwestycyjna 

narusza przepisy regulujące prowadzenie platformy aukcyjnej lub prowadzenie 

działalności, o której mowa w art. 69a ust. 1, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć 
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karę pieniężną do wysokości 5 000 000 euro na osoby odpowiedzialne za zaistniałe 

naruszenia.] 

<1. W przypadku gdy spółka prowadząca rynek regulowany narusza przepisy 

regulujące prowadzenie platformy aukcyjnej, Komisja może, w drodze decyzji, 

nałożyć karę pieniężną do wysokości 5 000 000 euro na osoby odpowiedzialne za 

zaistniałe naruszenia.> 

2. Równowartość w złotych kwoty w euro wyznacza się w oparciu o średni kurs euro 

ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w dniu 19 listopada 2010 r. 

3. Wydanie decyzji przez Komisję następuje po przeprowadzeniu rozprawy. 

 

Art. 171a. 

1. Na każdego, kto narusza: 

1) ograniczenia w zakresie dokonywania krótkiej sprzedaży, określone w art. 12 lub art. 

13 rozporządzenia 236/2012, 

2) ograniczenia w zakresie zawierania transakcji swapu ryzyka kredytowego z tytułu 

długu państwowego, określone w art. 14 rozporządzenia 236/2012, 

3) ograniczenia w zakresie zawierania transakcji swapu ryzyka kredytowego z tytułu 

długu państwowego lub w zakresie wartości otwieranych pozycji dotyczących swapu 

ryzyka kredytowego z tytułu długu państwowego, wprowadzone na podstawie art. 21 

rozporządzenia 236/2012, 

4) zakaz lub ograniczenia w zakresie dokonywania krótkiej sprzedaży lub zawierania 

innych transakcji, w przypadku których spadek ceny lub wartości instrumentu 

finansowego wiąże się z uzyskaniem korzyści majątkowej, wprowadzone na 

podstawie art. 20 lub art. 28 ust. 1 lit. b rozporządzenia 236/2012, 

5) zakaz lub ograniczenia w zakresie dokonywania na rynku regulowanym lub w 

alternatywnym systemie obrotu krótkiej sprzedaży określonego instrumentu 

finansowego lub zawierania innych transakcji mających za przedmiot określony 

instrument finansowy, wprowadzone na podstawie art. 23 rozporządzenia 236/2012 

- Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł albo 

do wysokości dziesięciokrotności korzyści majątkowej uzyskanej w wyniku 

transakcji. 

2. Na każdego, kto nie wykonuje lub nienależycie wykonuje inne niż wymienione w ust. 1 

obowiązki określone w rozporządzeniu 236/2012 lub obowiązki określone w 
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rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 918/2012 z dnia 5 lipca 2012 r. 

uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 r. 

w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka 

kredytowego w odniesieniu do definicji, obliczania pozycji krótkich netto, pokrytych 

swapów ryzyka kredytowego z tytułu długu państwowego, progów powodujących 

obowiązek zgłoszenia, progów płynności w odniesieniu do zawieszenia ograniczeń, 

znacznych spadków wartości instrumentów finansowych i wystąpienia niekorzystnych 

zdarzeń (Dz. Urz. UE L 274 z 09.10.2012, str. 1), Komisja może, w drodze decyzji, 

nałożyć karę pieniężną do wysokości 500 000 zł. 

 

<Art. 171c. 

1. W przypadku gdy kontrahent w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia 2015/2365 

nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 4 tego rozporządzenia, lub 

nienależycie je wykonuje, Komisja może: 

1) nakazać kontrahentowi, który dopuścił się naruszenia, zaprzestania dalszego 

naruszania tego przepisu oraz zobowiązać go do podjęcia we wskazanym 

terminie działań, które mają zapobiegać naruszaniu tego przepisu w przyszłości; 

2) nałożyć na kontrahenta karę pieniężną do wysokości 21 784 000 zł albo do 

wysokości kwoty stanowiącej równowartość 10% całkowitego rocznego 

przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok 

obrotowy, jeżeli przekracza ona 21 784 000 zł; 

3) w przypadku kontrahenta prowadzącego działalność na podstawie zezwolenia 

wydanego przez Komisję – cofnąć to zezwolenie. 

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

unikniętej przez kontrahenta w wyniku niewykonania lub nienależytego 

wykonania obowiązków, o których mowa w art. 4 rozporządzenia 2015/2365, 

kara pieniężna, o której mowa w ust. 1 pkt 2, może zostać nałożona do wysokości 

trzykrotności kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty. 

3. W przypadku gdy kontrahent jest podmiotem dominującym, który sporządza 

skonsolidowane sprawozdanie finansowe, lub podmiotem zależnym od podmiotu 

dominującego, który sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 

całkowity roczny przychód, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stanowi kwota 

całkowitego skonsolidowanego rocznego przychodu podmiotu dominującego 
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ujawniona w ostatnim zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 

za rok obrotowy. 

4. Równowartość w złotych kwoty w walucie obcej oblicza się według średniego 

kursu tej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu bilansowym, 

na który zostało sporządzone ostatnie zbadane sprawozdanie finansowe za rok 

obrotowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lub ust. 3. 

5. W decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 3, Komisja może jednocześnie nałożyć karę 

pieniężną, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli uzasadnia to charakter naruszeń, 

jakich dopuścił się kontrahent. 

6. W przypadku gdy kontrahent nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 4 

rozporządzenia 2015/2365, lub nienależycie je wykonuje, Komisja może: 

1) nakazać osobom odpowiedzialnym za zaistniałe naruszenie zaprzestania działań 

skutkujących powstaniem naruszeń; 

2) zawiesić w czynnościach członka zarządu tego podmiotu, którego działania lub 

zaniechania doprowadziły do naruszenia tego przepisu, na okres nie dłuższy niż 

12 miesięcy. 

7. W przypadku kontrahenta będącego funduszem inwestycyjnym kara pieniężna 

nakładana jest na towarzystwo funduszy inwestycyjnych będące organem tego 

funduszu, a sankcje, o których mowa w ust. 6: 

1) pkt 1 – są nakładane na osoby odpowiedzialne w tym towarzystwie za zaistniałe 

naruszenie; 

2) pkt 2 – są nakładane na członka zarządu tego towarzystwa. 

8. W przypadku kontrahenta będącego alternatywną spółką inwestycyjną 

zarządzaną przez zewnętrznie zarządzającego ASI albo zarządzającego z UE, 

w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych, kara pieniężna nakładana 

jest odpowiednio na zewnętrznie zarządzającego ASI albo zarządzającego z UE, a 

sankcje, o których mowa w ust. 6: 

1) pkt 1 – są nakładane na osoby odpowiedzialne u zewnętrznie zarządzającego ASI 

albo u zarządzającego z UE za zaistniałe naruszenie; 

2) pkt 2 – są nakładane na członka zarządu zewnętrznie zarządzającego ASI albo na 

członka zarządu zarządzającego z UE. 

9. Komisja przekazuje do publicznej wiadomości informacje o: 
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1) treści rozstrzygnięcia w sprawach, o których mowa w ust. 1, 2 i 5–8, oraz o 

rodzaju i charakterze naruszenia, zawierające imię i nazwisko osoby fizycznej 

lub firmę (nazwę) kontrahenta, na których została nałożona sankcja, 

2) złożeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy – o ile Komisja przekazała do 

publicznej wiadomości informację o decyzji, której ten wniosek dotyczy, 

3) treści rozstrzygnięcia ostatecznej decyzji 

– zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 rozporządzenia 2015/2365. 

10. Przekazanie do publicznej wiadomości informacji określonych w ust. 9 pkt 1 lub 

3 wymaga podjęcia przez Komisję uchwały. 

11. Informacje, o których mowa w ust. 9, dotyczące imienia i nazwiska osoby, na 

którą została nałożona sankcja, Komisja udostępnia na swojej stronie 

internetowej przez okres roku, licząc od dnia ich udostępnienia. 

 

Art. 171d. 

1. W przypadku gdy kontrahent w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia 2015/2365 

dokonuje ponownego wykorzystania w rozumieniu art. 3 pkt 12 rozporządzenia 

2015/2365 wbrew warunkom określonym w art. 15 tego rozporządzenia, Komisja 

może: 

1) nakazać kontrahentowi, który dopuścił się naruszenia, zaprzestania dalszego 

naruszania tego przepisu oraz zobowiązać go do podjęcia we wskazanym 

terminie działań, które mają zapobiegać naruszaniu tego przepisu w przyszłości; 

2) nałożyć na kontrahenta karę pieniężną: 

a) w przypadku kontrahenta będącego osobą fizyczną – do wysokości 21 784 000 zł, 

b) w przypadku kontrahenta niebędącego osobą fizyczną – do wysokości 65 352 000 

zł albo do wysokości kwoty stanowiącej równowartość 10% całkowitego rocznego 

przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok 

obrotowy, jeżeli przekracza ona 65 352 000 zł; 

3) w przypadku kontrahenta prowadzącego działalność na podstawie zezwolenia 

wydanego przez Komisję – cofnąć to zezwolenie. 

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

unikniętej przez kontrahenta w wyniku naruszenia, o którym mowa w ust. 1, 

kara pieniężna, o której mowa w ust. 1 pkt 2, może zostać nałożona do wysokości 

trzykrotności kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty. 
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3. W przypadku gdy kontrahent jest podmiotem dominującym, który sporządza 

skonsolidowane sprawozdanie finansowe, lub podmiotem zależnym od podmiotu 

dominującego, który sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 

całkowity roczny przychód, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, stanowi kwota 

całkowitego skonsolidowanego rocznego przychodu podmiotu dominującego 

ujawniona w ostatnim zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 

za rok obrotowy. 

4. Równowartość w złotych kwoty w walucie obcej oblicza się według średniego 

kursu tej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu bilansowym, 

na który zostało sporządzone ostatnie zbadane sprawozdanie finansowe za rok 

obrotowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b lub ust. 3. 

5. W decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 3, Komisja może jednocześnie nałożyć karę 

pieniężną, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli uzasadnia to charakter naruszeń, 

jakich dopuścił się kontrahent. 

6. W przypadku dopuszczenia się przez kontrahenta naruszenia, o którym mowa 

w ust. 1, Komisja może: 

1) nakazać osobom odpowiedzialnym za zaistniałe naruszenie zaprzestania działań 

skutkujących powstaniem naruszeń; 

2) zawiesić w czynnościach członka zarządu tego podmiotu, którego działania lub 

zaniechania doprowadziły do naruszenia tego przepisu, na okres nie dłuższy niż 

12 miesięcy. 

7. W przypadku kontrahenta będącego funduszem inwestycyjnym kara pieniężna 

nakładana jest na towarzystwo funduszy inwestycyjnych będące organem tego 

funduszu, a sankcje, o których mowa w ust. 6: 

1) pkt 1 – są nakładane na osoby odpowiedzialne w tym towarzystwie za zaistniałe 

naruszenie; 

2) pkt 2 – są nakładane na członka zarządu tego towarzystwa. 

8. W przypadku kontrahenta będącego alternatywną spółką inwestycyjną 

zarządzaną przez zewnętrznie zarządzającego ASI albo zarządzającego z UE, 

w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych, kara pieniężna nakładana 

jest odpowiednio na zewnętrznie zarządzającego ASI albo zarządzającego z UE, a 

sankcje, o których mowa w ust. 6: 
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1) pkt 1 – są nakładane na osoby odpowiedzialne u zewnętrznie zarządzającego ASI 

albo u zarządzającego z UE za zaistniałe naruszenie; 

2) pkt 2 – są nakładane na członka zarządu zewnętrznie zarządzającego ASI albo na 

członka zarządu zarządzającego z UE. 

9. Komisja przekazuje do publicznej wiadomości informacje o: 

1) treści rozstrzygnięcia w sprawach, o których mowa w ust. 1, 2 i 5–8, oraz o 

rodzaju i charakterze naruszenia, zawierające imię i nazwisko osoby fizycznej 

lub firmę (nazwę) kontrahenta, na których została nałożona sankcja, 

2) złożeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy – o ile Komisja przekazała do 

publicznej wiadomości informację o decyzji, której ten wniosek dotyczy, 

3) treści rozstrzygnięcia ostatecznej decyzji 

– zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 rozporządzenia 2015/2365. 

10. Przekazanie do publicznej wiadomości informacji określonych w ust. 9 pkt 1 lub 

3 wymaga podjęcia przez Komisję uchwały. 

11. Informacje, o których mowa w ust. 9, dotyczące imienia i nazwiska osoby, na 

którą została nałożona sankcja, Komisja udostępnia na swojej stronie 

internetowej przez okres roku, licząc od dnia ich udostępnienia. 

 

Art. 171e. 

Komisja, nakładając sankcje, o których mowa w art. 171c lub art. 171d, uwzględnia 

okoliczności, o których mowa w art. 23 rozporządzenia 2015/2365. 

 

Art. 171f. 

1. Na każdego, kto narusza zakazy lub ograniczenia, o których mowa w art. 40, art. 

41, art. 42 lub art. 45 rozporządzenia 600/2014, lub nie stosuje się do żądania, o 

którym mowa w art. 45 rozporządzenia 600/2014, Komisja może, w drodze 

decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 20 750 000 zł albo do wysokości 

kwoty stanowiącej równowartość 10% całkowitego rocznego przychodu 

wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym, jeżeli przekracza 

ona 20 750 000 zł. 

2. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest podmiotem 

dominującym, który sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, lub 

podmiotem zależnym od podmiotu dominującego, który sporządza 
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skonsolidowane sprawozdanie finansowe, całkowity roczny przychód, o którym 

mowa w ust. 1, stanowi kwota całkowitego skonsolidowanego rocznego 

przychodu podmiotu dominującego ujawniona w ostatnim zbadanym 

skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy. 

3. Równowartość w złotych kwoty w walucie obcej oblicza się według średniego 

kursu tej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu bilansowym, 

na który zostało sporządzone ostatnie zbadane sprawozdanie finansowe za rok 

obrotowy, o którym mowa w ust. 1 lub 2.> 

 

Art. 173. 

1. Na każdego kto dokonuje lub zleca dokonanie realizacji programu odkupu, o którym 

mowa w art. 3 ust. 1 pkt 17 rozporządzenia 596/2014, lub stabilizacji, o której mowa 

w art. 3 ust. 2 lit. d tego rozporządzenia, z naruszeniem zasad określonych w 

prospekcie emisyjnym lub z naruszeniem art. 5 rozporządzenia 596/2014, lub z 

naruszeniem standardów technicznych, wydanych na podstawie art. 5 ust. 6 tego 

rozporządzenia, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do 

wysokości 500 000 zł. 

1a. W przypadku gdy naruszenia, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się alternatywna 

spółka inwestycyjna, zarządzana przez zewnętrznie zarządzającego ASI, kara, o której 

mowa w ust. 1, jest nakładana na zewnętrznie zarządzającego ASI w rozumieniu 

ustawy o funduszach inwestycyjnych. 

2. (uchylony). 

3. Na każdego, kto nabywa, nie będąc uprawnionym, akcje spółki prowadzącej rynek 

regulowany, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 

1 000 000 zł. 

4. Na każdego kto narusza obowiązek posiadania rozwiązań, systemów i procedur, o 

których mowa w art. 16 ust. 1 i 2 rozporządzenia 596/2014, lub nie przekazuje 

informacji, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 2 tego rozporządzenia, lub przekazuje je 

z naruszeniem warunków określonych w tym przepisie, Komisja może, w drodze 

decyzji, nałożyć karę pieniężną: 

1) w przypadku osób fizycznych - do wysokości 4 145 600 zł; 

2) w przypadku innych podmiotów - do wysokości 10 364 000 zł lub do kwoty 

stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w 
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ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 

10 364 000 zł. 

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

unikniętej przez podmiot w wyniku naruszeń, o których mowa w ust. 4, zamiast kary, 

o której mowa w tym ustępie, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości 

trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty. 

5. (uchylony). 

6. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w [ust. 1-5] <ust. 1, 1a, 

3 i 4>, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej 

nieposiadającej osobowości prawnej. 

7. Na każdego kto sporządza lub rozpowszechnia rekomendacje inwestycyjne lub inne 

informacje rekomendujące lub sugerujące strategię inwestycyjną z naruszeniem art. 20 

ust. 1 rozporządzenia 596/2014 lub nie zachowuje należytej staranności przy 

dokonywaniu tych czynności, lub nie zapewnia rzetelności sporządzanych 

rekomendacji albo nie ujawnia swojego interesu i konfliktów interesów istniejących w 

chwili ich sporządzania lub rozpowszechniania, Komisja może, w drodze decyzji, 

nałożyć karę pieniężną: 

1) w przypadku osób fizycznych - do wysokości 2 072 800 zł; 

2) w przypadku innych podmiotów - do wysokości 4 145 600 zł lub do kwoty 

stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w 

ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 

4 145 600 zł. 

7a. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty 

unikniętej przez podmiot w wyniku naruszeń, o których mowa w ust. 7, zamiast kary, 

o której mowa w tym ustępie, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości 

trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty. 

8. W decyzji o nałożeniu kary Komisja może wyznaczyć termin ponownego wykonania 

obowiązku lub dokonania czynności wymaganej przepisami, których naruszenie było 

podstawą nałożenia kary pieniężnej. W razie bezskutecznego upływu tego terminu 

Komisja może powtórnie wydać decyzję o nałożeniu kary pieniężnej. 

9. Wydanie decyzji wobec osoby fizycznej następuje po przeprowadzeniu rozprawy. 
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Art. 176d. 

1. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej przepisów rozporządzenia 596/2014 w zakresie 

wskazanym w art. 173, art. 174, art. 175 lub art. 176, Komisja może, w drodze decyzji, 

zakazać osobie fizycznej, do której obowiązków należy zapewnienie przestrzegania 

przez tę osobę prawną lub tę jednostkę przepisów rozporządzenia 596/2014 w zakresie 

wskazanym w art. 173, art. 174, art. 175 lub art. 176, zawierania, na rachunek własny 

lub na rachunek osoby trzeciej, transakcji, których przedmiotem są instrumenty 

finansowe, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do 

obrotu w alternatywnym systemie obrotu, na czas określony, nieprzekraczający 5 lat. 

Środek ten może być stosowany bez względu na zastosowanie innych sankcji za 

naruszenie obowiązków, o których mowa w art. 173, art. 174, art. 175 i art. 176. 

2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów rozporządzenia 596/2014 w zakresie 

wskazanym w art. 173, art. 174, art. 175 lub art. 176, przez osobę fizyczną, Komisja 

może, w decyzji w sprawie zastosowania środków, o których mowa w art. 173, art. 

174, art. 175 lub art. 176, zakazać tej osobie fizycznej zawierania, na rachunek własny 

lub na rachunek osoby trzeciej, transakcji, których przedmiotem są instrumenty 

finansowe, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do 

obrotu w alternatywnym systemie obrotu, na czas określony, nieprzekraczający 5 lat. 

 

<Art. 176g. 

1. Na każdego, kto narusza ustalone przez Komisję limity pozycji, o których mowa w 

art. 32c ust. 1, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do 

wysokości 20 750 000 zł albo kwoty stanowiącej równowartość 10% całkowitego 

rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu 

finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 20 750 000 zł. 

2. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej w wyniku 

naruszenia, o którym mowa w ust. 1, kara pieniężna, o której mowa w ust. 1, 

może zostać nałożona do wysokości dwukrotności kwoty osiągniętej korzyści. 

3. W przypadku gdy podmiot naruszający limit pozycji jest podmiotem 

dominującym, który sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, lub 

podmiotem zależnym od podmiotu dominującego, który sporządza 

skonsolidowane sprawozdanie finansowe, całkowity roczny przychód, o którym 
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mowa w ust. 1, stanowi kwota całkowitego skonsolidowanego rocznego 

przychodu podmiotu dominującego ujawniona w ostatnim zbadanym 

skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy. 

4. Równowartość w złotych kwoty w walucie obcej oblicza się według średniego 

kursu tej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu bilansowym, 

na który zostało sporządzone ostatnie zbadane sprawozdanie finansowe za rok 

obrotowy, o którym mowa w ust. 1 lub 3. 

5. Komisja, ustalając wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, uwzględnia 

w szczególności: 

1) wagę naruszenia i czas jego trwania; 

2) stopień przyczynienia się osoby, na którą jest nakładana kara, do powstania 

naruszenia; 

3) sytuację finansową osoby, na którą jest nakładana kara; 

4) skalę korzyści uzyskanych przez osobę, na którą jest nakładana kara, jeżeli 

można te korzyści ustalić; 

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

je ustalić; 

6) stopień naprawienia szkody wyrządzonej inwestorom wskutek działań osoby, na 

którą jest nakładana kara; 

7) gotowość do współpracy z Komisją podczas wyjaśniania okoliczności naruszenia; 

8) uprzednie naruszenia przepisów prawa regulujących funkcjonowanie rynku 

finansowego popełnione przez osobę, na którą jest nakładana kara; 

9) wpływ posiadanej pozycji w towarowym instrumencie pochodnym na ważny 

interes publiczny lub wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa 

regulujących funkcjonowanie rynku towaru stanowiącego instrument bazowy dla 

towarowego instrumentu pochodnego, w stosunku do którego nastąpiło 

przekroczenie limitu pozycji. 

6. Jeżeli zachowanie limitów pozycji ustalonych przez Komisję nie jest możliwe bez 

naruszenia przez podmiot naruszający limit pozycji obowiązków wynikających 

z przepisów prawa regulujących funkcjonowanie rynku towaru stanowiącego 

instrument bazowy dla towarowego instrumentu pochodnego, w stosunku do 

którego nastąpiło przekroczenie limitu pozycji, Komisja odstępuje od 

wymierzenia kary. 
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Art. 176h. 

1. Komisja przekazuje do publicznej wiadomości, przez zamieszczenie na swojej 

stronie internetowej: 

1) informację o treści rozstrzygnięcia oraz o rodzaju i charakterze naruszenia, 

zawierającą imię i nazwisko osoby fizycznej lub firmę (nazwę) innego podmiotu, 

na który nałożona została sankcja, o której mowa w art. 165, art. 165b–165e, 

art. 166a, art. 167, art. 167d, art. 168a, art. 169 i art. 169a; 

2) w przypadku złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy – informację o 

jego złożeniu, jeżeli Komisja przekazała do publicznej wiadomości informację 

o decyzji, której ten wniosek dotyczy; 

3) informację o treści rozstrzygnięcia ostatecznej decyzji. 

2. Przekazanie do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, 

następuje po doręczeniu decyzji stronie postępowania. 

3. Komisja może, w drodze uchwały, opóźnić przekazanie do publicznej wiadomości 

informacji o decyzji, o której mowa w ust. 1, lub przekazać taką informację bez 

wskazywania osoby fizycznej lub innego podmiotu, na który została nałożona 

sankcja, w przypadku stwierdzenia, że podanie takiej informacji do publicznej 

wiadomości: 

1) wyrządziłoby niewspółmierną i znaczącą szkodę uczestnikom rynku finansowego; 

2) w przypadku danych osobowych lub nazwy podmiotu – jest nieproporcjonalne 

do wagi stwierdzonego naruszenia; 

3) stanowiłoby poważne zagrożenie dla stabilności systemu finansowego lub 

będącego w toku postępowania administracyjnego, wyjaśniającego lub karnego. 

4. Komisja może nie przekazywać do publicznej wiadomości informacji o sankcjach 

nałożonych na podstawie art. 165, art. 165b–165e, art. 166a, art. 167, art. 167d, 

art. 168a, art. 169 i art. 169a w przypadku stwierdzenia, że podanie takiej 

informacji do publicznej wiadomości mogłoby: 

1) naruszyć stabilność systemu finansowego lub 

2) wyrządzić niewspółmierną i znaczącą szkodę podmiotom, które dopuściły się 

naruszenia. 

5. W przypadku gdy Komisja nie przekazała do publicznej wiadomości informacji o 

imieniu i nazwisku osoby fizycznej lub firmie (nazwie) innego podmiotu, może 

upublicznić te dane, jeżeli ustały przesłanki, o których mowa w ust. 3 pkt 1. 
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6. Informacje, o których mowa w ust. 1, są dostępne na stronie internetowej Komisji 

przez co najmniej 5 lat, licząc od dnia ich udostępnienia, z tym że informacje 

dotyczące imienia i nazwiska osoby, na którą została nałożona sankcja, są 

dostępne na tej stronie przez rok. Usunięcie danych ze strony internetowej 

następuje na wniosek podmiotu, który dopuścił się naruszenia. 

7. Komisja informuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych o 

nieprzekazaniu do publicznej wiadomości informacji zgodnie z ust. 4. Komisja 

informuje ten Urząd również o złożeniu przez stronę wniosku o ponowne 

rozpatrzenie sprawy oraz o treści rozstrzygnięcia ostatecznej decyzji. 

8. Komisja przekazuje Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów 

Wartościowych raz w roku informację zbiorczą o zastosowaniu środków, o 

których mowa w ust. 1, 3 i 4. 

Art. 176i. 

1. W przypadku gdy: 

1) administrator narusza wymogi w zakresie zarządzania i kontroli sprawowanych 

przez administratora, określone w art. 4–10 rozporządzenia 2016/1011, 

2) administrator narusza wymogi dotyczące danych wejściowych, metod 

wyznaczania wskaźnika referencyjnego lub zgłaszania naruszeń, określone w art. 

11–14 rozporządzenia 2016/1011, inne niż wymogi określone w art. 11 ust. 1 lit. d 

lub ust. 4 tego rozporządzenia, 

3) administrator narusza wymogi w zakresie kodeksu postępowania, określone 

w art. 15 rozporządzenia 2016/1011, 

4) podmiot nadzorowany przekazujący dane, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 10 

rozporządzenia 2016/1011, narusza wymogi w zakresie zarządzania i kontroli, 

określone w art. 16 tego rozporządzenia, 

5) administrator narusza wymogi dotyczące kluczowego wskaźnika referencyjnego, 

określone w art. 21 rozporządzenia 2016/1011, 

6) administrator lub podmiot nadzorowany przekazujący dane, w rozumieniu art. 3 

ust. 1 pkt 10 rozporządzenia 2016/1011, narusza wymogi dotyczące 

przekazywania danych na potrzeby kluczowego wskaźnika referencyjnego, 

określone w art. 23 rozporządzenia 2016/1011, 

7) administrator narusza wymogi dotyczące istotnego wskaźnika referencyjnego, 

określone w art. 24 lub art. 25 rozporządzenia 2016/1011, 
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8) administrator narusza wymogi dotyczące pozaistotnego wskaźnika 

referencyjnego, określone w art. 26 rozporządzenia 2016/1011, 

9) administrator narusza wymogi w zakresie oświadczenia, określone w art. 27 

rozporządzenia 2016/1011, 

10) administrator narusza wymogi w zakresie procedury, określone w art. 28 ust. 1 

rozporządzenia 2016/1011, 

11) podmiot nadzorowany w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 17 rozporządzenia 

2016/1011 narusza wymogi określone w art. 28 ust. 2 rozporządzenia 2016/1011, 

12) podmiot nadzorowany w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 17 rozporządzenia 

2016/1011 narusza wymogi w zakresie stosowania wskaźników referencyjnych, 

określone w art. 29 rozporządzenia 2016/1011 

– Komisja może nałożyć, odpowiednio na administratora, podmiot nadzorowany 

przekazujący dane albo na podmiot nadzorowany, karę pieniężną do wysokości 

2 212 750 zł – w przypadku osoby fizycznej, a w przypadku administratora, 

podmiotu nadzorowanego przekazującego dane oraz podmiotu nadzorowanego 

niebędących osobami fizycznymi – karę pieniężną do wysokości 4 425 500 zł albo 

do wysokości kwoty stanowiącej równowartość 10% całkowitego rocznego 

przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok 

obrotowy, jeżeli przekracza ona 4 425 500 zł. 

2. W przypadku gdy administrator narusza art. 11 ust. 1 lit. d lub ust. 4 

rozporządzenia 2016/1011, Komisja może nałożyć na administratora karę 

pieniężną: 

1) w przypadku administratora będącego osobą fizyczną – do wysokości 442 550 zł; 

2) w przypadku administratora niebędącego osobą fizyczną – do wysokości 1 106 

375 zł albo do wysokości kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego 

rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu 

finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 1 106 375 zł. 

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

unikniętej odpowiednio przez administratora, podmiot nadzorowany 

przekazujący dane albo przez podmiot nadzorowany w wyniku naruszeń, o 

których mowa w ust. 1 lub 2, kara pieniężna, o której mowa w tych przepisach, 

może zostać nałożona do wysokości trzykrotności kwoty osiągniętej korzyści lub 

unikniętej straty. 
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4. W przypadku gdy administrator, podmiot nadzorowany przekazujący dane albo 

podmiot nadzorowany jest podmiotem dominującym, który sporządza 

skonsolidowane sprawozdanie finansowe, lub podmiotem zależnym od podmiotu 

dominującego, który sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 

całkowity roczny przychód, o którym mowa w ust. 1 lub 2, stanowi kwota 

całkowitego skonsolidowanego rocznego przychodu podmiotu dominującego 

ujawniona w ostatnim zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 

za rok obrotowy. 

5. Równowartość w złotych kwoty w walucie obcej oblicza się według średniego 

kursu tej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu bilansowym, 

na który zostało sporządzone ostatnie zbadane sprawozdanie finansowe za rok 

obrotowy, o którym mowa w ust. 1, 2 lub 4. 

6. W decyzji o nałożeniu kary Komisja może wyznaczyć termin wykonania 

obowiązku lub dokonania czynności wymaganej przepisami, których naruszenie 

było podstawą nałożenia kary pieniężnej. W razie bezskutecznego upływu tego 

terminu Komisja może powtórnie wydać decyzję o nałożeniu kary pieniężnej, o 

której mowa odpowiednio w ust. 1 albo 2. 

7. W przypadku gdy administrator, podmiot nadzorowany przekazujący dane albo 

podmiot nadzorowany narusza wymogi, o których mowa w ust. 1, Komisja może 

również nakazać zaprzestanie działań skutkujących powstaniem naruszeń 

i niepodejmowanie tych działań w przyszłości. 

8. W przypadku gdy administrator, podmiot nadzorowany przekazujący dane albo 

podmiot nadzorowany narusza wymogi, o których mowa w ust. 1, Komisja może 

również: 

1) zawiesić w czynnościach członka zarządu odpowiedzialnego za stwierdzone 

naruszenie na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy; 

2) nakazać odwołanie członka zarządu odpowiedzialnego za stwierdzone naruszenie 

– w przypadku gdy naruszenia, o których mowa w ust. 1, mają charakter 

poważny i systematyczny. 

Art. 176j. 

1. Komisja może cofnąć albo zawiesić, na okres 6 miesięcy, zezwolenie udzielone 

administratorowi na podstawie art. 34 ust. 1 rozporządzenia 2016/1011 lub jego 

rejestrację w przypadkach określonych w art. 35 ust. 1 tego rozporządzenia. 
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2. W okresie, na który Komisja zawiesiła administratorowi zezwolenie lub 

rejestrację, w przypadkach określonych w art. 35 ust. 3 rozporządzenia 

2016/1011 Komisja może zezwolić na kontynuowanie opracowywania wskaźnika 

referencyjnego. 

3. W decyzji w sprawie cofnięcia albo zawieszenia zezwolenia lub rejestracji 

udzielonych administratorowi na podstawie art. 34 ust. 1 rozporządzenia 

2016/1011 Komisja może jednocześnie nałożyć karę pieniężną, o której mowa w 

art. 176i ust. 1 albo 2, jeżeli uzasadnia to charakter naruszeń, jakich dopuścił się 

administrator. 

4. Decyzja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru 

Finansowego. 

5. Komisja, w terminie 5 dni roboczych, informuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd 

i Papierów Wartościowych o cofnięciu oraz zawieszeniu zezwolenia lub 

rejestracji, o których mowa w ust. 1. 

 

Art. 176k. 

1. Komisja może cofnąć albo zawiesić, na okres 6 miesięcy, uznanie udzielone 

administratorowi mającemu siedzibę lub miejsce zamieszkania w państwie innym 

niż państwo członkowskie na podstawie art. 32 ust. 5 rozporządzenia 2016/1011, 

w przypadkach określonych w art. 32 ust. 8 tego rozporządzenia. 

2. Decyzja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru 

Finansowego. 

Art. 176l. 

1. Komisja może nakazać administratorowi lub innemu podmiotowi nadzorowanemu 

zaprzestanie stosowania danego wskaźnika referencyjnego, zatwierdzonego na 

podstawie art. 33 ust. 1 rozporządzenia 2016/1011, w przypadku gdy przestały 

być spełnione warunki określone w art. 33 ust. 1 rozporządzenia 2016/1011. 

2. Decyzja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru 

Finansowego. 

Art. 176m. 

Komisja, nakładając sankcje, o których mowa w art. 176i–176l, uwzględnia 

okoliczności określone w art. 43 ust. 1 rozporządzenia 2016/1011. 
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Art. 176n. 

1. Komisja, w drodze uchwały, przekazuje do publicznej wiadomości informacje o 

wydaniu decyzji, o których mowa w art. 176i–176l, w zakresie określonym w art. 

45 rozporządzenia 2016/1011 i w sposób określony w tym przepisie. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, dotyczące imienia i nazwiska osoby, której 

dotyczy decyzja, Komisja udostępnia na swojej stronie internetowej przez okres 

roku, licząc od dnia ich udostępnienia.> 

 

<Art. 178b. 

Kto bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia zawartego w odrębnych 

przepisach albo nie będąc do tego uprawnionym w inny sposób określony w 

przepisach ustawy lub rozporządzenia 2016/1011 prowadzi działalność w 

zakresie sprawowania kontroli nad opracowywaniem wskaźnika referencyjnego,  

podlega grzywnie do 5 000 000 zł.> 

 

Art. 184. 

[1. Kto uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzanie czynności, o których mowa w art. 30 

ust. 1-3, art. 88, art. 90 ust. 2 i 3 oraz art. 122, podlega karze aresztu, ograniczenia 

wolności albo grzywny.] 

<1. Kto uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzanie czynności, o których mowa 

w art. 30 ust. 1–3, art. 32d, art. 88, art. 90 ust. 2 i 3 oraz art. 122,  

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.> 

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

jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej: 

1) wbrew nakazowi określonemu w art. 89 ust. 4 nie dokonuje przeniesienia papierów 

wartościowych, innych instrumentów finansowych i środków pieniężnych lub 

dokumentów związanych z prowadzeniem tych rachunków; 

2) wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 90 ust. 1, nie archiwizuje lub nie 

przechowuje dokumentów lub innych nośników informacji związanych z 

prowadzeniem działalności maklerskiej lub powierniczej. 

3. Orzekanie w sprawach określonych w ust. 1 i 2 następuje w trybie przepisów o 

postępowaniu w sprawach o wykroczenia. 
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USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 

2018 r. poz. 200, z 2017 r. poz. 2494 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 317 i 398) 

 

Art. 5a. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   inwestycjach - oznacza to środki trwałe w budowie w rozumieniu ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.), zwanej 

dalej "ustawą o rachunkowości"; 

2)   składnikach majątkowych - oznacza to aktywa w rozumieniu ustawy o rachunkowości 

pomniejszone o przejęte długi funkcjonalnie związane z prowadzoną działalnością 

gospodarczą zbywcy, o ile długi te nie zostały uwzględnione w cenie nabycia, o której 

mowa w art. 22g ust. 3; 

3)   przedsiębiorstwie - oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu 

cywilnego; 

4)   zorganizowanej części przedsiębiorstwa - oznacza to organizacyjnie i finansowo 

wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i 

niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych 

zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo 

samodzielnie realizujące te zadania; 

5)   Ordynacji podatkowej - oznacza to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 

podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.); 

6)   działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to 

działalność zarobkową: 

a)  wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, 

b)  polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, 

c)  polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych 

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i 

ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł 

wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9; 

7)   ustawie o rehabilitacji zawodowej - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 777, 935 i 

1428); 
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8)   urzędzie skarbowym - oznacza to urząd skarbowy, przy pomocy którego odpowiednio 

właściwy dla podatnika lub płatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje 

zadania; 

9)    (uchylony); 

10)   (uchylony); 

11)  papierach wartościowych - oznacza to papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 

pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1768); 

12)   dyskoncie - oznacza to różnicę między kwotą uzyskaną z wykupu papieru 

wartościowego przez emitenta a wydatkami poniesionymi na nabycie papieru 

wartościowego na rynku pierwotnym lub wtórnym, a w przypadku nabycia papieru 

wartościowego w drodze spadku lub darowizny - różnicę między kwotą uzyskaną z 

wykupu a wydatkami poniesionymi przez spadkodawcę lub darczyńcę na nabycie tego 

papieru wartościowego; 

[13)   pochodnych instrumentach finansowych - oznacza to instrumenty finansowe, o 

których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi, z wyłączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach 

wspólnego inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego;] 

<13) pochodnych instrumentach finansowych – oznacza to instrumenty finansowe, 

o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c–i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o obrocie instrumentami finansowymi; 

14)   funduszach kapitałowych - oznacza to fundusze inwestycyjne oraz fundusze 

zagraniczne, o których mowa w przepisach o funduszach inwestycyjnych, oraz 

ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe działające na podstawie przepisów o 

działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, z wyjątkiem funduszy emerytalnych, 

o których mowa w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych; 

15)  ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym - oznacza to ustawę z dnia 20 

listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2157 i 2175); 

16)  ustawie o działalności pożytku publicznego - oznacza to ustawę z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 573 i 1909); 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1980468:part=a3p1:ver=6&full=1
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17)  ustawie o podatku od towarów i usług - oznacza to ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221); 

18)  ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym - oznacza to ustawę z dnia 19 grudnia 

2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1834); 

19)  (uchylony); 

19a) samochodzie osobowym - oznacza to pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów 

o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, 

konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z 

wyjątkiem: 

a)  pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części 

przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą: 

–  klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: 

wielozadaniowy, van lub 

–  z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków, 

b)  pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i 

nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne 

elementy pojazdu, 

c)  pojazdu specjalnego, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu 

drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym, i jeżeli spełnione są 

również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących 

przeznaczeń: 

–  agregat elektryczny/spawalniczy, 

–  do prac wiertniczych, 

–  koparka, koparko-spycharka, 

–  ładowarka, 

–  podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych, 

–  żuraw samochodowy, 

d)  pojazdu samochodowego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 86a 

ust. 16 ustawy o podatku od towarów i usług; 

20)  małym podatniku - oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży 

(wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim 

roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 

1 200 000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1957819:ver=5&full=1
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kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy 

października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł; 

21)  certyfikacie rezydencji - oznacza to zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika 

dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej 

państwa miejsca zamieszkania podatnika; 

22)  zagranicznym zakładzie - oznacza to: 

a)  stałą placówkę, poprzez którą podmiot mający miejsce zamieszkania na terytorium 

jednego państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na terytorium innego 

państwa, a w szczególności oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabrykę, warsztat albo 

miejsce wydobywania bogactw naturalnych, 

b)  plac budowy, budowę, montaż lub instalację, prowadzone na terytorium jednego 

państwa przez podmiot mający miejsce zamieszkania na terytorium innego państwa, 

c)  osobę, która w imieniu i na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania na 

terytorium jednego państwa działa na terytorium innego państwa, jeżeli osoba ta ma 

pełnomocnictwo do zawierania w jego imieniu umów i pełnomocnictwo to faktycznie 

wykonuje 

- chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest 

Rzeczpospolita Polska, stanowi inaczej; 

23)  ustawie o emeryturach kapitałowych - oznacza to ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o 

emeryturach kapitałowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1097 oraz z 2017 r. poz. 38); 

24)  PKWiU - oznacza to Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną 

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej 

Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1293 i 1435 oraz z 2009 r. poz. 

256 i 1753)
(1)

; 

25)  oznaczeniu "ex" - oznacza to, że zakres wymienionych wyrobów lub usług jest 

węższy niż określony w podanym grupowaniu PKWiU; 

26)   spółce niebędącej osobą prawną - oznacza to spółkę inną niż określona w pkt 28; 

27)  rachunku zbiorczym - oznacza to rachunek zbiorczy w rozumieniu ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 

28)   spółce - oznacza to: 

a)   spółkę posiadającą osobowość prawną, w tym także spółkę zawiązaną na podstawie 

rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1341591:ver=1&full=1
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statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001, str. 1, z późn. zm.; 

Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 251), 

b)  spółkę kapitałową w organizacji, 

c)  spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

d)  spółkę niemającą osobowości prawnej mającą siedzibę lub zarząd w innym państwie, 

jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa jest traktowana 

jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich 

dochodów bez względu na miejsce ich osiągania; 

29)   udziale (akcji) - oznacza to również ogół praw i obowiązków wspólnika w spółce, o 

której mowa w pkt 28 lit. c i d; 

29a)   wartości emisyjnej udziałów (akcji) - oznacza to cenę, po jakiej obejmowane są 

udziały (akcje), określoną w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku - w innym 

dokumencie o podobnym charakterze, nie niższą od wartości rynkowej tych udziałów 

(akcji); 

30)   kapitale zakładowym - oznacza to również kapitał podstawowy spółki, o której 

mowa w pkt 28 lit. c i d; 

31)   udziale w zyskach osób prawnych - oznacza to również udział w zyskach spółek, o 

których mowa w pkt 28 lit. c i d; 

32)   objęciu udziału (akcji) - oznacza to również uzyskanie przez wspólnika spółki, o 

której mowa w pkt 28 lit. c i d, ogółu praw i obowiązków wspólnika w tej spółce; 

33)   wspólniku - oznacza to również akcjonariusza; 

34)   komercjalizowanej własności intelektualnej - oznacza to: 

a)  patent, dodatkowe prawo ochronne na wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy, 

prawo z rejestracji wzoru przemysłowego lub prawo z rejestracji topografii układu 

scalonego oraz prawo do uzyskania powyższych praw lub prawo z pierwszeństwa - 

określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 776), 

b)  autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego, 

c)  równowartość udokumentowanej wiedzy (informacji) nadającej się do wykorzystania 

w działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej (know-how), 

d)  prawa do korzystania z praw lub wartości wymienionych w lit. a-c na podstawie 

umowy licencyjnej; 
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35)   podmiocie komercjalizującym - oznacza to twórcę uprawnionego do praw lub 

wartości wymienionych w pkt 34 lit. a-c, a także zawarcia umowy licencyjnej, o której 

mowa w pkt 34 lit. d, jeżeli wnosi do spółki kapitałowej komercjalizowaną własność 

intelektualną; 

36)   krótkiej sprzedaży - oznacza to krótką sprzedaż w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. b 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 

2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów 

ryzyka kredytowego (Dz. Urz. UE L 86 z 24.03.2012, str. 1); 

37)   postępowaniu restrukturyzacyjnym - oznacza to postępowanie restrukturyzacyjne w 

rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 

r. poz. 1508); 

38)   działalności badawczo-rozwojowej - oznacza to działalność twórczą obejmującą 

badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu 

zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia 

nowych zastosowań; 

39)   badaniach naukowych - oznacza to: 

a)  badania podstawowe - oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne 

podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach 

zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie 

komercyjne, 

b)  badania stosowane - prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, 

zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce, 

c)  badania przemysłowe - badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz 

umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub 

wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; 

badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, 

budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym 

istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a 

także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania 

dowodu w przypadku technologii generycznych; 

40)   pracach rozwojowych - oznacza to nabywanie, łączenie, kształtowanie i 

wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, 

technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do 
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planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub 

ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących 

rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, 

procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli 

takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności: 

a)  opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i 

walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu 

stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym 

celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których 

ostateczny kształt nie został określony, 

b)  opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do 

celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi 

produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja 

wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna; 

41)   przepisach o systemie oświaty - oznacza to przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 

r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 i 2203), przepisy ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) lub przepisy 

ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 

poz. 2203). 

Art. 22. 

1. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów 

lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów 

wymienionych w art. 23. 

1a. (uchylony). 

1aa. Kosztem uzyskania przychodów jest również wniesiona opłata recyklingowa, o której 

mowa w art. 40c ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i 

odpadami opakowaniowymi. 

1b. Kosztami uzyskania przychodów są również wydatki poniesione przez pracodawcę na 

zapewnienie prawidłowej realizacji pracowniczego programu emerytalnego w 

rozumieniu przepisów o pracowniczych programach emerytalnych. 

1c. U pracodawców będących akcjonariuszami pracowniczych towarzystw emerytalnych 

kosztami uzyskania przychodu są także: 

1)   wydatki na pokrycie kosztów działalności pracowniczych towarzystw emerytalnych; 
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2)   opłaty pobierane przez Komisję Nadzoru Finansowego, o których mowa w przepisach 

o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. 

1d. W przypadku odpłatnego zbycia rzeczy lub praw otrzymanych nieodpłatnie lub 

częściowo odpłatnie, a także innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych 

świadczeń, w związku z którymi, zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, został określony 

przychód, a także w przypadku odpłatnego zbycia rzeczy, praw lub innych świadczeń 

będących przedmiotem wykonania świadczenia niepieniężnego, o którym mowa w art. 

14 ust. 2e i 2f, kosztem uzyskania przychodów z ich odpłatnego zbycia, z 

uwzględnieniem aktualizacji dokonanej zgodnie z odrębnymi przepisami, jest 

odpowiednio: 

1)   wartość przychodu określonego na podstawie art. 11 ust. 2 i 2a albo 

2)   wartość przychodu określonego na podstawie art. 11 ust. 2b powiększona o wydatki 

na nabycie częściowo odpłatnych rzeczy lub praw albo innych świadczeń, albo 

3)   równowartość wierzytelności (należności) uregulowanej przez wykonanie 

świadczenia niepieniężnego (w naturze), o którym mowa w art. 14 ust. 2e i 2f, 

pomniejszonej o naliczony w związku z przekazaniem tego świadczenia 

niepieniężnego podatek od towarów i usług 

- pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1. 

1da. W przypadku, o którym mowa w ust. 1d pkt 3, przepis art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a 

stosuje się odpowiednio. 

1db. Jeżeli podatnik uzyskał przychód z odpłatnego zbycia lub umorzenia udziałów 

(akcji) albo wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci udziałów (akcji), objętych 

lub nabytych w wyniku realizacji praw majątkowych albo w wyniku realizacji praw z 

papierów wartościowych lub realizacji praw z pochodnych instrumentów 

finansowych, w związku z którymi został określony przychód na podstawie art. 17 ust. 

1 pkt 6 lit. b lub pkt 10 albo art. 18, wartość dochodu określonego z tego tytułu 

powiększa koszty uzyskania przychodu, o których mowa odpowiednio w ust. 1 lub 

ust. 1e albo w art. 23 ust. 1 pkt 38. 

1dc. W przypadku realizacji praw z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 

1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub 

realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych uzyskanych w następstwie 

objęcia lub nabycia tych praw jako świadczenie w naturze lub nieodpłatne 

świadczenie, w związku z którymi został określony przychód, wartość tego przychodu 
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powiększa koszty uzyskania przychodu ze źródła, do którego, zgodnie z art. 10 ust. 4, 

został zaliczony ten przychód. 

1e. W przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian 

za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana 

część - na dzień objęcia tych udziałów (akcji) albo wkładów - ustala się koszt 

uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9, w wysokości: 

1)   wartości początkowej przedmiotu wkładu, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi 

przepisami, pomniejszonej o sumę dokonanych przed wniesieniem tego wkładu 

odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, jeżeli przedmiotem 

wkładu niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne; 

2)   wartości: 

a)   określonej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 - jeżeli przedmiotem wkładu są udziały 

(akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni objęte w zamian za wkład niepieniężny w 

innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, 

b)  określonej zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce 

albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, nie 

zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny, 

c)  określonej zgodnie z ust. 1f, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w 

spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, zostały objęte w 

zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej 

części 

- jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są udziały (akcje) w spółce albo wkłady w 

spółdzielni; 

3)    faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, 

wydatków na nabycie lub wytworzenie innych niż wymienione w pkt 1 i 2 składników 

majątku podatnika - jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są te inne składniki; 

4)   wydatków na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, niezaliczonych do kosztów 

uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie lub wartości początkowej takiego 

składnika majątku pomniejszonej o sumę dokonanych od tego składnika odpisów 

amortyzacyjnych - jeżeli składnik ten został otrzymany przez podatnika w związku z 

likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki; 

5)    przyjętej dla celów podatkowych wartości składników majątku, wynikającej z ksiąg, 

ewidencji i wykazu, o których mowa w art. 24 ust. 3a i art. 24a ust. 1, określonej na 
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dzień objęcia udziałów (akcji), nie wyższej jednak niż ich wartość, określona zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 9, z dnia objęcia - w przypadku gdy udziały (akcje) wnoszone w 

formie wkładu niepieniężnego zostały objęte w następstwie przekształcenia 

przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w spółkę kapitałową. 

1f. W przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za 

wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji), koszt uzyskania 

przychodów ustala się w wysokości: 

1)    określonej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 - jeżeli zbywane udziały (akcje) zostały 

objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego 

zorganizowana część, w tym również w zamian za wkład niepieniężny w postaci 

komercjalizowanej własności intelektualnej; 

2)    przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa lub jego 

zorganizowanej części, wynikającej z ksiąg i ewidencji, o których mowa w art. 24a 

ust. 1, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji), nie wyższej jednak niż 

wartość tych udziałów (akcji) z dnia ich objęcia, określona zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 

9. 

1g. W przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) objętych w wyniku podziału, o 

którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7, kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego 

zbycia udziałów (akcji) w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej jest wartość 

emisyjna udziałów (akcji). 

1h. W przypadku umowy najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych oraz umów 

o podobnym charakterze, jeżeli wynajmujący lub wydzierżawiający przeniósł na rzecz 

osoby trzeciej wierzytelności z tytułu opłat wynikających z takich umów, a umowy te 

między stronami nie wygasają, do kosztów uzyskania przychodów wynajmującego lub 

wydzierżawiającego zalicza się zapłacone osobie trzeciej dyskonto lub 

wynagrodzenie. 

1i. Jeżeli podatnik w związku z obejmowaniem udziałów (akcji) w zamian za wkład 

niepieniężny poniósł wydatki związane z objęciem tych udziałów (akcji), to wydatki te 

powiększają koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 1e. 

1j. Dla partnera prywatnego określonego w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym, 

w rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, w przypadku 

nieodpłatnego przeniesienia na rzecz podmiotu publicznego lub innego podmiotu, o 

którym mowa w art. 11 ust. 2 tej ustawy, własności środków trwałych lub wartości 
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niematerialnych i prawnych w terminie określonym w tej umowie, kosztem uzyskania 

przychodu jest wartość początkowa tych środków trwałych lub wartości 

niematerialnych i prawnych, pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o 

których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1. 

1k. W przypadku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, w drodze 

wkładu niepieniężnego (aportu), wartość poszczególnych składników majątku, 

wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustala się: 

1)   w wysokości wartości początkowej, określonej w ewidencji środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład - w przypadku 

składników zaliczonych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i 

prawnych; 

2)   w wysokości przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z ksiąg podatkowych 

podmiotu wnoszącego wkład na dzień nabycia - w przypadku pozostałych składników. 

1l. W przypadku zbycia składników majątku wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub 

jego zorganizowanej części, nabytych w sposób, o którym mowa w ust. 1k, koszty 

uzyskania przychodów ustala się w wysokości, o której mowa w tym przepisie, 

pomniejszonej o dokonane od tych składników odpisy amortyzacyjne. 

1ł. W przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki powstałej z przekształcenia 

przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w spółkę kapitałową, koszt uzyskania 

przychodów ustala się na dzień zbycia tych udziałów (akcji) w wysokości przyjętej dla 

celów podatkowych wartości składników majątku, wynikającej z ksiąg, ewidencji i 

wykazu, o których mowa w art. 24 ust. 3a i art. 24a ust. 1, określonej na dzień objęcia 

tych udziałów (akcji), nie wyższej jednak niż ich wartość z dnia objęcia, określona 

zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9. 

1m. W przypadku odpłatnego zbycia udziałów w spółce kapitałowej oraz papierów 

wartościowych, wykupu przez emitenta papierów wartościowych albo odkupienia 

(umorzenia) tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, a także zwrotu 

wkładów albo udziałów w spółdzielni, nabytych przez podatnika w drodze spadku, 

kosztami uzyskania przychodu są wydatki poniesione przez spadkodawcę w celu 

objęcia lub nabycia tych udziałów w spółce kapitałowej oraz papierów 

wartościowych, udziałów albo wkładów w spółdzielni, a także na nabycie tych 

tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych. 
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1n. W przypadku prowadzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, 

działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczny 

zakład wartość poszczególnych składników majątku wchodzących w skład 

zagranicznego zakładu ustala się, z zastrzeżeniem ust. 1, w wysokości przyjętej dla 

celów podatkowych i wynikającej z ksiąg podatkowych tego podatnika, niezaliczonej 

do kosztów w jakiejkolwiek formie. Przepis ust. 1l stosuje się odpowiednio. 

1o. (uchylony). 

1p. Kosztami uzyskania przychodów, z uwzględnieniem ust. 8, są także koszty poniesione 

przez pracodawcę, pod warunkiem że nie zostały sfinansowane z zakładowego 

funduszu świadczeń socjalnych: 

1)   na utworzenie zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub zakładowego 

przedszkola; 

2)    z tytułu: 

a)  prowadzenia zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub zakładowego 

przedszkola, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 1000 zł na każde 

dziecko pracownika, o którym mowa w art. 27f ust. 1, uczęszczające do zakładowego 

żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub zakładowego przedszkola, 

b)  dofinansowania pracownikowi wydatków związanych z objęciem dziecka pracownika 

opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczaniem dziecka pracownika 

do żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola, do wysokości nieprzekraczającej kwoty 

wydatków poniesionych i udokumentowanych przez pracownika, miesięcznie nie 

więcej niż kwota 1000 zł na każde dziecko, o którym mowa w art. 27f ust. 1. 

1q. Przez koszty utworzenia zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub 

zakładowego przedszkola, o których mowa w ust. 1p pkt 1, rozumie się koszty 

poniesione do dnia uzyskania wpisu do właściwego rejestru w zakresie spełniania 

warunków wymaganych do utworzenia żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola, w 

tym niezbędne koszty nabycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 

prawnych lub wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, przebudowy, 

rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji, modernizacji, remontu środków trwałych lub 

nabycia innych składników majątku, a także koszty dotyczące środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych lub innych składników majątku ponoszone po 

uzyskaniu wpisu do właściwego rejestru. 
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1r. Przez koszty prowadzenia zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub 

zakładowego przedszkola, o których mowa w ust. 1p pkt 2 lit. a, rozumie się również 

odpłatne nabycie przez pracodawcę usługi polegającej na zapewnieniu dziecku 

pracownika, o którym mowa w art. 27f ust. 1, opieki w żłobku, klubie dziecięcym lub 

przedszkolu. 

1s. W przypadku dokonania wpłaty na poczet nabycia fabrycznie nowego środka 

trwałego, o którym mowa w art. 22k ust. 14, spełniającego warunki określone w art. 

22k ust. 15, którego dostawa zostanie wykonana w następnych okresach 

sprawozdawczych, podatnicy mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 

dokonaną wpłatę do wysokości kwoty, o której mowa w art. 22k ust. 14. 

2. Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, 

spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej: 

1)   wynoszą 111 zł 25 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1335 zł, w 

przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, 

stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej; 

2)   nie mogą przekroczyć łącznie 2002 zł 05 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy 

podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku 

służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej; 

3)   wynoszą 139 zł 06 gr miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1668 zł 

72 gr, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest 

położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie 

uzyskuje dodatku za rozłąkę; 

4)   nie mogą przekroczyć łącznie 2502 zł 56 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy 

podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku 

służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a 

miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza 

miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za 

rozłąkę. 

2a. (uchylony). 

3. Jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód 

podlega opodatkowaniu, oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie 

jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła, 
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koszty te ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w 

ogólnej kwocie przychodów. 

3a. Zasadę, o której mowa w ust. 3, stosuje się również w przypadku, gdy część 

dochodów z tego samego źródła przychodów podlega opodatkowaniu, a część jest 

wolna od opodatkowania, z wyłączeniem źródeł przychodów określonych w art. 10 

ust. 1 pkt 1 i 2. 

4. Koszty uzyskania przychodów są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym 

zostały poniesione, z zastrzeżeniem ust. 5, 6 i 10. 

5. U podatników prowadzących księgi rachunkowe koszty uzyskania przychodów 

bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok 

podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w 

którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 5a i 5b. 

5a. Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się 

do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku 

podatkowego do dnia: 

1)   sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie 

później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, jeżeli 

podatnicy są obowiązani do sporządzania takiego sprawozdania, albo 

2)   złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia 

tego zeznania, jeżeli podatnicy, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie są obowiązani do 

sporządzania sprawozdania finansowego 

- są potrącalne w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im 

przychody. 

5b. Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się 

do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po dniu, o którym mowa w 

ust. 5a pkt 1 albo pkt 2, są potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za 

który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane jest zeznanie. 

5c. Koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, 

są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu 

przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy 

danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania 

przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.2027446:part=a22u5(a)p1:nr=3&full=1
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5d. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 5e, 6ba, 6bb i 

7b, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) 

na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na 

podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem 

sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń 

międzyokresowych kosztów. 

5e. Koszty zaniechanych inwestycji są potrącalne w dacie zbycia inwestycji lub ich 

likwidacji. 

6. Zasady określone w ust. 5-5c, z zastrzeżeniem ust. 6b, mają zastosowanie również do 

podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów, pod 

warunkiem że stale w każdym roku podatkowym księgi te będą prowadzone w sposób 

umożliwiający wyodrębnienie kosztów uzyskania przychodów odnoszących się tylko 

do tego roku podatkowego. 

6a. W celu ustalenia wartości zużytych w pozarolniczej działalności gospodarczej lub w 

działach specjalnych produkcji rolnej surowców i materiałów pochodzących z własnej 

produkcji roślinnej lub zwierzęcej oraz własnej gospodarki leśnej stosuje się 

odpowiednio przepis art. 11 ust. 2. 

6b. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów w przypadku podatników, o 

których mowa w ust. 6, z zastrzeżeniem ust. 5e, 6ba, 6bb i 7b, uważa się dzień 

wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do 

zaksięgowania (ujęcia) kosztu. 

6ba. Należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6, oraz zasiłki pieniężne z 

ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania 

przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone 

lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, 

umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia 

temu terminowi do należności tych stosuje się art. 23 ust. 1 pkt 55. 

6bb. Składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 6ba, określone w ustawie z dnia 

13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej 

przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 1 pkt 37, stanowią koszty 

uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem 

że składki zostaną opłacone: 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1980837:ver=4&full=1
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1)   z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za który 

są należne - w terminie wynikającym z odrębnych przepisów; 

2)   z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu 

następnym, w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego 

stosunku prawnego łączącego strony - nie później niż do 15 dnia tego miesiąca. 

W przypadku uchybienia tym terminom do składek tych stosuje się art. 23 ust. 1 pkt 55a i 

ust. 3d. 

6c. Koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 

1 pkt 8 lit. a-c, z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub 

udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, 

które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich 

posiadania. 

6d. Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 

ust. 1 pkt 8 lit. a-c, nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny 

sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw 

majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od 

spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa 

przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej 

wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od 

spadków i darowizn. 

6e. Wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d, ustala się na podstawie faktur 

VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów 

stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych. 

6f. Koszty nabycia lub koszty wytworzenia, o których mowa w ust. 6c, są corocznie 

podwyższane, począwszy od roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie 

lub wytworzenie zbywanych rzeczy lub praw majątkowych, do roku poprzedzającego 

rok podatkowy, w którym nastąpiło ich zbycie, w stopniu odpowiadającym 

wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych 

trzech kwartałów roku podatkowego w stosunku do tego samego okresu roku 

ubiegłego, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". 

7. (uchylony). 

7a. (uchylony). 
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7b. Koszty prac rozwojowych mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów: 

1)   w miesiącu, w którym zostały poniesione albo począwszy od tego miesiąca w 

równych częściach w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, albo 

2)   jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostały zakończone, albo 

3)   poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z art. 22m ust. 1 pkt 3 od 

wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 22b ust. 2 pkt 2. 

7c. Jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, nie jest 

spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się 

poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych 

w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w 

przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty. 

7d. Jeżeli w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 7c, podatnik nie poniósł 

kosztów uzyskania przychodów lub kwota poniesionych kosztów uzyskania 

przychodów jest niższa niż kwota zmniejszenia, podatnik jest obowiązany zwiększyć 

przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów. 

[7e. Przepisów ust. 7c i 7d nie stosuje się do korekty kosztów uzyskania przychodów, do 

których ma zastosowanie art. 24d , oraz jeżeli korekta dotyczy kosztu uzyskania 

przychodów związanego z zobowiązaniem podatkowym, które uległo przedawnieniu.] 

<7e. Przepisów ust. 7c i 7d nie stosuje się do korekty kosztów uzyskania przychodów, 

jeżeli korekta dotyczy kosztu uzyskania przychodów związanego z 

zobowiązaniem podatkowym, które uległo przedawnieniu.> 

7f. Jeżeli korekta, o której mowa w ust. 7c, następuje po likwidacji pozarolniczej 

działalności gospodarczej, likwidacji działów specjalnych produkcji rolnej albo 

zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną formę opodatkowania określoną w 

ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o 

podatku tonażowym albo w ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu 

okrętowego i przemysłów komplementarnych, lub zmianie zasad ustalania dochodu w 

odniesieniu do działów specjalnych produkcji rolnej, zmniejszenia lub zwiększenia 

kosztów uzyskania przychodów dokonuje się w ostatnim okresie rozliczeniowym 

przed likwidacją pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych 

produkcji rolnej, zmianą formy opodatkowania lub zmianą zasad ustalania dochodu w 

odniesieniu do działów specjalnych produkcji rolnej. 
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8. Kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie 

zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23. 

8a. W przypadku odpłatnego zbycia przez spółkę niebędącą osobą prawną rzeczy i praw 

będących przedmiotem wkładu do takiej spółki za koszt uzyskania przychodu uważa 

się: 

1)   wartość początkową przyjętą przez spółkę w ewidencji środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych, ustaloną zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 4, 

pomniejszoną o sumę odpisów amortyzacyjnych - jeżeli rzeczy te lub prawa były 

zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych spółki; 

2)   wartość poniesionych wydatków na nabycie albo wytworzenie przedmiotu wkładu, 

niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie - jeżeli 

rzeczy te lub prawa nie były zaliczone do środków trwałych lub wartości 

niematerialnych i prawnych spółki. 

9. Koszty uzyskania niektórych przychodów określa się: 

1)    z tytułu zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii 

układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub 

wzoru zdobniczego - w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z zastrzeżeniem ust. 

9a; 

2)    z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii 

układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub 

wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej 

jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną - w wysokości 50% uzyskanego 

przychodu, z zastrzeżeniem ust. 9a; 

3)    z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw 

pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi 

prawami - w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z zastrzeżeniem ust. 9a i 9b, z 

tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika 

w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na 

ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których 

podstawę wymiaru stanowi ten przychód; 

3a)  (uchylony); 
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4)   z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4, 6 i 8 - w wysokości 20% uzyskanego 

przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone 

przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz 

na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których 

podstawę wymiaru stanowi ten przychód; 

5)   z tytułów określonych w art. 13 pkt 5, 7 i 9 w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1, a 

jeżeli podatnik tego samego rodzaju przychody uzyskuje od więcej niż jednego 

podmiotu albo od tego samego podmiotu, ale z tytułu kilku stosunków prawnych, w 

wysokości określonej w ust. 2 pkt 2; 

6)   z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uzyskanych na podstawie 

umowy, do której stosuje się przepisy prawa cywilnego dotyczące umowy zlecenia lub 

o dzieło - w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od 

przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika lub opłacone przez podatnika w 

danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie 

chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru 

stanowi ten przychód. 

9a. W roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 9 

pkt 1-3, nie mogą przekroczyć kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego 

przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1. 

9b. Przepis ust. 9 pkt 3 stosuje się do przychodów uzyskiwanych z tytułu działalności: 

1)   twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, 

urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości 

audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, 

sztuki ludowej oraz dziennikarstwa; 

2)   badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej; 

3)   artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i 

estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, 

instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii; 

4)   w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i 

dźwięku, montażystów, kaskaderów; 

5)   publicystycznej. 

10. Jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż 

wynikające z zastosowania normy procentowej określonej w ust. 9 pkt 1-4 i pkt 6, 
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koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych. 

Przepisy ust. 5 i ust. 5a pkt 2 stosuje się odpowiednio. 

10a. Przepis ust. 10 stosuje się również, jeżeli podatnik udowodni, że w roku podatkowym 

łączne koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 9 pkt 1-3, były wyższe 

niż kwota określona w ust. 9a. 

11. Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 2, są niższe od 

wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu 

autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym 

rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte przez pracownika w wysokości 

wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi 

biletami okresowymi. 

11a. (uchylony). 

12. Do przychodów, o których mowa w art. 14, nie mają zastosowania koszty uzyskania 

przychodów określone w ust. 9. 

13. Przepisów ust. 2 pkt 3 i 4 oraz ust. 11 nie stosuje się w przypadku, gdy pracownik 

otrzymuje zwrot kosztów dojazdu do zakładu pracy, z wyjątkiem, gdy zwrócone 

koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu. 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 

2017 r. poz. 2343, 2175, 2201 i 2369 oraz z 2018 r. poz. 317 i 398) 

 

Art. 4a. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   inwestycjach - oznacza to środki trwałe w budowie w rozumieniu 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), zwanej dalej "ustawą o rachunkowości"; 

2)   składnikach majątkowych - oznacza to aktywa w rozumieniu ustawy o 

rachunkowości, pomniejszone o przejęte długi funkcjonalnie związane z prowadzoną 

działalnością gospodarczą zbywcy, o ile długi te nie zostały uwzględnione w cenie 

nabycia, o której mowa w art. 16g ust. 3; 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2036353:ver=0&full=1
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3)   przedsiębiorstwie - oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu 

cywilnego; 

4)   zorganizowanej części przedsiębiorstwa - oznacza to organizacyjnie i finansowo 

wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i 

niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych 

zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo 

samodzielnie realizujące te zadania; 

5)   programie restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw - oznacza to 

restrukturyzację na podstawie ustaw: 

a)  z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do 

funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach 

i zadaniach gmin górniczych (Dz. U. poz. 1112, z późn. zm.)
(25)

, 

b)  z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału 

obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 2011), 

c)  z dnia 14 lipca 2000 r. o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1752), 

d)  z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji prywatyzacji 

przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. z 2017 r. poz. 

680 i 1529), 

e)  z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali (Dz. U. poz. 1196, 

z późn. zm.), 

f)  z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 684, z późn. zm.); 

5a)  postępowaniu restrukturyzacyjnym - oznacza to postępowanie restrukturyzacyjne w 

rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 

r. poz. 1508); 

6)  urzędzie skarbowym - oznacza to urząd skarbowy, przy pomocy którego właściwy dla 

podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania; 

7)   ustawie o podatku od towarów i usług - oznacza to ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221); 

8)   ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym - oznacza to ustawę z dnia 19 grudnia 

2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1834); 
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9)   (uchylony); 

9a)  samochodzie osobowym - oznacza to pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów 

o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, 

konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z 

wyjątkiem: 

a)  pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części 

przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą: 

–  klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: 

wielozadaniowy, van lub 

–  z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków, 

b)  pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i 

nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne 

elementy pojazdu, 

c)  pojazdu specjalnego, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu 

drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym, i jeżeli spełnione są 

również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących 

przeznaczeń: 

–  agregat elektryczny/spawalniczy, 

–  do prac wiertniczych, 

–  koparka, koparko-spycharka, 

–  ładowarka, 

–  podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych, 

–  żuraw samochodowy, 

d)  pojazdu samochodowego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 86a 

ust. 16 ustawy o podatku od towarów i usług; 

10)  małym podatniku - oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży 

(wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim 

roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 

1 200 000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego 

kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy 

października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł; 

11)  zagranicznym zakładzie - oznacza to: 
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a)  stałą placówkę, poprzez którą podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium 

jednego państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na terytorium innego 

państwa, a w szczególności oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabrykę, warsztat albo 

miejsce wydobywania bogactw naturalnych, 

b)  plac budowy, budowę, montaż lub instalację, prowadzone na terytorium jednego 

państwa przez podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium innego państwa, 

c)  osobę, która w imieniu i na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium 

jednego państwa działa na terytorium innego państwa, jeżeli osoba ta ma 

pełnomocnictwo do zawierania w jego imieniu umów i pełnomocnictwo to faktycznie 

wykonuje 

- chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest 

Rzeczpospolita Polska, stanowi inaczej; 

12)  certyfikacie rezydencji - oznacza to zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla 

celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa 

miejsca siedziby podatnika; 

13)  ubezpieczycielu - rozumie się przez to zakład ubezpieczeń albo zakład reasekuracji 

prowadzący działalność na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej; 

14)   spółce niebędącej osobą prawną - oznacza to spółkę inną niż określona w pkt 21; 

15)  rachunku zbiorczym - oznacza to rachunek zbiorczy w rozumieniu ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768); 

16)  udziale (akcji) - oznacza to również ogół praw i obowiązków wspólnika w spółce, o 

której mowa w art. 1 ust. 3; 

16a)  
(26)

 wartości emisyjnej udziałów (akcji) - oznacza to cenę, po jakiej obejmowane są 

udziały (akcje), określoną w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku - w innym 

dokumencie o podobnym charakterze, nie niższą od wartości rynkowej tych udziałów 

(akcji); 

17)  wspólniku - oznacza to również akcjonariusza; 

18)  kapitale zakładowym - oznacza to również kapitał podstawowy spółki, o której mowa 

w art. 1 ust. 3; 

19)  udziale w zyskach osób prawnych - oznacza to również udział w zyskach spółek, o 

których mowa w art. 1 ust. 3; 
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20)  objęciu udziału (akcji) - oznacza to również uzyskanie przez wspólnika spółki, o 

której mowa w art. 1 ust. 3, ogółu praw i obowiązków wspólnika w tej spółce; 

21)   spółce - oznacza to: 

a)  spółkę posiadającą osobowość prawną, w tym także spółkę zawiązaną na podstawie 

rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie 

statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001, str. 1, z późn. zm.; 

Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 251), 

b)  spółkę kapitałową w organizacji, 

c)  spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

d)  spółkę niemającą osobowości prawnej mającą siedzibę lub zarząd w innym państwie, 

jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa jest traktowana 

jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich 

dochodów bez względu na miejsce ich osiągania; 

[22)  pochodnych instrumentach finansowych - oznacza to instrumenty finansowe, o 

których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi, z wyłączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach 

wspólnego inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego;] 

<22) pochodnych instrumentach finansowych – oznacza to instrumenty finansowe, 

o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c–i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o obrocie instrumentami finansowymi;> 

23)  komercjalizowanej własności intelektualnej - oznacza to: 

a)  patent, dodatkowe prawo ochronne na wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy, 

prawo z rejestracji wzoru przemysłowego lub prawo z rejestracji topografii układu 

scalonego oraz prawo do uzyskania powyższych praw lub prawo z pierwszeństwa - 

określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 776), 

b)  autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego, 

c)  równowartość udokumentowanej wiedzy (informacji) nadającej się do wykorzystania 

w działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej (know-how), 

d)  prawa do korzystania z praw lub wartości wymienionych w lit. a-c na podstawie 

umowy licencyjnej; 

24)  podmiocie komercjalizującym - oznacza to: 
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a)  uczelnię w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.), 

b)  spółkę utworzoną na podstawie art. 86a ust. 1 lub art. 86b ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 

2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, 

c)  Polską Akademię Nauk lub jej instytut naukowy w rozumieniu ustawy z dnia 30 

kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1869), 

d)  spółkę utworzoną na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 

Polskiej Akademii Nauk, 

e)  instytut badawczy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach 

badawczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1158 i 1452), 

f)  spółkę utworzoną na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 

instytutach badawczych, 

g)  twórcę uprawnionego do praw lub wartości wymienionych w pkt 23 lit. a-c, a także 

zawarcia umowy licencyjnej, o której mowa w pkt 23 lit. d, 

h)  międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych przepisów, 

działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

-   jeżeli wnosi do spółki kapitałowej komercjalizowaną własność intelektualną; 

25)  krótkiej sprzedaży - oznacza to krótką sprzedaż w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. b 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 

2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów 

ryzyka kredytowego (Dz. Urz. UE L 86 z 24.03.2012, str. 1); 

26)  działalności badawczo-rozwojowej - oznacza to działalność twórczą obejmującą 

badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu 

zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia 

nowych zastosowań; 

27)  badaniach naukowych - oznacza to: 

a)  badania podstawowe - oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne 

podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach 

zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie 

komercyjne, 

b)  badania stosowane - prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, 

zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce, 
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c)  badania przemysłowe - badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz 

umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub 

wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; 

badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, 

budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym 

istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a 

także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania 

dowodu w przypadku technologii generycznych; 

28)  pracach rozwojowych - oznacza to nabywanie, łączenie, kształtowanie i 

wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, 

technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do 

planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub 

ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących 

rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, 

procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli 

takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności: 

a)  opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i 

walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu 

stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym 

celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których 

ostateczny kształt nie został określony, 

b)  opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do 

celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi 

produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja 

wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna; 

29)   rzeczywistym właścicielu - oznacza to podmiot otrzymujący daną należność dla 

własnej korzyści, niebędący pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym 

podmiotem zobowiązanym do przekazania całości lub części danej należności innemu 

podmiotowi; 

30)   ustawie o funduszach inwestycyjnych - oznacza to ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o 

funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1896, z późn. zm.); 
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31)  
(27)

 nabytych wierzytelnościach banku hipotecznego - oznacza to nabyte przez bank 

hipoteczny, w celu emisji listów zastawnych, od innych banków wierzytelności z 

tytułu udzielonych przez nie kredytów; 

32)  
(28)

 odpisie na straty kredytowe - oznacza to odpis na oczekiwane straty kredytowe z 

tytułu składnika aktywów finansowych, utworzony na: 

a)  udzielony kredyt (pożyczkę) lub 

b)  udzielone gwarancje (poręczenia) spłaty kredytu (pożyczki), lub 

c)  nabyte wierzytelności banku hipotecznego 

- przez jednostki, które na podstawie art. 45 ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości 

sporządzają sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 

Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 

oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji 

Europejskiej, zwanymi dalej "MSR", o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o 

rachunkowości. 

Art. 7b. 

1. Za przychody z zysków kapitałowych uważa się: 

1)   przychody z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4b, 

stanowiące przychody faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym: 

a)  dywidendy, nadwyżki bilansowe w spółdzielniach oraz otrzymane przez uczestników 

funduszy inwestycyjnych lub instytucji wspólnego inwestowania dochody tego 

funduszu lub tej instytucji, w przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych 

dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów 

inwestycyjnych, 

b)  przychody z umorzenia udziału (akcji) lub ze zmniejszenia ich wartości, 

c)  przychody z wystąpienia wspólnika ze spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, które 

następuje w inny sposób niż określony w lit. b, 

d)  przychody ze zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce, o której mowa 

w art. 1 ust. 3, które następuje w inny sposób niż określony w lit. b, 

e)  wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki, o 

której mowa w art. 1 ust. 3, 

f)  równowartość zysku osoby prawnej oraz spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, 

przeznaczonego na podwyższenie jej kapitału zakładowego, równowartość nadwyżki 

bilansowej spółdzielni przeznaczonej na podwyższenie funduszu udziałowego oraz 
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równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów 

(funduszy) takiej osoby prawnej lub spółki, 

g)  dopłaty otrzymane w przypadku połączenia lub podziału spółek przez wspólników 

spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych, 

h)  przychody wspólnika spółki dzielonej, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, 

a przy podziale przez wydzielenie - majątek przejmowany na skutek podziału lub 

majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa, 

i)  zapłata, o której mowa w art. 12 ust. 4d, 

j)  wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne 

kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej - w przypadku 

przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną, z tym że przychód określa 

się na dzień przekształcenia, 

k)  odsetki od udziału kapitałowego, wypłacane na rzecz wspólnika przez spółkę, o której 

mowa w art. 1 ust. 3, 

l)  odsetki od pożyczki udzielonej osobie prawnej lub spółce, o której mowa w art. 1 ust. 

3, jeżeli wypłata odsetek od takiej pożyczki lub ich wysokość uzależnione są od 

osiągnięcia zysku przez tę osobę prawną lub spółkę lub od wysokości tego zysku 

(pożyczka partycypacyjna), 

m)  przychody uzyskane w następstwie przekształceń, łączenia lub podziałów podmiotów, 

w tym: 

–  przychody osoby prawnej lub spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, przejmującej w 

następstwie łączenia lub podziału majątek lub część majątku innej osoby prawnej lub 

spółki, 

–  przychody wspólnika spółki łączonej lub dzielonej, 

–  przychody spółki dzielonej; 

2)   przychody z tytułu wniesienia do osoby prawnej lub spółki, o której mowa w art. 1 

ust. 3, wkładu niepieniężnego; 

3)   inne, niż określone w pkt 1 i 2, przychody z udziału (akcji) w osobie prawnej lub 

spółce, o której mowa 

w art. 1 ust. 3, w tym: 

a)  przychody ze zbycia udziału (akcji), w tym ze zbycia dokonanego celem ich 

umorzenia, 

b)  przychody uzyskane w wyniku wymiany udziałów; 
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4)   przychody ze zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną; 

5)   przychody ze zbycia wierzytelności uprzednio nabytych przez podatnika oraz 

wierzytelności wynikających 

z przychodów zaliczanych do zysków kapitałowych; 

6)   przychody: 

a)  z praw majątkowych, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7, z wyłączeniem 

przychodów z licencji bezpośrednio związanych z uzyskaniem przychodów 

niezaliczanych do zysków kapitałowych, 

b)  z papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych, z wyłączeniem 

pochodnych instrumentów finansowych służących zabezpieczeniu przychodów albo 

kosztów, niezaliczanych do zysków kapitałowych, 

c)  z tytułu uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych lub instytucjach wspólnego 

inwestowania, 

d)  z najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnych charakterze dotyczącej praw, o 

których mowa w lit. a-c, 

e)  ze zbycia praw, o których mowa w lit. a-c. 

[2. W przypadku ubezpieczycieli, banków, podmiotów, o których mowa w art. 15c ust. 16 

pkt 3, oraz instytucji finansowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe przychody wymienione w ust. 1, z wyłączeniem 

przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i f, zalicza się do przychodów innych 

niż przychody z zysków kapitałowych.] 

<2. W przypadku ubezpieczycieli, banków, podmiotów, o których mowa w art. 15c 

ust. 16 pkt 3 i 4, oraz instytucji finansowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 7 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe przychody wymienione w ust. 

1, z wyłączeniem przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i f, zalicza się 

do przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, z 

późn. zm.) 

Art. 3. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 
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1)   energia - energię przetworzoną w dowolnej postaci; 

2)   ciepło - energię cieplną w wodzie gorącej, parze lub w innych nośnikach; 

3)   paliwa - paliwa stałe, ciekłe i gazowe będące nośnikami energii chemicznej; 

3a)  paliwa gazowe - gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony 

gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą 

sieci gazowej, a także biogaz rolniczy, niezależnie od ich przeznaczenia; 

3b)   paliwa ciekłe - ciekłe nośniki energii, w tym zawierające dodatki: 

a)  półprodukty rafineryjne, 

b)  gaz płynny LPG, 

c)  benzyny pirolityczne, 

d)  benzyny silnikowe, 

e)  benzyny lotnicze, 

f)  paliwa typu benzyny do silników odrzutowych, 

g)  paliwa typu nafty do silników odrzutowych, 

h)  inne nafty, 

i)  oleje napędowe, 

j)  lekkie oleje opałowe i pozostałe oleje napędowe, 

k)  ciężkie oleje opałowe, 

l)  benzyny lakowe i przemysłowe, 

m)  biopaliwa płynne (ciekłe), 

n)   smary 

- określone w załączniku В rozdziały 4 i 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii 

(Dz. Urz. UE L 304 z 14.11.2008, str. 1, z późn. zm.), których szczegółowy wykaz 

ustanawiają przepisy wydane na podstawie art. 32 ust. 6; 

4)   przesyłanie - transport: 

a)  paliw gazowych oraz energii elektrycznej sieciami przesyłowymi w celu ich 

dostarczania do sieci dystrybucyjnych lub odbiorcom końcowym przyłączonym do 

sieci przesyłowych, 

b)  paliw ciekłych siecią rurociągów, 

c)  ciepła siecią ciepłowniczą do odbiorców przyłączonych do tej sieci 

- z wyłączeniem sprzedaży tych paliw lub energii; 
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4a)   przesyłanie dwutlenku węgla - transport dwutlenku węgla w celu jego podziemnego 

składowania w celu przeprowadzenia projektu demonstracyjnego wychwytu i 

składowania dwutlenku węgla w rozumieniu art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze; 

5)   dystrybucja: 

a)  transport paliw gazowych oraz energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi w celu 

ich dostarczania odbiorcom, 

b)  rozdział paliw ciekłych do odbiorców przyłączonych do sieci rurociągów, 

c)  rozdział ciepła do odbiorców przyłączonych do sieci ciepłowniczej 

- z wyłączeniem sprzedaży tych paliw lub energii oraz sprężania gazu w stacji gazu 

ziemnego i dostarczania energii elektrycznej w ogólnodostępnej stacji ładowania do 

zainstalowanych w niej punktów ładowania w rozumieniu ustawy z dnia 11 stycznia 

2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317);
(2)

  

6)   obrót - działalność gospodarczą polegającą na handlu hurtowym albo detalicznym 

paliwami lub energią; 

6a)  
(3)

 sprzedaż - bezpośrednią sprzedaż paliw lub energii przez podmiot zajmujący się 

ich wytwarzaniem lub odsprzedaż tych paliw lub energii przez podmiot zajmujący się 

ich obrotem; sprzedaż ta nie obejmuje derywatu elektroenergetycznego i derywatu 

gazowego oraz tankowania pojazdów sprężonym gazem ziemnym (CNG) oraz 

skroplonym gazem ziemnym (LNG) na stacjach gazu ziemnego i ładowania energią 

elektryczną w punktach ładowania; 

7)   procesy energetyczne - techniczne procesy w zakresie wytwarzania, przetwarzania, 

przesyłania, magazynowania, dystrybucji oraz użytkowania paliw lub energii; 

8)   zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe - procesy związane z 

dostarczaniem ciepła, energii elektrycznej, paliw gazowych do odbiorców; 

9)   urządzenia - urządzenia techniczne stosowane w procesach energetycznych; 

10)  instalacje - urządzenia z układami połączeń między nimi; 

10a)  instalacja magazynowa - instalację używaną do magazynowania paliw gazowych, w 

tym bezzbiornikowy magazyn gazu ziemnego oraz pojemności magazynowe 

gazociągów, będącą własnością przedsiębiorstwa energetycznego lub eksploatowaną 

przez to przedsiębiorstwo, włącznie z częścią instalacji skroplonego gazu ziemnego 

używaną do jego magazynowania, z wyłączeniem tej części instalacji, która jest 
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wykorzystywana do działalności produkcyjnej, oraz instalacji służącej wyłącznie do 

realizacji zadań operatorów systemu przesyłowego gazowego; 

10b)  instalacja skroplonego gazu ziemnego - terminal przeznaczony do: 

a)  skraplania gazu ziemnego lub 

b)  sprowadzania, wyładunku i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego wraz z 

instalacjami pomocniczymi i zbiornikami magazynowymi wykorzystywanymi w 

procesie regazyfikacji i dostarczania gazu ziemnego do systemu przesyłowego 

- z wyłączeniem części terminalu służącej do magazynowania; 

10c)   pojemności magazynowe gazociągów - pojemności umożliwiające magazynowanie 

gazu ziemnego pod ciśnieniem w sieciach przesyłowych lub w sieciach 

dystrybucyjnych z wyłączeniem instalacji służących wyłącznie do realizacji zadań 

operatora systemu przesyłowego; 

10d)   infrastruktura paliw ciekłych - instalację wytwarzania, magazynowania i 

przeładunku paliw ciekłych, rurociąg przesyłowy lub dystrybucyjny paliw ciekłych, 

stację paliw ciekłych, a także środek transportu paliw ciekłych; 

10e)   instalacja wytwarzania paliw ciekłych - instalację lub zespół instalacji 

technologicznych oraz urządzenia techniczne, w tym zbiorniki, powiązane technicznie 

z tymi instalacjami, wykorzystywane w procesie wytwarzania paliw ciekłych; 

10f)   instalacja magazynowania paliw ciekłych - zbiorniki magazynowe oraz instalacje 

przeładunkowe paliw ciekłych wykorzystywane do przechowywania oraz przeładunku 

paliw ciekłych z wyłączeniem stacji paliw ciekłych, a także bezzbiornikowe 

magazyny paliw ciekłych; 

10g)   instalacja przeładunku paliw ciekłych - instalację używaną do rozładunku lub 

załadunku paliw ciekłych na cysterny drogowe, cysterny kolejowe, cysterny 

kontenerowe lub statki; 

10h)   stacja paliw ciekłych - zespół urządzeń służących do zaopatrywania w paliwa ciekłe 

w szczególności pojazdów, w tym ciągników rolniczych, maszyn nieporuszających się 

po drogach, a także rekreacyjnych jednostek pływających; 

10i)   stacja kontenerowa - stację paliw ciekłych o konstrukcji umożliwiającej jej 

przemieszczanie; 

10j)   środek transportu paliw ciekłych - cysternę drogową, cysternę kolejową, cysternę 

kontenerową lub statek przystosowane do załadunku, transportu i rozładunku paliw 

ciekłych, wykorzystywane do sprzedaży paliw ciekłych bezpośrednio odbiorcom 
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końcowym na podstawie koncesji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 4, lub do 

przywozu paliw ciekłych na podstawie wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 32a; 

- z wyłączeniem części terminalu służącej do magazynowania; 

10k)  
(4)

 magazyn energii - instalację służącą do przechowywania energii, przyłączoną do 

sieci, mającą zdolność do dostawy energii elektrycznej do sieci; 

10l)  
(5)

 stacja gazu ziemnego - stację gazu ziemnego w rozumieniu art. 2 pkt 26 ustawy z 

dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych; 

10m)  
(6)

 ogólnodostępna stacja ładowania - ogólnodostępną stację ładowania w 

rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i 

paliwach alternatywnych; 

10n)  
(7)

 infrastruktura ładowania drogowego transportu publicznego - infrastrukturę 

ładowania drogowego transportu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 

11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych; 

11)  sieci - instalacje połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania lub 

dystrybucji paliw lub energii, należące do przedsiębiorstwa energetycznego; 

11a)  sieć przesyłowa - sieć gazową wysokich ciśnień, z wyłączeniem gazociągów 

kopalnianych i bezpośrednich, albo sieć elektroenergetyczną najwyższych lub 

wysokich napięć, za której ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu 

przesyłowego; 

11b)  sieć dystrybucyjna - sieć gazową wysokich, średnich i niskich ciśnień, z 

wyłączeniem gazociągów kopalnianych i bezpośrednich, albo sieć elektroenergetyczną 

wysokich, średnich i niskich napięć, za której ruch sieciowy jest odpowiedzialny 

operator systemu dystrybucyjnego; 

11c)  sieć gazociągów kopalnianych (złożowych, kolektorowych i ekspedycyjnych) - 

gazociąg lub sieć gazociągów wykorzystywane do transportu gazu ziemnego z miejsca 

jego wydobycia do zakładu oczyszczania i obróbki lub do terminalu albo 

wykorzystywane do transportu gazu ziemnego do końcowego przeładunkowego 

terminalu przybrzeżnego; 

11d)  gazociąg międzysystemowy - gazociąg przesyłowy przebiegający przez granicę 

państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, wyłącznie w celu połączenia krajowych systemów przesyłowych tych 

państw; 
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11e)  gazociąg bezpośredni - gazociąg, który został zbudowany w celu bezpośredniego 

dostarczania paliw gazowych do instalacji odbiorcy z pominięciem systemu 

gazowego; 

11f)  linia bezpośrednia - linię elektroenergetyczną łączącą wydzieloną jednostkę 

wytwarzania energii elektrycznej bezpośrednio z odbiorcą lub linię 

elektroenergetyczną łączącą jednostkę wytwarzania energii elektrycznej 

przedsiębiorstwa energetycznego z instalacjami należącymi do tego przedsiębiorstwa 

albo instalacjami należącymi do przedsiębiorstw od niego zależnych; 

11g)  koordynowana sieć 110 kV - część sieci dystrybucyjnej 110 kV, w której przepływy 

energii elektrycznej zależą także od warunków pracy sieci przesyłowej; 

11h)   sieć transportowa dwutlenku węgla - sieć służącą do przesyłania dwutlenku węgla, 

wraz z towarzyszącymi jej tłoczniami lub stacjami redukcyjnymi, za której ruch 

sieciowy jest odpowiedzialny operator sieci transportowej dwutlenku węgla; 

11i)  
(8)

 instalacja zarządzania popytem - instalację odbiorcy końcowego, której 

urządzenia umożliwiają zmianę profilu poboru energii elektrycznej na żądanie 

operatora systemu dystrybucyjnego, operatora systemu przesyłowego lub operatora 

systemu połączonego, na którą może składać się w szczególności magazyn energii, 

instalacja wytwórcza niewspółpracująca bezpośrednio z siecią lub punkt ładowania w 

rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i 

paliwach alternatywnych; 

12)   przedsiębiorstwo energetyczne - podmiot prowadzący działalność gospodarczą w 

zakresie: 

a)  wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw albo 

energii lub obrotu nimi albo 

b)  przesyłania dwutlenku węgla; 

12a)  przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo - przedsiębiorstwo energetyczne lub grupę 

przedsiębiorstw, których wzajemne relacje są określone w art. 3 ust. 2 rozporządzenia 

nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji 

przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 024 z 29.01.2004), zajmujące się: 

a)  w odniesieniu do paliw gazowych: 

-  przesyłaniem lub 

-  dystrybucją, lub 

-  magazynowaniem, lub 
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-  skraplaniem 

- oraz wytwarzaniem lub sprzedażą tych paliw, albo 

b)  w odniesieniu do energii elektrycznej: 

-  przesyłaniem lub 

-  dystrybucją 

- oraz wytwarzaniem lub sprzedażą tej energii; 

12b)  użytkownik systemu - podmiot dostarczający paliwa gazowe do systemu gazowego 

lub zaopatrywany z tego systemu albo podmiot dostarczający energię elektryczną do 

systemu elektroenergetycznego lub zaopatrywany z tego systemu; 

12c)   podmiot przywożący - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, która samodzielnie lub za pośrednictwem innego 

podmiotu dokonuje przywozu paliw ciekłych, z wyłączeniem przywozu paliw 

ciekłych: 

a)  w ramach wykonywania działalności polegającej na obrocie paliwami ciekłymi z 

zagranicą wymagającej uzyskania koncesji, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4, lub 

b)  przeznaczonych do użycia podczas transportu i przywożonych w standardowych 

zbiornikach, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o 

podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43 i 60); 

12d)   przywóz paliw ciekłych - sprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

paliw ciekłych w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu; 

12e)   wywóz paliw ciekłych - wywóz paliw ciekłych poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu; 

12f)   nabycie wewnątrzwspólnotowe paliw ciekłych - przemieszczenie paliw ciekłych z 

terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym; 

12g)   dostawa wewnątrzwspólnotowa paliw ciekłych - przemieszczenie paliw ciekłych z 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym; 

12h)   import paliw ciekłych - import paliw ciekłych w rozumieniu przepisów o podatku 

akcyzowym; 

12i)   eksport paliw ciekłych - eksport paliw ciekłych w rozumieniu przepisów o podatku 

akcyzowym; 
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13)  odbiorca - każdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie 

umowy z przedsiębiorstwem energetycznym; 

13a)  
(9)

 odbiorca końcowy - odbiorcę dokonującego zakupu paliw lub energii na własny 

użytek; do własnego użytku nie zalicza się energii elektrycznej zakupionej w celu jej 

zużycia na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz 

paliw gazowych zakupionych w celu ich zużycia na potrzeby przesyłania, dystrybucji, 

magazynowania paliw gazowych, skraplania gazu ziemnego lub regazyfikacji 

skroplonego gazu ziemnego; 

13b)   odbiorca paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie 

domowym - odbiorcę końcowego dokonującego zakupu paliw gazowych, energii 

elektrycznej lub ciepła wyłącznie w celu ich zużycia w gospodarstwie domowym; 

13c)   odbiorca wrażliwy energii elektrycznej - osobę, której przyznano dodatek 

mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o 

dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 i 984, z 2015 r. poz. 693 i 1220 

oraz z 2016 r. poz. 195 i 1250), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy 

sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i 

zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej; 

13d)   odbiorca wrażliwy paliw gazowych - osobę, której przyznano ryczałt na zakup 

opału w rozumieniu art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 

mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży paliw 

gazowych zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu 

dostarczania paliw gazowych; 

14)  gmina - gminy oraz związki i porozumienia międzygminne w zakresie uregulowanym 

ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 

1579 i 1948); 

15)  regulacja - stosowanie określonych ustawą środków prawnych, włącznie z 

koncesjonowaniem, służących do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, 

prawidłowej gospodarki paliwami i energią oraz ochrony interesów odbiorców; 

16)  bezpieczeństwo energetyczne - stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i 

perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię w sposób 

technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony 

środowiska; 
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16a)  bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej - zdolność systemu 

elektroenergetycznego do zapewnienia bezpieczeństwa pracy sieci 

elektroenergetycznej oraz równoważenia dostaw energii elektrycznej z 

zapotrzebowaniem na tę energię; 

16b)  bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznej - nieprzerwaną pracę sieci 

elektroenergetycznej, a także spełnianie wymagań w zakresie parametrów 

jakościowych energii elektrycznej i standardów jakościowych obsługi odbiorców, w 

tym dopuszczalnych przerw w dostawach energii elektrycznej odbiorcom końcowym, 

w możliwych do przewidzenia warunkach pracy tej sieci; 

16c)  równoważenie dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na tę energię - 

zaspokojenie możliwego do przewidzenia, bieżącego i perspektywicznego 

zapotrzebowania odbiorców na energię elektryczną i moc, bez konieczności 

podejmowania działań mających na celu wprowadzenie ograniczeń w jej dostarczaniu 

i poborze; 

16d)  zagrożenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej - stan systemu 

elektroenergetycznego lub jego części, uniemożliwiający zapewnienie bezpieczeństwa 

pracy sieci elektroenergetycznej lub równoważenie dostaw energii elektrycznej z 

zapotrzebowaniem na tę energię; 

17)  taryfa - zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez 

przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w 

nim odbiorców w trybie określonym ustawą; 

18)  nielegalne pobieranie paliw lub energii - pobieranie paliw lub energii bez zawarcia 

umowy, z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-

rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie 

pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy; 

19)  ruch sieciowy - sterowanie pracą sieci; 

20)   odnawialne źródło energii - odnawialne źródło energii w rozumieniu ustawy z dnia 

20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478 i 2365 oraz z 2016 

r. poz. 925, 1579 i 2260); 

20a)   (uchylony); 

20b)   mikroinstalacja - mikroinstalację w rozumieniu ustawy wymienionej w pkt 20; 

20c)   mała instalacja - małą instalację w rozumieniu ustawy wymienionej w pkt 20; 

20d)   (uchylony); 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1955730&full=1


- 324 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

20e)   (uchylony); 

20f)   (uchylony); 

20g)   (uchylony); 

20h)   instalacja odnawialnego źródła energii - instalację odnawialnego źródła energii w 

rozumieniu ustawy wymienionej w pkt 20; 

21)  koszty uzasadnione - koszty niezbędne do wykonania zobowiązań powstałych w 

związku z prowadzoną przez przedsiębiorstwo energetyczne działalnością w zakresie 

wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania i dystrybucji, obrotu 

paliwami lub energią oraz przyjmowane przez przedsiębiorstwo energetyczne do 

kalkulacji cen i stawek opłat ustalanych w taryfie w sposób ekonomicznie 

uzasadniony, z zachowaniem należytej staranności zmierzającej do ochrony interesów 

odbiorców; koszty uzasadnione nie są kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu 

przepisów podatkowych; 

22)  finansowanie oświetlenia - finansowanie kosztów energii elektrycznej pobranej przez 

punkty świetlne oraz koszty ich budowy i utrzymania; 

23)   system gazowy albo elektroenergetyczny - sieci gazowe, instalacje magazynowe lub 

instalacje skroplonego gazu ziemnego albo sieci elektroenergetyczne oraz przyłączone 

do nich urządzenia i instalacje, współpracujące z tymi sieciami lub instalacjami; 

23a)  bilansowanie systemu - działalność gospodarczą wykonywaną przez operatora 

systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego w ramach świadczonych usług przesyłania 

lub dystrybucji, polegającą na równoważeniu zapotrzebowania na paliwa gazowe lub 

energię elektryczną z dostawami tych paliw lub energii; 

23b)  zarządzanie ograniczeniami systemowymi - działalność gospodarczą wykonywaną 

przez operatora systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego w ramach świadczonych 

usług przesyłania lub dystrybucji w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania 

systemu gazowego albo systemu elektroenergetycznego oraz zapewnienia, zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie art. 9 ust. 1-4, wymaganych parametrów 

technicznych paliw gazowych lub energii elektrycznej w przypadku wystąpienia 

ograniczeń technicznych w przepustowości tych systemów; 

24)  operator systemu przesyłowego - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 

przesyłaniem paliw gazowych lub energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch 

sieciowy w systemie przesyłowym gazowym albo systemie przesyłowym 

elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego 
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systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci 

przesyłowej, w tym połączeń z innymi systemami gazowymi albo innymi systemami 

elektroenergetycznymi; 

25)  operator systemu dystrybucyjnego - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 

dystrybucją paliw gazowych lub energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch 

sieciowy w systemie dystrybucyjnym gazowym albo systemie dystrybucyjnym 

elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego 

systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci 

dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami gazowymi albo innymi 

systemami elektroenergetycznymi; 

26)  operator systemu magazynowania - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 

magazynowaniem paliw gazowych, odpowiedzialne za eksploatację instalacji 

magazynowej; 

27)  operator systemu skraplania gazu ziemnego - przedsiębiorstwo energetyczne 

zajmujące się skraplaniem gazu ziemnego, sprowadzaniem, wyładunkiem lub 

regazyfikacją skroplonego gazu ziemnego, odpowiedzialne za eksploatację instalacji 

tego gazu; 

28)  operator systemu połączonego - przedsiębiorstwo energetyczne zarządzające 

systemami połączonymi gazowymi albo systemami połączonymi 

elektroenergetycznymi, w tym systemem przesyłowym i dystrybucyjnym, albo 

systemem przesyłowym, dystrybucyjnym, magazynowania lub skraplania gazu 

ziemnego; 

28a)   operator sieci transportowej dwutlenku węgla - przedsiębiorstwo energetyczne 

zajmujące się przesyłaniem dwutlenku węgla, odpowiedzialne za ruch sieciowy sieci 

transportowej dwutlenku węgla, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo 

funkcjonowania tej sieci, jej eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną 

rozbudowę; 

29)  sprzedawca z urzędu - przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót 

paliwami gazowymi lub energią elektryczną, świadczące usługi kompleksowe 

odbiorcom paliw gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, 

niekorzystającym z prawa wyboru sprzedawcy; 

30)  usługa kompleksowa - usługę świadczoną na podstawie umowy zawierającej 

postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usługi przesyłania lub 
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dystrybucji paliw gazowych lub energii albo umowy sprzedaży, umowy o świadczenie 

usługi przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych i umowy o świadczenie usługi 

magazynowania paliw gazowych; 

31)  normalny układ pracy sieci - układ pracy sieci i przyłączonych źródeł wytwórczych, 

zapewniający najkorzystniejsze warunki techniczne i ekonomiczne transportu energii 

elektrycznej oraz spełnienie kryteriów niezawodności pracy sieci i jakości energii 

elektrycznej dostarczanej użytkownikom sieci; 

32)  subsydiowanie skrośne - pokrywanie kosztów jednego rodzaju wykonywanej 

działalności gospodarczej lub kosztów dotyczących jednej grupy odbiorców 

przychodami pochodzącymi z innego rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej 

lub od innej grupy odbiorców; 

33)  kogeneracja - równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej lub 

mechanicznej w trakcie tego samego procesu technologicznego; 

34)  ciepło użytkowe w kogeneracji - ciepło wytwarzane w kogeneracji, służące 

zaspokojeniu niezbędnego zapotrzebowania na ciepło lub chłód, które gdyby nie było 

wytworzone w kogeneracji, zostałoby pozyskane z innych źródeł; 

35)  jednostka kogeneracji - wyodrębniony zespół urządzeń, który może wytwarzać 

energię elektryczną w kogeneracji, opisany poprzez dane techniczne; 

36)  energia elektryczna z kogeneracji - energię elektryczną wytwarzaną w kogeneracji i 

obliczoną jako: 

a)  całkowitą roczną produkcję energii elektrycznej w jednostce kogeneracji w roku 

kalendarzowym, wytworzoną ze średnioroczną sprawnością przemiany energii 

chemicznej paliwa w energię elektryczną lub mechaniczną i ciepło użytkowe w 

kogeneracji, co najmniej równą sprawności granicznej: 

–  75% dla jednostki kogeneracji z urządzeniami typu: turbina parowa przeciwprężna, 

turbina gazowa z odzyskiem ciepła, silnik spalinowy, mikroturbina, silnik Stirlinga, 

ogniwo paliwowe, albo 

–  80% dla jednostki kogeneracji z urządzeniami typu: układ gazowo-parowy z odzyskiem 

ciepła, turbina parowa upustowo-kondensacyjna, albo 

b)  iloczyn współczynnika i rocznej ilości ciepła użytkowego w kogeneracji 

wytworzonego ze średnioroczną sprawnością przemiany energii chemicznej paliwa w 

energię elektryczną lub mechaniczną i ciepło użytkowe w kogeneracji niższą niż 

sprawności graniczne, o których mowa w lit. a; współczynnik ten jest obliczany na 
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podstawie pomiarów parametrów technologicznych jednostki kogeneracji, dla danego 

przedziału czasowego, i określa stosunek energii elektrycznej z kogeneracji do ciepła 

użytkowego w kogeneracji; 

37)  referencyjna wartość sprawności dla wytwarzania rozdzielonego - sprawność 

wytwarzania rozdzielonego energii elektrycznej albo ciepła stosowana do obliczenia 

oszczędności energii pierwotnej uzyskanej w wyniku zastosowania kogeneracji 

zamiast wytwarzania rozdzielonego energii elektrycznej i ciepła; 

38)  wysokosprawna kogeneracja - wytwarzanie energii elektrycznej lub mechanicznej i 

ciepła użytkowego w kogeneracji, które zapewnia oszczędność energii pierwotnej 

zużywanej w: 

a)  jednostce kogeneracji w wysokości nie mniejszej niż 10% w porównaniu z 

wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych o 

referencyjnych wartościach sprawności dla wytwarzania rozdzielonego lub 

b)  jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej poniżej 1 MW w 

porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych o 

referencyjnych wartościach sprawności dla wytwarzania rozdzielonego; 

39)  standardowy profil zużycia - zbiór danych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej 

w poszczególnych godzinach doby przez grupę odbiorców końcowych: 

a)  nieposiadających urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych umożliwiających rejestrację 

tych danych, 

b)  o zbliżonej charakterystyce poboru energii elektrycznej, 

c)  zlokalizowanych na obszarze działania danego operatora systemu dystrybucyjnego 

elektroenergetycznego; 

40)  bilansowanie handlowe - zgłaszanie operatorowi systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego przez podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe do 

realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez użytkowników 

systemu i prowadzenie z nimi rozliczeń różnicy rzeczywistej ilości dostarczonej albo 

pobranej energii elektrycznej i wielkości określonych w tych umowach dla każdego 

okresu rozliczeniowego; 

41)  centralny mechanizm bilansowania handlowego - prowadzony przez operatora 

systemu przesyłowego, w ramach bilansowania systemu, mechanizm rozliczeń 

podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie handlowe, z tytułu niezbilansowania 
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energii elektrycznej dostarczonej oraz pobranej przez użytkowników systemu, dla 

których te podmioty prowadzą bilansowanie handlowe; 

42)  podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe - osobę fizyczną lub prawną 

uczestniczącą w centralnym mechanizmie bilansowania handlowego na podstawie 

umowy z operatorem systemu przesyłowego, zajmującą się bilansowaniem 

handlowym użytkowników systemu; 

43)  jednostka wytwórcza - wyodrębniony zespół urządzeń należący do przedsiębiorstwa 

energetycznego, służący do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy; 

[44)  
(10)

 rynek organizowany przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej rynek regulowany - obrót towarami giełdowymi organizowany na podstawie 

przepisów 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, 768 i 791) przez spółkę 

prowadzącą rynek regulowany;] 

<44) rynek organizowany przez podmiot prowadzący na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany – obrót towarami giełdowymi lub 

instrumentami finansowymi, których instrumentem bazowym jest towar i które 

są wykonywane wyłącznie przez dostawę, albo obrót produktami energetycznymi 

sprzedawanymi w obrocie hurtowym, które są wykonywane wyłącznie przez 

dostawę, na zorganizowanej platformie obrotu, organizowany na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1768, 2486 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 106, 138 i ...) przez 

spółkę prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany;> 

<44a) zorganizowana platforma obrotu – zorganizowaną platformę obrotu 

w rozumieniu art. 3 pkt 10b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi;> 

45)   wytwarzanie: 

a)  produkcję paliw stałych, paliw gazowych lub energii w procesie energetycznym, 

b)  produkcję paliw ciekłych w instalacjach wytwarzania paliw ciekłych, w procesach: 

–  przerobu ropy naftowej, kondensatu gazu ziemnego (NGL), półproduktów rafinacji 

ropy naftowej i innych węglowodorów albo przerobu biomasy, 

–  przetwarzania poprzez mieszanie komponentów lub paliw ciekłych lub poprzez 

mieszanie komponentów z paliwami ciekłymi, 
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–  przeklasyfikowywania komponentów w paliwa ciekłe w rozumieniu przepisów o 

podatku akcyzowym; 

46)   przedsiębiorstwo powiązane - jednostkę powiązaną z jednostką w rozumieniu art. 3 

pkt 43 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 

i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61); 

47)   derywat elektroenergetyczny - instrument finansowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 

lit. d-f ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, który 

odnosi się do energii elektrycznej; 

48)   derywat gazowy - instrument finansowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d-f 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, który odnosi się 

do paliw gazowych; 

49)   system gazowy wzajemnie połączony - wzajemnie połączone sieci gazowe, instalacje 

magazynowe lub instalacje skroplonego gazu ziemnego oraz przyłączone do nich 

urządzenia i instalacje współpracujące z tymi sieciami lub instalacjami; 

50)   informacja wewnętrzna - informację wewnętrzną, o której mowa w art. 2 pkt 1 

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); 

51)   manipulacja na rynku - manipulację na rynku, o której mowa w art. 2 pkt 2 

rozporządzenia wymienionego w pkt 50; 

52)   próba manipulacji na rynku - próbę manipulacji na rynku, o której mowa w art. 2 pkt 

3 rozporządzenia wymienionego w pkt 50; 

53)   produkty energetyczne sprzedawane w obrocie hurtowym - umowy i instrumenty 

pochodne, o których mowa w art. 2 pkt 4 rozporządzenia wymienionego w pkt 50; 

54)   uczestnik rynku - uczestnika rynku w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia 

wymienionego w pkt 50; 

55)   prosument - prosumenta w rozumieniu ustawy wymienionej w pkt 20; 

56)   magazynowanie paliw gazowych - świadczenie usług przechowywania paliw 

gazowych w instalacji magazynowej; 

57)   magazynowanie paliw ciekłych - świadczenie usług przechowywania paliw ciekłych 

w instalacji magazynowania paliw ciekłych; 
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58)   przeładunek paliw ciekłych - świadczenie usług załadowywania lub rozładowywania 

cystern drogowych, cystern kolejowych, cystern kontenerowych lub statków z 

wykorzystaniem instalacji przeładunku paliw ciekłych; 

59)  
(11)

 magazynowanie energii - świadczenie usług przechowywania energii w 

magazynie energii. 

Art. 49a. 

[1. 
(79)

 Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej 

jest obowiązane sprzedawać nie mniej niż 30% energii elektrycznej wytworzonej w 

danym roku na giełdach towarowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 

2000 r. o giełdach towarowych lub na rynku organizowanym przez podmiot 

prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany, z 

zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej 

mające prawo do otrzymania środków na pokrycie kosztów osieroconych na 

podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów 

powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów 

długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej jest obowiązane sprzedawać 

wytworzoną energię elektryczną nieobjętą obowiązkiem, o którym mowa w ust. 1, w 

sposób zapewniający publiczny, równy dostęp do tej energii, w drodze otwartego 

przetargu, na rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany lub na giełdach towarowych w 

rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych.] 

1. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej 

jest obowiązane sprzedawać nie mniej niż 30% energii elektrycznej wytworzonej 

w danym roku na giełdach towarowych w rozumieniu ustawy z dnia 

26 października 2000 r. o giełdach towarowych, na rynku organizowanym przez 

podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany 

lub na zorganizowanej platformie obrotu prowadzonej przez spółkę prowadzącą 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej giełdę towarową w rozumieniu ustawy o 

giełdach towarowych, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej 

mające prawo do otrzymania środków na pokrycie kosztów osieroconych na 

podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów 
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powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów 

długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej jest obowiązane 

sprzedawać wytworzoną energię elektryczną nieobjętą obowiązkiem, o którym 

mowa w ust. 1, w sposób zapewniający publiczny, równy dostęp do tej energii, w 

drodze otwartego przetargu, na rynku organizowanym przez podmiot 

prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany lub na 

zorganizowanej platformie obrotu prowadzonej przez spółkę prowadzącą na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej giełdę towarową w rozumieniu ustawy z 

dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, lub na giełdach towarowych 

w rozumieniu tej ustawy. 

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 

5. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie dotyczy energii elektrycznej: 

1)   dostarczanej od przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się jej wytwarzaniem 

do odbiorcy końcowego za pomocą linii bezpośredniej; 

2)   wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii; 

3)   wytworzonej w kogeneracji ze średnioroczną sprawnością przemiany, o której mowa 

w art. 9a ust. 10 pkt 1 lit. a, wyższą niż 52,5%; 

4)   zużywanej przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem na 

potrzeby własne; 

5)   niezbędnej do wykonywania przez operatorów systemów elektroenergetycznych ich 

zadań określonych w ustawie; 

6)   wytworzonej w jednostce wytwórczej o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie 

wyższej niż 50 MW. 

6. Prezes URE może, na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego, zwolnić to 

przedsiębiorstwo z obowiązku, o którym mowa w ust. 1 i 2, w części dotyczącej 

produkcji energii elektrycznej: 

1)   sprzedawanej na potrzeby wykonywania długoterminowych zobowiązań 

wynikających z umów zawartych z instytucjami finansowymi w celu realizacji 

inwestycji związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej, lub 

2)   wytwarzanej na potrzeby operatora systemu przesyłowego wykorzystywanej na 

potrzeby prawidłowego funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego 
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- jeżeli nie spowoduje to istotnego zakłócenia warunków konkurencji na rynku energii 

elektrycznej lub zakłócenia na rynku bilansującym. 

7. Przedsiębiorstwa energetyczne, o których mowa w ust. 1, przekazują Prezesowi URE 

informacje o zawartych umowach, na podstawie których sprzedają wytworzoną 

energię elektryczną na zasadach innych niż określone w ust. 1 i 2, w ciągu 7 dni od 

dnia ich zawarcia. W informacji należy wskazać strony umowy, ilość i cenę energii 

elektrycznej oraz okres, na jaki umowa została zawarta. 

8. Na podstawie danych zgromadzonych w trybie określonym w ust. 7, Prezes URE 

ogłasza w Biuletynie URE średnią kwartalną cenę energii elektrycznej niepodlegającej 

obowiązkowi, o którym mowa w ust. 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia zakończenia 

kwartału. 

9. Przedsiębiorstwa energetyczne składają Prezesowi URE w terminie do dnia 31 marca 

roku następnego sprawozdania z realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 2. 

10. Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 2, lub odbiorca końcowy albo 

podmiot działający na ich zlecenie, organizuje i przeprowadza przetarg na sprzedaż 

energii elektrycznej. Wynik przetargu jest jawny. 

11. Przetarg na sprzedaż wytworzonej energii elektrycznej organizowany i 

przeprowadzany przez przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 2 albo 

podmiot działający na jego zlecenie, podlega kontroli Prezesa URE pod względem 

zgodności ze sposobem oraz trybem organizowania i przeprowadzania przetargu 

określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 12. W przypadku stwierdzenia, 

że przetarg został przeprowadzony niezgodnie z tymi przepisami, Prezes URE może 

unieważnić przetarg. 

12. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb 

organizowania i przeprowadzania przetargu przez przedsiębiorstwo, o którym mowa w 

ust. 2, w tym: 

1)   sposób zamieszczania ogłoszeń o przetargu i dane, które powinny być zamieszczone 

w ogłoszeniu, 

2)   wymagania, jakie powinien spełniać oferent oraz jakim powinna odpowiadać oferta, 

3)   sposób ustalania ceny wywoławczej, 

4)   sposób publikowania wyników przetargu, 

5)   warunki, w których dopuszcza się odstąpienie od przetargu 
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- z uwzględnieniem konieczności ochrony konkurencji na rynku energii elektrycznej, 

realizacji zadań operatora systemu elektroenergetycznego oraz zapewnienia 

równoprawnego traktowania uczestników przetargu oraz przejrzystości obrotu energią 

elektryczną. 

Art. 49b. 

1. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się obrotem paliwami gazowymi jest 

obowiązane sprzedawać nie mniej niż 55% gazu ziemnego wysokometanowego 

wprowadzonego w danym roku do sieci przesyłowej: 

1)   w punktach wejścia do krajowego systemu przesyłowego na połączeniach z 

systemami przesyłowymi innych państw lub 

2)   siecią gazociągów kopalnianych, lub 

3)   terminalami skroplonego gazu ziemnego 

[- na giełdach towarowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o 

giełdach towarowych lub na rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.] 

<– na giełdach towarowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. 

o giełdach towarowych, na rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany lub na zorganizowanej 

platformie obrotu prowadzonej przez spółkę prowadzącą na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej giełdę towarową w rozumieniu ustawy z dnia 26 

października 2000 r. o giełdach towarowych.> 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy: 

1)   gazu ziemnego stanowiącego zapasy obowiązkowe gazu ziemnego w rozumieniu art. 

24 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i 

gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa 

paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym; 

2)   gazu ziemnego wyprowadzanego w danym roku z sieci przesyłowej w punktach 

wyjścia z krajowego systemu przesyłowego na połączeniach z systemami 

przesyłowymi innych państw, w ilości równej ilości gazu ziemnego wprowadzonego 

do sieci przesyłowej w tym roku; 

3)   gazu ziemnego sprzedawanego operatorom systemów gazowych w celu realizacji ich 

zadań określonych w ustawie; 
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4)   gazu ziemnego wykorzystywanego na potrzeby własne. 

3. Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się obrotem gazem ziemnym z zagranicą, 

które w danym roku posiadają prawo do przepustowości w punktach wymienionych w 

ust. 1 pkt 1, w wielkości mniejszej niż 10% sumy przepustowości wszystkich punktów 

wymienionych w ust. 1 pkt 1, są zwolnione z obowiązku, o którym mowa w ust. 1. 

4. Nie podlegają zwolnieniu z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorstwa 

energetyczne zajmujące się obrotem gazem ziemnym z zagranicą wchodzące w skład 

grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów, jeżeli łączna wielkość przepustowości w 

punktach wymienionych w ust. 1 pkt 1, do których przedsiębiorstwa te posiadają 

prawo, jest większa, niż 10% sumy przepustowości wszystkich punktów 

wymienionych w ust. 1 pkt 1. 

5. Przedsiębiorstwa energetyczne przekazują Prezesowi URE, w terminie do dnia 31 

marca roku następnego, sprawozdania z realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 

1. 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, z późn. 

zm.) 

Art. 4. 

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)    bank krajowy - bank mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)    bank zagraniczny - bank mający siedzibę na terytorium państwa niebędącego państwem 

członkowskim; 

3)   międzynarodowa instytucja finansowa - instytucję finansową, której większość kapitału 

własnego należy do państw będących członkami Organizacji Współpracy Gospodarczej i 

Rozwoju lub banków centralnych takich państw; 

4)   karta płatnicza - kartę płatniczą w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o 

usługach płatniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1572 i 1997 oraz z 2017 r. poz. 1089); 

5)   pieniądz elektroniczny - pieniądz elektroniczny w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 

2011 r. o usługach płatniczych; 

6)   (uchylony); 
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7)   instytucja finansowa - instytucję finansową, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 26 

rozporządzenia nr 575/2013; 

8)   podmiot dominujący: 

a)   jednostkę dominującą, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia nr 575/2013, 

lub 

b)  podmiot, który w ocenie Komisji Nadzoru Finansowego może w inny sposób wywierać 

znaczący wpływ na inny podmiot; 

9)    podmiot zależny - jednostkę zależną, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia 

nr 575/2013; 

10)  holding finansowy - grupę podmiotów, w której pierwotnym podmiotem dominującym 

jest instytucja finansowa, która nie jest dominującym podmiotem nieregulowanym w 

rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad 

instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami 

inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1252), zwanej dalej "ustawą o nadzorze uzupełniającym", a w skład grupy wchodzą 

wyłącznie lub w większości banki, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe, przy 

czym przynajmniej jednym podmiotem zależnym jest bank krajowy, bank zagraniczny lub 

instytucja kredytowa; 

11)  holding mieszany - grupę podmiotów, w której pierwotnym podmiotem dominującym 

jest podmiot niebędący bankiem, instytucją kredytową, instytucją finansową ani 

dominującym podmiotem nieregulowanym w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy o nadzorze 

uzupełniającym, a przynajmniej jednym podmiotem zależnym jest bank krajowy, bank 

zagraniczny lub instytucja kredytowa; 

11a)  holding bankowy zagraniczny - grupę podmiotów, w której pierwotnym podmiotem 

dominującym jest bank zagraniczny albo instytucja kredytowa, zaś przynajmniej jednym 

podmiotem zależnym jest bank krajowy, bank zagraniczny, instytucja kredytowa lub 

instytucja finansowa; 

11b)  holding bankowy krajowy - grupę podmiotów: 

a)  w której pierwotnym podmiotem dominującym jest bank krajowy, lub 

b)  w skład której wchodzą: bank krajowy i podmioty blisko z nim powiązane; 

11c)  holding hybrydowy - grupę podmiotów, w której pierwotnym podmiotem dominującym 

jest instytucja finansowa niebędąca dominującym podmiotem nieregulowanym w 

rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy o nadzorze uzupełniającym, a w skład grupy wchodzą w 
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większości podmioty niebędące bankami krajowymi, bankami zagranicznymi, 

instytucjami kredytowymi ani instytucjami finansowymi, zaś przynajmniej jednym 

podmiotem zależnym jest bank krajowy; 

12)   przedsiębiorstwo pomocniczych usług bankowych - przedsiębiorstwo usług 

pomocniczych, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 18 rozporządzenia nr 575/2013; 

13)   właściwe władze nadzorcze - właściwe organy, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 40 

rozporządzenia nr 575/2013; 

14)  znaczący wpływ - zdolność do udziału w podejmowaniu decyzji w zakresie wyznaczania 

kierunków polityki finansowej i operacyjnej, w tym również dotyczącej podziału zysku 

lub pokrycia straty bilansowej innego podmiotu; 

15)  bliskie powiązania: 

a)   bliskie powiązania, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 38 rozporządzenia nr 575/2013, lub 

b)  pozostawanie z innym podmiotem w związku gospodarczym, opartym na stałej 

współpracy, w szczególności wynikającej z zawartej umowy lub umów, który w ocenie 

Komisji Nadzoru Finansowego może mieć istotny wpływ na pogorszenie się sytuacji 

finansowej jednego z podmiotów; 

16)   podmioty powiązane kapitałowo lub organizacyjnie - grupę powiązanych klientów, o 

której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 39 rozporządzenia nr 575/2013; 

16a)  przedsiębiorca - przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 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); 

16b)  przedsiębiorca zagraniczny - przedsiębiorcę zagranicznego w rozumieniu art. 5 pkt 3 

ustawy wymienionej w pkt 16a; 

17)  instytucja kredytowa - instytucję, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 

575/2013, mającą siedzibę na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa 

członkowskiego; 

18)  oddział instytucji kredytowej - oddział, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 17 

rozporządzenia nr 575/2013, niebędący oddziałem banku krajowego ani oddziałem banku 

zagranicznego; 

19)  oddział banku krajowego za granicą - jednostkę organizacyjną banku krajowego 

wykonującą w jego imieniu i na jego rzecz wszystkie lub niektóre czynności wynikające z 

zezwolenia udzielonego bankowi krajowemu, przy czym wszystkie jednostki 
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organizacyjne danego banku krajowego odpowiadające powyższym cechom, utworzone 

na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa, uważa się za jeden oddział; 

20)  oddział banku zagranicznego - jednostkę organizacyjną banku zagranicznego 

wykonującą w jego imieniu i na jego rzecz wszystkie lub niektóre czynności wynikające z 

zezwolenia udzielonego temu bankowi, przy czym wszystkie jednostki organizacyjne 

danego banku zagranicznego odpowiadające powyższym cechom, utworzone na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uważa się za jeden oddział; 

21)  działalność transgraniczna - wykonywanie przez instytucję kredytową na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub przez bank krajowy na terytorium państwa goszczącego 

wszystkich lub niektórych czynności w zakresie wynikającym z udzielonego zezwolenia, 

bez uczestnictwa oddziału tej instytucji lub banku; 

22)  państwo macierzyste - państwo członkowskie pochodzenia, o którym mowa w art. 4 ust. 

1 pkt 43 rozporządzenia nr 575/2013; 

23)   państwo goszczące - przyjmujące państwo członkowskie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 

pkt 44 rozporządzenia nr 575/2013; 

24)  (uchylony); 

25)   towarzystwo funduszy inwestycyjnych - towarzystwo funduszy inwestycyjnych w 

rozumieniu 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"; 

26)   fundusz sekurytyzacyjny - fundusz sekurytyzacyjny w rozumieniu ustawy o funduszach 

inwestycyjnych; 

27)   umowa o subpartycypację - umowę, o której mowa w art. 183 ust. 4 ustawy o 

funduszach inwestycyjnych; 

28)  (uchylony); 

29)  (uchylony); 

29a)   spółka zarządzająca - spółkę zarządzającą, o której mowa w art. 2 pkt 10 ustawy o 

funduszach inwestycyjnych; 

29aa)  zarządzający z UE - zarządzającego z UE, o którym mowa w art. 2 pkt 10c ustawy o 

funduszach inwestycyjnych; 

29b)  (uchylony); 

30)  (uchylony); 

31)  (uchylony); 
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32)  (uchylony); 

33)  instytucja pożyczkowa - podmiot, o którym mowa w art. 5 pkt 2a ustawy z dnia 12 maja 

2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2016 r. poz. 1528 oraz z 2017 r. poz. 819); 

33a)   metody wewnętrzne - metodę wewnętrznych ratingów, o której mowa w art. 143 ust. 1 

rozporządzenia nr 575/2013, metodę modeli wewnętrznych, o której mowa w art. 221, art. 

283 i art. 363 rozporządzenia nr 575/2013, metodę własnych oszacowań, o której mowa w 

art. 225 rozporządzenia nr 575/2013, metodę wewnętrznych oszacowań, o której mowa w 

art. 259 ust. 3 rozporządzenia nr 575/2013, oraz metodę zaawansowanego pomiaru, o 

której mowa w art. 312 ust. 2 rozporządzenia nr 575/2013; 

34)   ryzyko systemowe - ryzyko, o którym mowa w art. 4 pkt 15 ustawy o nadzorze 

makroostrożnościowym; 

35)   bank istotny - bank istotny pod względem wielkości, organizacji wewnętrznej oraz 

rodzaju, zakresu i złożoności prowadzonej działalności, który: 

a)  spełnia co najmniej jeden z warunków: 

–   akcje banku zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1636, z późn. zm.), 

–  udział banku w aktywach sektora bankowego jest nie mniejszy niż 2%, 

–  udział banku w depozytach sektora bankowego jest nie mniejszy niż 2%, 

–  udział banku w funduszach własnych sektora bankowego jest nie mniejszy niż 2% albo 

b)  został uznany za taki bank przez Komisję Nadzoru Finansowego; 

36)   państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej; 

37)   ustawa o nadzorze makroostrożnościowym - ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze 

makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w 

systemie finansowym (Dz. U. poz. 1513 oraz z 2016 r. poz. 996); 

38)   rozporządzenie nr 575/2013 - 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.)[.] <;> 

<39) rozporządzenie 596/2014 – 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 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1566261:part=a5p2(a):ver=2&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1227202:part=a143u1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1227202:part=a221&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1227202:part=a283&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1227202:part=a283&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1227202:part=a363&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1227202:part=a225&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1227202:part=a259u3&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1227202:part=a312u2&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1988959:part=a4p15:ver=0&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1980468:ver=6&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1988959:ver=0&full=1
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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.);  

40) rozporządzenie 2017/565 – rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/565 z dnia 

25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 

2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia 

działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej 

dyrektywy (Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2017, str. 1, z późn. zm.); 

41) lokata strukturyzowana – przyjmowany przez bank depozyt o oznaczonym terminie 

zapadalności, w którym wpłacony kapitał jest w całości zwracany, a wypłata odsetek 

lub świadczeń dodatkowych oraz ich wysokość są uzależnione od uprzednio 

określonych warunków, obejmujących takie czynniki jak: 

a) indeks lub połączenie indeksów, z wyłączeniem lokat o zmiennym oprocentowaniu, 

których stopa zwrotu jest bezpośrednio powiązana z indeksem stopy procentowej 

takiej jak Euribor lub Libor, 

b) instrument finansowy lub połączenie instrumentów finansowych, 

c) towar lub połączenie towarów lub inne aktywa lub ich połączenie, 

d) kurs walutowy lub połączenie kursów walutowych; 

42) klient profesjonalny – podmiot, o którym mowa w art. 3 pkt 39b ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 

43) klient detaliczny – podmiot, o którym mowa w art. 3 pkt 39c ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 

44) uprawniony kontrahent – podmiot, o którym mowa w art. 3 pkt 39d ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 

45) osoba zaangażowana – osobę, o której mowa w art. 2 pkt 1 rozporządzenia 2017/565; 

46) trwały nośnik – nośnik umożliwiający użytkownikowi przechowywanie 

adresowanych do niego informacji w sposób umożliwiający dostęp do nich przez 

okres odpowiedni do celów, którym te informacje służą, i pozwalający na 

odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.> 

2. Za wchodzące w skład holdingów, o których mowa w ust. 1 pkt 10-11a, 11b lit. a oraz w 

pkt 11c, uważa się także podmioty posiadające bliskie powiązania z bankiem krajowym, 

wchodzącym w skład holdingu. 
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3. Przepisy ustawy dotyczące państw członkowskich stosuje się również do państw 

niebędących państwami członkowskimi, ale należących do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. 

4. Bank krajowy i bank zagraniczny są instytucją, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 

rozporządzenia nr 575/2013. 

 

Art. 5. 

1. Czynnościami bankowymi są: 

1)   przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego 

terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów; 

2)   prowadzenie innych rachunków bankowych; 

3)   udzielanie kredytów; 

4)   udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie 

akredytyw; 

5)   emitowanie bankowych papierów wartościowych; 

6)   przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych; 

6a)  (uchylony); 

7)   wykonywanie innych czynności przewidzianych wyłącznie dla banku w odrębnych 

ustawach. 

2. Czynnościami bankowymi są również następujące czynności, o ile są one wykonywane 

przez banki: 

1)   udzielanie pożyczek pieniężnych; 

2)   operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty; 

3)   świadczenie usług płatniczych oraz wydawanie pieniądza elektronicznego; 

4)   terminowe operacje finansowe; 

5)   nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych; 

6)   przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek 

sejfowych; 

7)   prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych; 

8)   udzielanie i potwierdzanie poręczeń; 

9)   wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych; 

10)  pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie 

dewizowym[.]<;> 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1227202:part=a4u1p1&full=1
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<11) pośrednictwo w zawieraniu umów lokaty strukturyzowanej; 

12) doradztwo w odniesieniu do lokat strukturyzowanych.> 

3. (uchylony). 

4. Działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności, o których mowa w ust. 1, może 

być wykonywana wyłącznie przez banki, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Jednostki organizacyjne inne niż banki mogą wykonywać czynności, o których mowa w 

ust. 1, jeżeli przepisy odrębnych ustaw uprawniają je do tego. 

 

<Art. 5a. 

1. Doradztwo w odniesieniu do lokat strukturyzowanych polega na przygotowywaniu, z 

inicjatywy banku albo na wniosek klienta, oraz przekazywaniu klientowi, określonej 

w art. 9 rozporządzenia 2017/565, pisemnej, ustnej lub przekazanej w innej formie, 

w szczególności elektronicznej, spełniającej wymóg trwałego nośnika, przygotowanej 

w oparciu o potrzeby i sytuację klienta, rekomendacji dotyczącej zawarcia lub 

rozwiązania umowy lokaty strukturyzowanej albo dokonania innej czynności 

wywołującej równoważne skutki, której przedmiotem są lokaty strukturyzowane, 

albo rekomendacji dotyczącej powstrzymania się od zawarcia lub rozwiązania 

umowy lokaty strukturyzowanej lub dotyczącej powstrzymania się od innej 

czynności wywołującej równoważne skutki, której przedmiotem są lokaty 

strukturyzowane. 

2. Bank może świadczyć usługę doradztwa w odniesieniu do lokat strukturyzowanych w 

sposób zależny lub niezależny.> 

 

<Art. 9cd. 

1. W banku istotnym działa komitet do spraw nominacji, którego członkowie są 

powołani przez radę nadzorczą spośród swoich członków. 

2. Komitet do spraw nominacji, przy realizacji powierzonych mu zadań, uwzględnia, 

w miarę możliwości, potrzebę zapewnienia, aby proces decyzyjny w zarządzie banku 

nie został zdominowany przez jedną osobę, co mogłoby wpłynąć w sposób 

niekorzystny na interes banku. 

3. W celu realizacji zadań komitet do spraw nominacji może korzystać z wszelkich 

niezbędnych zasobów, w tym z usług doradztwa zewnętrznego. 
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4. Bank zapewnia odpowiednie finansowanie realizacji zadań przez komitet do spraw 

nominacji. 

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

szczegółowy zakres zadań komitetu do spraw nominacji, uwzględniając potrzebę 

zapewnienia skutecznego, prawidłowego i ostrożnego zarządzania bankiem. 

 

Art. 9ce. 

Komitet do spraw nominacji albo rada nadzorcza, jeżeli nie powołano tego komitetu, 

przyjmuje politykę różnorodności w składzie zarządu banku, uwzględniającą szeroki 

zestaw cech i kompetencji wymaganych w przypadku osób pełniących funkcję 

członków zarządu.> 

Art. 25n. 

1. Jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem krajowym, 

z uwagi na ocenę sytuacji finansowej podmiotu, w tym założyciela banku krajowego, 

który uzyskał bezpośrednio lub pośrednio prawo wykonywania głosu na walnym 

zgromadzeniu na poziomach określonych w art. 25 ust. 1 albo stał się bezpośrednio lub 

pośrednio podmiotem dominującym banku krajowego, lub z uwagi na możliwy wpływ 

tego podmiotu na bank, a w szczególności w przypadku stwierdzenia, że podmiot ten nie 

dochowuje zobowiązań, o których mowa w art. 25h ust. 3, lub zobowiązań, o których 

mowa w art. 30 ust. 1b, Komisja Nadzoru Finansowego może, w drodze decyzji, zakazać 

wykonywania prawa głosu z akcji banku krajowego posiadanych przez ten podmiot lub 

wykonywania uprawnień podmiotu dominującego przysługujących temu podmiotowi. 

Dokonując oceny, czy zachodzi przesłanka do wydania tego zakazu, przepisy art. 25h ust. 

2 i 3 oraz art. 30 ust. 1b stosuje się odpowiednio. 

2. Uchwała walnego zgromadzenia banku krajowego jest nieważna, jeżeli przy jej 

podejmowaniu wykonano prawo głosu z akcji, w stosunku do których Komisja Nadzoru 

Finansowego wydała decyzję, o której mowa w ust. 1, chyba że uchwała spełnia wymogi 

kworum oraz większości głosów oddanych bez uwzględnienia głosów nieważnych. Prawo 

wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały przysługuje również Komisji 

Nadzoru Finansowego. Przepis art. 425 Kodeksu spółek handlowych stosuje się 

odpowiednio. 
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3. Jeżeli Komisja Nadzoru Finansowego wydała na podstawie ust. 1 decyzję w przedmiocie 

zakazu wykonywania uprawnień podmiotu dominującego, przepisy art. 25l ust. 2 i 4 

stosuje się odpowiednio. 

4. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, Komisja Nadzoru Finansowego 

może, w drodze decyzji, nakazać zbycie akcji w wyznaczonym terminie. 

5. Jeżeli akcje nie zostaną zbyte w terminie, o którym mowa w ust. 4, przepisy art. 25l ust. 6 i 

7 stosuje się odpowiednio. 

<5a. Jeżeli podmiot, o którym mowa w art. 25 ust. 1, lub założyciel banku krajowego 

nabył lub objął akcje lub prawa z akcji, o których mowa w art. 25 ust. 1, i nie 

dochowuje zobowiązania, o którym mowa w art. 25h ust. 3 lub art. 30 ust. 1b, 

Komisja Nadzoru Finansowego może, w drodze decyzji, nałożyć na ten podmiot lub 

założyciela banku krajowego karę pieniężną do wysokości odpowiadającej wartości 

tych akcji lub praw z akcji. Wartość akcji lub praw z akcji ustalana jest na dzień ich 

nabycia albo objęcia według wartości godziwej, o której mowa w ustawie z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości. 

5b. Decyzja, o której mowa w ust. 5a, jest natychmiast wykonalna. 

5c. Komisja Nadzoru Finansowego może określić w decyzji, o której mowa w ust. 5a, że 

kara pieniężna jest płatna w miesięcznych ratach.  

5d. Jeżeli podmiot, o którym mowa w art. 25 ust. 1, lub założyciel banku krajowego 

wypełni zobowiązanie, o którym mowa w art. 25h ust. 3 lub art. 30 ust. 1b, przed 

upływem terminu wskazanego w decyzji, o której mowa w ust. 5a, Komisja Nadzoru 

Finansowego wydaje decyzję o umorzeniu kary pieniężnej, o której mowa w ust. 5a: 

1) w całości albo 

2) w części odpowiadającej niezapłaconym przyszłym ratom – w przypadku 

określonym w ust. 5c.> 

6. Na wniosek akcjonariusza lub podmiotu dominującego Komisja Nadzoru Finansowego 

uchyla decyzję wydaną na podstawie ust. 1, jeżeli ustały okoliczności uzasadniające 

wydanie tej decyzji. 

7. Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio w przypadku, o którym mowa w art. 25 ust. 7, do 

podmiotów będących stronami porozumienia, o którym mowa w tym przepisie. 
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<Art. 25na. 

W przypadku zaległej kary pieniężnej, o której mowa w art. 25n ust. 5 lub 5a, Komisja 

Nadzoru Finansowego może nakazać bankowi, którego akcjonariuszem jest podmiot, 

na który została nałożona kara, przekazanie na poczet zaległej kary wraz z 

odsetkami wszelkich płatności dokonywanych przez bank na rzecz tego 

akcjonariusza, w kwocie odpowiadającej tej karze wraz z odsetkami> 

 

Art. 31. 

1. Wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o wydanie zezwolenia na utworzenie banku 

powinien zawierać: 

1)   określenie nazwy i siedziby banku; 

[2)   określenie czynności bankowych, do których wykonywania bank ma być upoważniony, 

oraz dane o przedmiocie i zakresie zamierzonej działalności;] 

<2) określenie czynności bankowych, do których wykonywania bank ma być 

upoważniony, oraz dane o przedmiocie i zakresie zamierzonej działalności, w tym 

określenie czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1–7 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, które bank zamierza wykonywać 

zgodnie z art. 70 ust. 2 tej ustawy;> 

3)   dane dotyczące: 

a)   założycieli i osób przewidzianych do objęcia w banku stanowisk członków zarządu oraz 

rady nadzorczej, 

b)  kapitału założycielskiego. 

2. Do wniosku załącza się: 

1)   projekt statutu banku; 

2)   program działalności i plan finansowy banku na okres co najmniej trzyletni; 

3)    dokumenty dotyczące założycieli i ich sytuacji finansowej, w tym oświadczenia składane 

przez nich w tym zakresie; 

[3a)  dokumenty, o których mowa w art. 82 ust. 2 pkt 2-5 i 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

obrocie instrumentami finansowymi, odpowiadające zakresowi czynności, o których mowa 

w art. 69 ust. 2 pkt 1-7 tej ustawy, które bank zamierza wykonywać zgodnie z art. 70 ust. 2 

tej ustawy;] 

4)   opinię właściwych władz nadzorczych kraju siedziby wnioskodawcy, jeżeli założycielem 

jest bank zagraniczny. 
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3. Projekt statutu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, powinien określać w szczególności: 

1)   firmę, która powinna zawierać wyodrębniony wyraz "bank" i odróżniać się od nazw 

innych banków oraz wskazywać, czy jest to bank państwowy, bank w formie spółki 

akcyjnej czy bank spółdzielczy; 

2)   siedzibę, przedmiot działania i zakres działalności banku z uwzględnieniem czynności, o 

których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1-7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi, które bank zamierza wykonywać zgodnie z art. 70 ust. 2 tej 

ustawy; 

3)   organy i ich kompetencje, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji członków 

zarządu, o których mowa w art. 22b ust. 1, oraz zasady podejmowania decyzji, 

podstawową strukturę organizacyjną banku, zasady składania oświadczeń w zakresie praw 

i obowiązków majątkowych, tryb wydawania regulacji wewnętrznych oraz tryb 

podejmowania decyzji o zaciągnięciu zobowiązań lub rozporządzeniu aktywami, których 

łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych; 

4)    zasady funkcjonowania systemu zarządzania, w tym systemu kontroli wewnętrznej; 

5)   fundusze własne oraz zasady gospodarki finansowej. 

4. Jeżeli z wnioskiem o wydanie zezwolenia na utworzenie banku występuje więcej niż 10 

założycieli, są oni obowiązani ustanowić 1-3 pełnomocników, którzy będą ich 

reprezentować wobec Komisji Nadzoru Finansowego w okresie poprzedzającym wydanie 

zezwolenia na utworzenie banku. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie 

aktu notarialnego. 

Art. 34. 

 1. W zezwoleniu na utworzenie banku Komisja Nadzoru Finansowego określa: firmę banku, 

jego siedzibę, nazwy (nazwiska) założycieli i obejmowane przez nich akcje, wysokość 

kapitału założycielskiego, działalność, do wykonywania której bank jest upoważniony, 

oraz warunki, po spełnieniu których Komisja Nadzoru Finansowego zezwoli na 

rozpoczęcie przez bank działalności, a także zatwierdza projekt statutu banku oraz skład 

pierwszego zarządu banku. 

[2. Zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, jeżeli dotyczy 

spraw wymienionych w art. 31 ust. 3 oraz uprzywilejowania lub ograniczenia akcji co do 

prawa głosu w banku w formie spółki akcyjnej, a w banku spółdzielczym będącym 

spółdzielnią osób prawnych zasady ustalania liczby głosów przysługujących członkom w 

sposób inny niż określony w art. 36 § 3 zdanie pierwsze ustawy - Prawo spółdzielcze.] 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1980468:part=a69u2p1:ver=6&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1980468:part=a70u2:ver=6&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1972535:part=a36§3:ver=1&full=1
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<2. Zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.> 

2a. Zezwolenie na zmianę statutu może określać termin, do którego powinna być podjęta 

uchwała. W przypadku niepodjęcia uchwały we wskazanym terminie decyzja wygasa. 

Przepisu art. 162 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się. 

[3. Do wniosku o wydanie zezwolenia na zmianę statutu banku przepis art. 31 ust. 2 pkt 3a 

oraz art. 33 stosuje się odpowiednio.] 

<3. Do wniosku o wydanie zezwolenia na zmianę statutu banku przepisy art. 33 oraz art. 

36 ust. 2a stosuje się odpowiednio.> 

 

Art. 36. 

1. Bank może rozpocząć działalność po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru 

Finansowego. 

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

zarząd banku. 

<2a. Do wniosku załącza się: 

1) dokumenty, o których mowa w art. 6 lit. c, f, h oraz i rozporządzenia delegowanego 

Komisji (UE) 2017/1943 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniającego dyrektywę 

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

standardów technicznych dotyczących informacji i wymogów w zakresie udzielania 

zezwoleń firmom inwestycyjnym (Dz. Urz. UE L 276 z 26.10.2017, str. 4), 

odpowiadające zakresowi czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1–7 ustawy 

z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, które bank zamierza 

wykonywać zgodnie z art. 70 ust. 2 tej ustawy; 

2) procedury oraz opis rozwiązań i systemów, o których mowa w art. 16 ust. 2 

rozporządzenia 596/2014, w zakresie czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 

1–7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, które bank 

zamierza wykonywać zgodnie z art. 70 ust. 2 tej ustawy.> 

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

1)   jest należycie przygotowany organizacyjnie do rozpoczęcia działalności; 

2)   zgromadził w całości kapitał założycielski; 

3)   dysponuje odpowiednimi warunkami do przechowywania środków pieniężnych i innych 

wartości, z uwzględnieniem zakresu i rodzaju prowadzonej działalności bankowej; 

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

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1958498:part=a162§3:ver=1&full=1
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3a. Komisja Nadzoru Finansowego informuje Europejski Urząd Nadzoru Bankowego o 

udzieleniu zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, dołączając informację o jego treści. 

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

Rejestru Sądowego. 

<Rozdział 6a 

Lokaty strukturyzowane 

Art. 88a. 

W zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, których 

przedmiotem są lokaty strukturyzowane, oraz czynności, o których mowa w art. 5 

ust. 2 pkt 11 i 12 (usługi w odniesieniu do lokat strukturyzowanych), bank, oprócz 

przepisów niniejszego rozdziału, stosuje  bezpośrednio stosowane przepisy prawa 

Unii Europejskiej, w zakresie, w jakim mają one zastosowanie do zawierania umów 

lokaty strukturyzowanej, pośrednictwa w zawieraniu umów lokaty 

strukturyzowanej oraz doradztwa w odniesieniu do lokat strukturyzowanych. 

 

Art. 88b. 

1. Bank, na pisemne żądanie podmiotu innego niż określony w art. 3 pkt 39b lit. a–m 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi i w zakresie 

określonym w takim żądaniu, może traktować go jak klienta profesjonalnego, pod 

warunkiem że posiada on wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie 

właściwych decyzji w zakresie lokat strukturyzowanych, jak również na właściwą 

ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami. Bank przed uwzględnieniem żądania jest 

obowiązany ustalić wiedzę klienta o zasadach traktowania klientów profesjonalnych 

przy świadczeniu usług w odniesieniu do lokat strukturyzowanych, których żądanie 

dotyczy. 

2. Bank może, zgodnie z art. 45 ust. 3 lit. b rozporządzenia 2017/565, w zakresie usług w 

odniesieniu do lokat strukturyzowanych traktować klienta profesjonalnego jak 

klienta detalicznego. 

3. Bank może, zgodnie z art. 45 ust. 3 lit. a rozporządzenia 2017/565 i na zasadach 

określonych w art. 71 ust. 2–4 tego rozporządzenia, w zakresie usług w odniesieniu 

do lokat strukturyzowanych traktować uprawnionego kontrahenta jak klienta 

detalicznego albo klienta profesjonalnego. 



- 348 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

4. Bank, w zakresie usług w odniesieniu do lokat strukturyzowanych, dokonuje podziału 

klientów na kategorie, zaliczając ich odpowiednio do kategorii klientów detalicznych, 

klientów profesjonalnych lub uprawnionych kontrahentów. 

 

Art. 88c. 

1. Bank, świadcząc usługi w odniesieniu do lokat strukturyzowanych, jest obowiązany 

działać w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz 

zgodnie z najlepiej pojętymi interesami jego klientów. Bank jest obowiązany 

stosować rozwiązania i procedury zapewniające niezwłoczne, uczciwe i należyte 

wykonywanie usług w odniesieniu do lokat strukturyzowanych. 

2. Informacje kierowane przez bank do klientów lub potencjalnych klientów, w tym 

informacje upowszechniane przez bank w celu reklamy lub promocji usług w 

odniesieniu do lokat strukturyzowanych, powinny być  rzetelne, nie mogą budzić 

wątpliwości i wprowadzać w błąd. Informacje upowszechniane w celu reklamy lub 

promocji usług w odniesieniu do lokat strukturyzowanych świadczonych przez bank 

są oznaczane, w sposób niebudzący wątpliwości, jako informacje upowszechniane w 

tych celach. Uznaje się, że upowszechnianie informacji w sposób rzetelny, 

niebudzący wątpliwości i niewprowadzający w błąd jest zachowane w przypadku 

spełnienia przez bank warunków, o których mowa w art. 44 rozporządzenia 

2017/565. 

3. Treść i forma informacji, o których mowa w ust. 2, są prezentowane w taki sposób, 

aby klient lub potencjalny klient, do którego jest kierowana informacja lub który 

może się z taką informacją zapoznać, mógł zrozumieć charakter danej usługi oraz 

ryzyko z nią związane, a także podjąć świadomą decyzję. 

4. Bank przekazuje, z uwzględnieniem art. 45–51 i art. 61 rozporządzenia 2017/565, w 

odpowiednim czasie adekwatne i odpowiednie informacje dotyczące: 

1) banku oraz usług w odniesieniu do lokat strukturyzowanych świadczonych przez ten 

bank; 

2) kosztów i opłat związanych ze świadczeniem usług w odniesieniu do lokat 

strukturyzowanych świadczonych przez ten bank. 

5. W przypadku wykonywania czynności, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 12, bank, 

zgodnie z art. 52 rozporządzenia 2017/565, przekazuje również informację o: 

1) zależnym lub niezależnym charakterze wykonywanej czynności; 
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2) zakresie lokat strukturyzowanych będących przedmiotem analizy na potrzeby 

udzielenia rekomendacji, w szczególności informację, w jakim stopniu zakres analizy 

dotyczy lokat strukturyzowanych oferowanych przez podmioty pozostające w 

bliskich powiązaniach z bankiem lub przez podmioty, które pozostają z nim w takich 

stosunkach prawnych, osobistych lub majątkowych, które mogłyby stwarzać ryzyko 

naruszenia niezależnego charakteru wykonywanej czynności; 

3) częstotliwości dokonywania okresowej oceny odpowiedniości lokat 

strukturyzowanych, jeżeli bank zobowiązał się do dokonywania takiej oceny. 

6. W przypadku gdy czynność, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 12, jest wykonywana w 

sposób niezależny, bank, z uwzględnieniem art. 53 rozporządzenia 2017/565: 

1) jest obowiązany objąć zakresem analizy wystarczający rodzaj dostępnych lokat 

strukturyzowanych i ich liczbę w sposób odpowiednio zróżnicowany, w celu 

zapewnienia, że rekomendacja jest adekwatna i we właściwy sposób realizuje cele 

inwestycyjne; 

2) nie może objąć zakresem analizy wyłącznie lokat strukturyzowanych oferowanych 

przez podmioty pozostające w bliskich powiązaniach z bankiem lub przez podmioty, 

które pozostają z nim w takich stosunkach prawnych, osobistych lub majątkowych, 

które mogłyby stwarzać ryzyko naruszenia niezależnego charakteru wykonywanej 

czynności. 

7. Przepisów ust. 2–5 nie stosuje się, w przypadku gdy usługi w odniesieniu do lokat 

strukturyzowanych są elementem innych usług uregulowanych w ustawie z dnia 12 

maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2016 r. poz. 1528 oraz z 2017 r. poz. 

819), ustawie z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad 

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

przepisach określających obowiązki informacyjne wobec klientów lub potencjalnych 

klientów. 

Art. 88d. 

1. Bank, w związku ze świadczeniem usług w odniesieniu do lokat strukturyzowanych, 

nie może przyjmować ani przekazywać jakichkolwiek świadczeń pieniężnych, w tym 

opłat i prowizji, ani jakichkolwiek świadczeń niepieniężnych, z wyłączeniem: 

1) świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przyjmowanych od klienta lub od osoby 

działającej w jego imieniu oraz świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych 

przekazywanych klientowi lub osobie działającej w jego imieniu; 
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2) świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przyjmowanych lub przekazywanych 

osobie trzeciej, które są niezbędne do wykonywania danej usługi w odniesieniu do 

lokat strukturyzowanych na rzecz klienta, w szczególności: 

a) kosztów z tytułu przechowywania środków pieniężnych powierzonych przez klienta, 

b) opłat na rzecz organu nadzoru, 

c) podatków, należności publicznoprawnych oraz innych opłat, których obowiązek 

zapłaty wynika z przepisów prawa, 

d) opłat związanych z wymianą walutową; 

3) świadczeń pieniężnych i świadczeń niepieniężnych innych niż określone w pkt 1 i 2, 

jeżeli: 

a) są one przyjmowane albo przekazywane w celu poprawienia jakości danej usługi w 

odniesieniu do lokat strukturyzowanych świadczonej przez bank na rzecz klienta, 

b) ich przyjęcie lub przekazanie nie ma negatywnego wpływu na działanie przez bank 

w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz 

zgodnie z najlepiej pojętymi interesami jego klienta, 

c) informacja o świadczeniach, w tym o ich istocie i wysokości, a w przypadku gdy 

wysokość takich świadczeń nie może zostać oszacowana – o sposobie ustalania ich 

wysokości, została przekazana klientowi lub potencjalnemu klientowi w sposób 

rzetelny, dokładny i zrozumiały przed rozpoczęciem świadczenia danej usługi w 

odniesieniu do lokat strukturyzowanych, przy czym warunek ten uznaje się za 

spełniony również w przypadku przekazania klientowi lub potencjalnemu klientowi 

informacji sporządzonej w formie ujednoliconej. 

2. W przypadku wykonywania czynności, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 12, w sposób 

niezależny, bank nie może przyjmować świadczeń pieniężnych ani świadczeń 

niepieniężnych od podmiotu trzeciego w związku z wykonywaniem tej czynności. 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do drobnych świadczeń niepieniężnych przyjmowanych 

przez bank, jeżeli: 

1) świadczenia te mogą poprawić jakość wykonywanej na rzecz klienta czynności, o 

której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 12; 

2) łączna wielkość i charakter tych świadczeń nie wpływałyby negatywnie na 

przestrzeganie przez bank obowiązku działania zgodnie z najlepiej pojętymi 

interesami klienta; 
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3) informacja o świadczeniach, w tym o ich istocie i wysokości, a w przypadku gdy 

wysokość takich świadczeń nie może zostać oszacowana – o sposobie ustalania ich 

wysokości, została przekazana klientowi lub potencjalnemu klientowi w sposób 

rzetelny, dokładny i zrozumiały przed rozpoczęciem wykonywania czynności, o 

której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 12, przy czym świadczenia te mogą być opisane w 

sposób ogólny. 

4. Bank informuje klienta o zmianach w zakresie informacji przekazanych zgodnie z ust. 

1 pkt 3 lit. c i ust. 3 pkt 3, jeżeli zmiany te mają związek z usługami w odniesieniu do 

lokat strukturyzowanych świadczonymi na rzecz klienta. 

 

Art. 88e. 

1. Bank świadczący usługi w odniesieniu do lokat strukturyzowanych zapewnia, aby 

sposób wynagradzania osób zaangażowanych oraz oceny pracy świadczonej przez te 

osoby na rzecz banku nie powodował ich działania w sposób nierzetelny i 

nieprofesjonalny, niezgodnie z najlepiej pojętymi interesami jego klientów. W tym 

celu bank opracowuje, wdraża oraz stosuje politykę wynagrodzeń i praktyki, 

stosując odpowiednio przepis art. 27 rozporządzenia 2017/565. 

2. W przypadku wykonywania czynności, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 12, sposób 

wynagradzania oraz oceny pracy nie mogą zachęcać do udzielania rekomendacji 

mających za przedmiot daną lokatę strukturyzowaną, w przypadku gdy inna lokata 

strukturyzowana byłaby bardziej adekwatna i lepiej realizowała cele klienta. 

3. Sposób wynagradzania, o którym mowa w ust. 1 i 2, dotyczy przyznawania 

wynagrodzenia w postaci jakichkolwiek korzyści pieniężnych lub niepieniężnych 

przekazywanych przez bank bezpośrednio lub pośrednio osobom zaangażowanym 

przy świadczeniu usług na rzecz klientów. 

 

Art. 88f. 

1. W przypadku gdy: 

1) usługa w odniesieniu do lokat strukturyzowanych ma być świadczona w ramach 

jednej umowy łącznie z inną usługą, bank informuje klienta przed zawarciem 

umowy, czy jest możliwe oddzielne zawarcie umowy o świadczenie usługi 

w odniesieniu do lokat strukturyzowanych oraz umowy o świadczenie innych usług, 
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a jeżeli jest to możliwe, przekazuje klientowi odrębne zestawienie kosztów i opłat 

związanych z poszczególnymi umowami; 

2) zawarcie umowy o świadczenie usługi w odniesieniu do lokat strukturyzowanych jest 

warunkiem zawarcia umowy o świadczenie innej usługi albo zawarcie umowy o 

świadczenie innej usługi jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usługi w 

odniesieniu do lokat strukturyzowanych, bank informuje klienta przed zawarciem 

umowy, czy jest możliwe zawarcie wyłącznie jednej z tych umów, a jeżeli jest to 

możliwe, przekazuje klientowi odrębne zestawienie kosztów i opłat związanych z 

poszczególnymi umowami. 

2. W przypadku gdy ryzyko wynikające z: 

1) zawarcia z klientem detalicznym umowy, w ramach której usługa w odniesieniu do 

lokat strukturyzowanych ma być świadczona łącznie z inną usługą, może różnić się 

od ryzyka wynikającego z zawarcia oddzielnej umowy o świadczenie usługi 

w odniesieniu do lokat strukturyzowanych, bank informuje o tym klienta 

i przedstawia opis ryzyka wynikającego z poszczególnych usług świadczonych 

w ramach umowy oraz sposób, w jaki jednoczesne występowanie tych usług zmienia 

poziom ryzyka; 

2) zawarcia z klientem detalicznym umowy o świadczenie usługi w odniesieniu do lokat 

strukturyzowanych, jako warunku zawarcia umowy o świadczenie innej usługi, albo 

zawarcia z klientem detalicznym umowy o świadczenie innej usługi, jako warunku 

zawarcia umowy o świadczenie usługi w odniesieniu do lokat strukturyzowanych, 

może różnić się od ryzyka wynikającego z zawarcia umowy o świadczenie usługi w 

odniesieniu do lokat strukturyzowanych bez takich warunków, bank informuje o 

tym klienta i przedstawia opis ryzyka wynikającego z poszczególnych usług oraz 

sposób, w jaki jednoczesne występowanie tych usług zmienia poziom ryzyka. 

 

Art. 88g. 

1. Bank wykonujący czynność, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 12, uzyskuje od klienta 

lub potencjalnego klienta adekwatne informacje dotyczące jego: 

1) wiedzy i doświadczenia w zakresie inwestowania na rynku finansowym; 

2) sytuacji finansowej, w tym zdolności do ponoszenia strat; 

3) celów inwestycyjnych, w tym poziomu akceptowanego ryzyka. 
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2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są uzyskiwane od klienta lub potencjalnego 

klienta w celu umożliwienia udzielania przez bank rekomendacji, które są dla niego 

odpowiednie ze względu na jego osobistą sytuację lub potrzeby inwestycyjne, w 

szczególności zdolność do ponoszenia strat oraz poziom akceptowanego ryzyka. 

3. Bank wykonujący czynność, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 12, przekazuje 

klientowi detalicznemu, na trwałym nośniku, raport zawierający potwierdzenie 

odpowiedniości rekomendacji z wyjaśnieniem przyczyn, dla których rekomendacja 

jest dla niego odpowiednia. 

4. Bank, stosując odpowiednio przepisy art. 54 i art. 55 rozporządzenia 2017/565, na 

podstawie informacji, o których mowa w ust. 1, dokonuje oceny odpowiedniości 

lokaty strukturyzowanej oraz sporządza raport, o którym mowa w ust. 3. 

 

Art. 88h. 

1. Bank świadczący usługi w odniesieniu do lokat strukturyzowanych, których 

konstrukcja utrudnia klientowi lub potencjalnemu klientowi zrozumienie ryzyka 

związanego ze stopą zwrotu lub zrozumienie kosztów rozwiązania umowy lokaty 

strukturyzowanej przed terminem, uzyskuje od klienta lub potencjalnego klienta 

adekwatne informacje dotyczące jego wiedzy i doświadczenia w zakresie 

inwestowania na rynku finansowym, w celu oceny, czy usługa ta jest dla niego 

odpowiednia. W przypadkach, o których mowa w art. 88f ust. 1, ocenie podlega, czy 

umowa zawierana w okolicznościach określonych w art. 88f ust. 1 jest dla klienta lub 

potencjalnego klienta odpowiednia. 

2. W przypadku gdy na podstawie informacji, o których mowa w ust. 1, bank stwierdzi, 

że usługa w odniesieniu do lokat strukturyzowanych nie jest odpowiednia dla klienta 

lub potencjalnego klienta, niezwłocznie informuje o tym klienta lub potencjalnego 

klienta. 

3. W przypadku gdy klient lub potencjalny klient nie przedstawi informacji, o których 

mowa w ust. 1, albo przedstawi informacje niewystarczające, bank informuje go, że 

brak tych informacji uniemożliwia mu dokonanie oceny, czy usługa w odniesieniu do 

lokat strukturyzowanych jest odpowiednia dla tego klienta lub potencjalnego klienta. 

4. Bank uzyskuje informacje, o których mowa w ust. 1, dokonuje oceny odpowiedniości 

usługi w odniesieniu do lokat strukturyzowanych oraz przechowuje informacje 



- 354 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

dotyczące przeprowadzonej oceny, stosując odpowiednio przepisy art. 55 i art. 56 

rozporządzenia 2017/565. 

5. Przepisów ust. 1–4 nie stosuje się do banku świadczącego usługi w odniesieniu do 

lokat strukturyzowanych, w przypadku gdy: 

1) umowa jest zawierana z inicjatywy klienta lub potencjalnego klienta oraz 

2) klient lub potencjalny klient został poinformowany przez bank, że zawarcie umowy 

nie jest związane z obowiązkiem, o którym mowa w ust. 1, oraz że nie będzie on 

korzystał z ochrony, jaką zapewniałoby mu wykonanie przez bank takiego 

obowiązku, oraz 

3) bank spełnia wymogi związane z zarządzaniem konfliktami interesów. 

6. Jeżeli do zawarcia umowy dochodzi w wyniku skierowania do klienta lub 

potencjalnego klienta zindywidualizowanych informacji o banku, lokacie 

strukturyzowanej lub usłudze w odniesieniu do lokat strukturyzowanych, przyjmuje 

się, że nie została ona zawarta w sposób określony w ust. 5 pkt 1. 

 

Art. 88i. 

1. Bank, który, świadcząc na rzecz klienta usługi w odniesieniu do lokat 

strukturyzowanych, korzysta z pośrednictwa innego banku, instytucji kredytowej, 

firmy inwestycyjnej lub zagranicznej firmy inwestycyjnej, może dokonywać oceny, o 

której mowa w art. 88g i art. 88h, na podstawie informacji dotyczących klienta lub 

potencjalnego klienta, otrzymywanych od tych podmiotów, oraz uznać za 

prawidłową ocenę dokonaną przez te podmioty. 

2. Bank, który pośredniczy w świadczeniu usługi w odniesieniu do lokat 

strukturyzowanych przez inny bank, instytucję kredytową, firmę inwestycyjną lub 

zagraniczną firmę inwestycyjną i przekazuje im informacje dotyczące klienta lub 

potencjalnego klienta, zapewnia kompletność i rzetelność tych informacji oraz 

prawidłowość oceny dokonanej zgodnie z art. 88g i art. 88h. 

 

Art. 88j. 

1. Przy świadczeniu usługi w odniesieniu do lokat strukturyzowanych bank jest 

obowiązany przekazywać klientowi detalicznemu lub klientowi profesjonalnemu, na 

trwałym nośniku, regularne sprawozdania związane z wykonywaniem umowy o 

świadczenie usług w odniesieniu do lokat strukturyzowanych, uwzględniające rodzaj 
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i złożoność lokat strukturyzowanych będących przedmiotem świadczonej usługi, 

charakter świadczonej usługi w odniesieniu do lokat strukturyzowanych oraz koszty 

związane z tymi usługami świadczonymi na rzecz klienta. 

2. W przypadku gdy bank, wykonując czynność, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 12, na 

rzecz klienta detalicznego, udzielił mu rekomendacji i zobowiązał się w ramach 

umowy do przeprowadzania okresowej oceny jej odpowiedniości, jest obowiązany 

przekazywać klientowi regularnie ocenę tej rekomendacji, wskazując, czy jest ona 

nadal odpowiednia dla tego klienta. 

 

Art. 88k. 

1. Bank jest obowiązany utrzymywać organizację przedsiębiorstwa w sposób 

zapewniający: 

1) odpowiednią liczbę osób świadczących pracę na jego rzecz, wymaganą do 

prawidłowego świadczenia usług w odniesieniu do lokat strukturyzowanych, oraz 

2) posiadanie przez osoby, o których mowa w pkt 1, odpowiedniej wiedzy, kompetencji 

i doświadczenia w zakresie powierzonych obowiązków oraz utrzymywanie i 

doskonalenie przez te osoby takiej wiedzy i takich kompetencji. 

2. Bank opracowuje, wdraża i stosuje procedury oraz inne regulacje wewnętrzne 

w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usług w odniesieniu do lokat 

strukturyzowanych. W przypadku świadczenia usług w odniesieniu do lokat 

strukturyzowanych dla klientów detalicznych bank opracowuje, wdraża i stosuje 

regulaminy świadczenia usług w odniesieniu do lokat strukturyzowanych. 

3. W przypadku gdy konstrukcja lokaty strukturyzowanej uniemożliwia uregulowanie 

praw i obowiązków związanych ze świadczeniem usług w odniesieniu do lokat 

strukturyzowanych w sposób jednolity dla wszystkich klientów, na rzecz których 

świadczone są takie usługi, wymogu opracowania regulaminu, o którym mowa w ust. 

2, nie stosuje się. 

4. Przy wykonywaniu obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 2, bank uwzględnia 

zakres, skalę i złożoność prowadzonej działalności w zakresie lokat 

strukturyzowanych. 

5. Bank opracowuje, wdraża i stosuje politykę w zakresie świadczenia usług 

w odniesieniu do lokat strukturyzowanych, uwzględniającą charakterystykę oraz 
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potrzeby klientów lub potencjalnych klientów oraz akceptowany przez klientów lub 

potencjalnych klientów poziom ryzyka. 

6. Bank, stosując odpowiednio przepisy art. 72–76 rozporządzenia 2017/565: 

1) rejestruje, przechowuje i archiwizuje dokumenty, nagrania oraz inne nośniki 

informacji sporządzane lub otrzymywane w związku ze świadczonymi usługami 

w odniesieniu do lokat strukturyzowanych; 

2) sporządza na trwałym nośniku protokoły, notatki lub nagrania z rozmów 

przeprowadzonych w bezpośredniej obecności klienta lub potencjalnego klienta. 

7. Z zastrzeżeniem art. 76 ust. 11 rozporządzenia 2017/565, obowiązek przechowywania i 

archiwizowania, o którym mowa w ust. 6, wygasa z upływem 5 lat, licząc od 

pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym dokumenty lub nośniki 

informacji zostały sporządzone lub otrzymane, a w przypadku regulaminów, 

procedur oraz innych regulacji wewnętrznych – z upływem 5 lat, licząc od 

pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym przestały one obowiązywać. 

Komisja Nadzoru Finansowego może zażądać od banku przechowywania i 

archiwizowania takich danych lub dokumentów po upływie tego terminu, nie dłużej 

jednak niż przez 7 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w 

którym zostały one sporządzone lub otrzymane, lub przestały obowiązywać. 

8. Obowiązek, o którym mowa w ust. 6, obejmuje również nagrywanie rozmów 

telefonicznych i zapisywanie korespondencji elektronicznej związanych z 

czynnościami, które mogłyby skutkować świadczeniem jednej z usług w odniesieniu 

do lokat strukturyzowanych, nawet jeżeli w wyniku prowadzenia tych rozmów lub 

korespondencji nie dochodziłoby do świadczenia usługi. Obowiązek nagrywania 

rozmów telefonicznych i zapisywania korespondencji elektronicznej obejmuje 

urządzenia banku oraz, pod warunkiem zatwierdzenia do używania przez bank 

prywatnych urządzeń osób zatrudnionych w banku, takie prywatne urządzenia. 

9. Bank informuje klientów lub potencjalnych klientów o nagrywaniu rozmów 

telefonicznych oraz zapisywaniu korespondencji elektronicznej, związanych z 

czynnościami, w wyniku których dochodziłoby lub mogłoby dojść do świadczenia 

usługi w odniesieniu do lokat strukturyzowanych, przed rozpoczęciem takiego 

nagrania lub zapisu. Bank nie może prowadzić rozmów telefonicznych lub 

korespondencji elektronicznej, jeżeli nie poinformował klienta lub potencjalnego 

klienta o nagrywaniu rozmów oraz zapisywaniu korespondencji. 
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10. Bank podejmuje działania zapobiegające prowadzeniu przez osoby zatrudnione w 

banku rozmów telefonicznych lub korespondencji elektronicznej z wykorzystaniem 

zatwierdzonych do używania przez bank prywatnych urządzeń tych osób, jeżeli nie 

jest w stanie nagrywać tych rozmów lub zapisywać tej korespondencji. 

 

Art. 88l. 

1. Bank jest obowiązany zatrudniać osoby posiadające odpowiednią wiedzę i 

kompetencje w zakresie: 

1) przekazywania klientom lub potencjalnym klientom informacji o usługach 

w odniesieniu do lokat strukturyzowanych; 

2) wykonywania czynności, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 12. 

2. Bank zapewnia utrzymywanie i doskonalenie przez osoby, o których mowa w ust. 1, 

wiedzy i kompetencji niezbędnych do należytego wykonywania powierzonych 

obowiązków. 

3. Ustanowiony w banku system wynagradzania osób świadczących pracę na jego rzecz, 

uczestniczących w świadczeniu usług w odniesieniu do lokat strukturyzowanych, w 

szczególności obsługujących klienta lub potencjalnego klienta, powinien wspierać 

wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 88c ust. 1, oraz być środkiem 

ograniczającym ryzyko wystąpienia konfliktu interesów. 

 

Art. 88m. 

1. Przy opracowywaniu, wdrażaniu i stosowaniu rozwiązań technicznych i 

organizacyjnych w zakresie świadczenia usług w odniesieniu do lokat 

strukturyzowanych bank uwzględnia zasady określone w art. 21 rozporządzenia 

2017/565. 

2. Bank opracowuje, wdraża i stosuje politykę w celu zapewnienia zgodności działalności 

banku z przepisami prawa regulującymi świadczenie usług w odniesieniu do lokat 

strukturyzowanych oraz adekwatne i skuteczne rozwiązania techniczne 

i organizacyjne w tym zakresie, w tym zasady regulujące zawieranie transakcji przez 

osoby zaangażowane. 

3. Bank wykonuje obowiązek, o którym mowa w ust. 2, stosując odpowiednio przepisy 

art. 22, art. 25, art. 26, art. 28 i art. 29 rozporządzenia 2017/565. 
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4. Bank opracowuje, wdraża i stosuje odpowiednie środki oraz procedury zarządzania 

konfliktami interesów w rozumieniu art. 33 rozporządzenia 2017/565, 

z uwzględnieniem art. 34 i art. 35 tego rozporządzenia. 

5. Bank, który opracowuje lokatę strukturyzowaną, opracowuje, wdraża, stosuje oraz 

poddaje przeglądowi rozwiązania związane z procesem opracowywania lokaty 

strukturyzowanej zapewniające, że lokata strukturyzowana oraz strategia 

dystrybucji tej lokaty będą odpowiednie dla grupy docelowej. 

6. Przez grupę docelową, o której mowa w ust. 5, rozumie się określoną grupę osób, do 

których kierowana jest bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów 

propozycja zawarcia umowy lokaty strukturyzowanej, z których potrzebami, 

cechami lub celami lokata strukturyzowana jest zgodna. 

7. Przez strategię dystrybucji, o której mowa w ust. 5, rozumie się zamierzony sposób, w 

jaki może zostać zawarta umowa lokaty strukturyzowanej z osobą należącą do grupy 

docelowej. 

8. Rozwiązania, o których mowa w ust. 5, obejmują w szczególności: 

1) określenie grupy docelowej lokaty strukturyzowanej z uwzględnieniem podziału 

klientów na kategorie zgodnie z art. 88b ust. 4; 

2) identyfikację istotnych ryzyk związanych z potencjalnym zawarciem umowy lokaty 

strukturyzowanej przez grupę docelową w celu dokonania oceny, czy lokata 

strukturyzowana byłaby odpowiednia dla tej grupy docelowej; 

3) określenie strategii dystrybucji lokaty strukturyzowanej, w przypadku gdy 

rekomendowanie, oferowanie, zawieranie lub umożliwianie zawarcia umowy lokaty 

strukturyzowanej będzie wykonywane zarówno przez bank samodzielnie, jak i przez 

uprawnione do takich czynności podmioty, przy czym strategia dystrybucji powinna 

być odpowiednia dla określonej grupy docelowej; 

4) sprawdzenie przed opracowaniem lokaty strukturyzowanej, czy lokata 

strukturyzowana pozostaje zgodna z potrzebami określonej grupy docelowej oraz 

czy zamierzona strategia dystrybucji tej lokaty jest odpowiednia dla tej grupy 

docelowej; 

5) regularny przegląd, dokonywany z uwzględnieniem zdarzeń, które mogłyby wpłynąć 

na powstanie ryzyk dla grupy docelowej, czy lokata strukturyzowana pozostaje 

zgodna z potrzebami określonej grupy docelowej oraz czy zamierzona strategia 

dystrybucji tej lokaty jest odpowiednia dla tej grupy docelowej. 
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9. Bank, który rekomenduje, oferuje albo w inny sposób umożliwia otwarcie lokaty 

strukturyzowanej przez osoby należące do grupy docelowej, opracowuje, wdraża, 

stosuje oraz poddaje przeglądowi rozwiązania związane z procesem wykonywania 

tych czynności zapewniające, że lokata strukturyzowana oraz strategia dystrybucji 

będą odpowiednie dla grupy docelowej. 

10. Rozwiązania, o których mowa w ust. 9, obejmują w szczególności: 

1) określenie grupy docelowej lokaty strukturyzowanej, także w przypadku gdy 

podmiot opracowujący lokatę strukturyzowaną nie określił grupy docelowej lokaty 

strukturyzowanej; 

2) określenie strategii dystrybucji lokaty strukturyzowanej odpowiedniej dla określonej 

grupy docelowej; 

3) regularny przegląd, dokonywany z uwzględnieniem zdarzeń, które mogłyby wpłynąć 

na powstanie ryzyk dla grupy docelowej, czy lokata strukturyzowana pozostaje 

zgodna z potrzebami określonej grupy docelowej oraz czy zamierzona strategia 

dystrybucji tej lokaty jest odpowiednia dla tej grupy docelowej. 

11. W przypadku zamiaru dokonania istotnych zmian cech lokaty strukturyzowanej, 

grupy docelowej lub strategii dystrybucji lokaty strukturyzowanej, bank jest 

obowiązany dokonać oceny planowanych zmian. Przepisy ust. 5 i 8 stosuje się 

odpowiednio. 

12. W przypadku gdy strategia dystrybucji lokaty strukturyzowanej przewiduje 

wykorzystanie uprawnionych podmiotów trzecich, bank, który opracowuje lokatę 

strukturyzowaną, udostępnia tym podmiotom informacje dotyczące tej lokaty 

strukturyzowanej, sposobu określenia grupy docelowej oraz strategii dystrybucji tej 

lokaty strukturyzowanej. 

13. Bank, który rekomenduje, oferuje, zawiera lub umożliwia zawarcie umowy lokaty 

strukturyzowanej, uzyskuje od banku, który opracowuje lokatę strukturyzowaną, 

informacje o rozwiązaniach określonych w ust. 8 oraz inne informacje pozwalające 

na zrozumienie cech lokaty strukturyzowanej oraz określonej grupy docelowej. 

14. Bank, który rekomenduje, oferuje, zawiera lub umożliwia zawarcie umowy lokaty 

strukturyzowanej, nie jest obowiązany do ponownego określenia grupy docelowej 

oraz strategii dystrybucji, jeżeli określił grupę docelową lub strategię dystrybucji w 

związku z opracowaniem lokaty strukturyzowanej. 
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Art. 88n. 

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) tryb i warunki postępowania banków świadczących usługi w odniesieniu do lokat 

strukturyzowanych w zakresie: 

a) traktowania klientów jak klientów profesjonalnych lub klientów detalicznych 

zgodnie z art. 88b ust. 1 i 2, 

b) świadczenia usług w odniesieniu do lokat strukturyzowanych, w tym w zakresie 

świadczenia usług na rzecz kategorii klientów, o których mowa w art. 88b ust. 4, 

c) przyjmowania lub przekazywania jakichkolwiek świadczeń pieniężnych lub 

niepieniężnych w związku z prowadzeniem usług w odniesieniu do lokat 

strukturyzowanych, 

d) przekazywania sprawozdań, o których mowa w art. 88j ust. 1, w tym treści tych 

sprawozdań oraz terminów ich przekazywania klientowi, 

e) opracowywania, rekomendowania, oferowania, zawierania lub umożliwiania 

zawarcia umowy lokaty strukturyzowanej, 

2) szczegółowe kryteria w zakresie spełniania przez osoby, o których mowa w art. 88k 

ust. 1, wymogów posiadania odpowiedniej wiedzy, kompetencji i doświadczenia, 

3) szczegółowe kryteria w zakresie spełniania przez osoby, o których mowa w art. 88l 

ust. 1, wymogów posiadania odpowiedniej wiedzy i kompetencji, 

4) tryb i warunki postępowania banków świadczących usługi w odniesieniu do lokat 

strukturyzowanych przy dokonywaniu oceny oraz weryfikacji spełniania przez 

osoby, o których mowa w pkt 2 i 3, stosowanych wobec nich odpowiednich wymogów 

w zakresie posiadania odpowiedniej wiedzy, kompetencji i doświadczenia, oraz tryb i 

warunki postępowania w zakresie utrzymywania i doskonalenia wiedzy i 

kompetencji tych osób 

– w odniesieniu do wykonywania przez banki świadczące usługi w odniesieniu do lokat 

strukturyzowanych czynności, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 11 

i 12, przy zapewnieniu należytej staranności oraz ochrony klienta, z uwzględnieniem 

konieczności zapewnienia profesjonalnego, rzetelnego, bezpiecznego i sprawnego 

świadczenia tych usług przez banki oraz z uwzględnieniem wytycznych w zakresie 

zasad uznawania posiadania odpowiedniej wiedzy i kompetencji przez osoby 

wykonujące usługi maklerskie, wydanych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i 

Papierów Wartościowych.> 
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Art. 128. 

1. Bank jest obowiązany utrzymywać sumę funduszy własnych na poziomie nie niższym niż 

wyższa z następujących wartości: 

1)   wartość wynikająca ze spełnienia wymogów w zakresie funduszy własnych, o których 

mowa w art. 92 rozporządzenia nr 575/2013; 

2)   oszacowana przez bank kwota, niezbędna do pokrycia wszystkich zidentyfikowanych, 

istotnych rodzajów ryzyka występujących w działalności banku oraz zmian otoczenia 

gospodarczego, uwzględniająca przewidywany poziom ryzyka (kapitał wewnętrzny). 

1a. Bank opracowuje i wdraża strategie i procedury szacowania i stałego utrzymywania 

kapitału wewnętrznego. 

1b. Strategie i procedury, o których mowa w ust. 1a, powinny być skuteczne, kompleksowe i 

adekwatne do charakteru, skali i złożoności działalności banku. 

2. Bank dokonuje regularnych przeglądów strategii i procedur, o których mowa w ust. 1a. 

2a. Bank przeciwdziała ryzyku nadmiernej dźwigni w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 94 

rozporządzenia nr 575/2013, uwzględniając potencjalny wzrost tego ryzyka spowodowany 

obniżeniem funduszy własnych w związku z oczekiwanymi lub zrealizowanymi stratami. 

3. (uchylony). 

3a. Komisja Nadzoru Finansowego, uwzględniając charakter, skalę i złożoność działalności 

banku, monitoruje spełnianie przez bank wymogów w zakresie wykorzystania ratingów 

kredytowych przy przeprowadzaniu oceny wiarygodności kredytowej podmiotu lub 

instrumentu finansowego, o których mowa w art. 5a rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji 

ratingowych (Dz. Urz. UE L 302 z 17.11.2009, str. 1, z późn. zm.). 

3b. Bank, który uzyskał zezwolenie na stosowanie metody wewnętrznej, przekazuje Komisji 

Nadzoru Finansowego i Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Bankowego, co najmniej raz 

w roku, wyniki obliczeń wymogów w zakresie funduszy własnych na podstawie 

stosowanej metody wewnętrznej, wraz z objaśnieniem tej metody. 

3c. Komisja Nadzoru Finansowego może, w drodze konsultacji z Europejskim Urzędem 

Nadzoru Bankowego, opracować portfele odniesienia, dla których bank będzie 

obowiązany obliczać hipotetyczne wymogi w zakresie funduszy własnych, stosując 

metodę wewnętrzną, na którą uzyskał zezwolenie. W odniesieniu do wyników obliczeń 

przepis ust. 3b stosuje się odpowiednio. 
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3d. Bank przekazuje informacje, o których mowa w ust. 3b i 3c, zgodnie z wzorem 

opracowanym przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, przyjętym przez Komisję 

Europejską w drodze wykonawczego standardu technicznego na podstawie art. 15 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 

2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu 

Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 

2009/78/WE (Dz. Urz. UE L 331 z 15.12.2010, str. 12, z późn. zm.), zwanego dalej 

"rozporządzeniem nr 1093/2010". Jeżeli Komisja Nadzoru Finansowego opracuje portfele, 

o których mowa w ust. 3c, bank przekazuje jednocześnie wyniki obliczeń, o których 

mowa w ust. 3b i 3c. 

3e. Na podstawie informacji, o których mowa w ust. 3b i 3c, Komisja Nadzoru Finansowego 

monitoruje wartości wymogów w zakresie funduszy własnych, obliczonych przez banki z 

zastosowaniem metod wewnętrznych. Co najmniej raz w roku Komisja Nadzoru 

Finansowego dokonuje oceny jakości tych metod z uwzględnieniem metod: 

1)   których zastosowanie skutkuje znaczącymi różnicami w wymogach w zakresie funduszy 

własnych w odniesieniu do takiej samej ekspozycji; 

2)   w przypadku których rozbieżność jest wyjątkowo duża lub mała, a także w przypadku 

których obserwuje się znaczące i systematyczne niedoszacowanie wymogów w zakresie 

funduszy własnych. 

3f. Jeżeli z oceny, o której mowa w ust. 3e, wynikają znaczące różnice pomiędzy wynikami 

obliczeń wymogów w zakresie funduszy własnych, przekazanymi przez dany bank 

zgodnie z ust. 3b i 3c, a wynikami grupy banków charakteryzujących się podobnym 

profilem ryzyka portfela w zakresie ryzyka kredytowego lub grupy banków 

charakteryzujących się podobnym poziomem ryzyka bazowego portfela w zakresie ryzyka 

rynkowego lub gdy metody wewnętrzne stosowane przez ten bank wykazują niewiele 

cech wspólnych z metodami wewnętrznymi stosowanymi przez grupę banków 

charakteryzujących się podobnym profilem ryzyka portfela w zakresie ryzyka 

kredytowego lub grupę banków charakteryzujących się podobnym poziomem ryzyka 

bazowego portfela w zakresie ryzyka rynkowego, co prowadzi do znacznej rozbieżności 

wyników, Komisja Nadzoru Finansowego bada przyczyny takiej sytuacji, a jeżeli jest 

możliwe jednoznaczne stwierdzenie, że metoda stosowana przez bank prowadzi do 

niedoszacowania wymogów w zakresie funduszy własnych, niewynikającego z różnic w 

ryzyku związanym z ekspozycjami lub transakcjami w portfelu odniesienia, Komisja 
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może zastosować środek, o którym mowa w art. 138d ust. 1, oraz zalecić bankowi 

weryfikację stosowanej metody wewnętrznej i wprowadzenie w niej zmian. 

3g. Przepisów ust. 3b-3f nie stosuje się do metody zaawansowanego pomiaru, o której mowa 

w art. 312 ust. 2 rozporządzenia nr 575/2013. 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

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

szczegółowy sposób szacowania kapitału wewnętrznego i dokonywania przez bank 

przeglądów strategii i procedur, o których mowa w ust. 1a, uwzględniając potrzebę 

zapewnienia należytego podejścia do podejmowanego ryzyka w zakresie prowadzonej 

działalności, adekwatności strategii i procedur szacowania kapitału wewnętrznego do 

charakteru, skali i złożoności działalności banku, w tym dostosowania do nowych 

rodzajów ryzyka, znaczących zmian w strategii i planach działania oraz środowisku 

zewnętrznym, w którym działa bank. 

6a. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komisji 

Nadzoru Finansowego, może określić, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób traktowania przez banki znacznych pakietów akcji podmiotów spoza sektora 

finansowego, o których mowa w art. 89 ust. 3 rozporządzenia nr 575/2013, 

2)   wyższą wagę ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach, o 

której mowa w art. 124 ust. 2 rozporządzenia nr 575/2013, 

<2a) wyższą wartość minimalną wskazanej w art. 164 ust. 4 rozporządzenia nr 

575/2013 średniej wartości straty z tytułu niewykonania zobowiązania ważonej 

ekspozycją,> 

3)   podejścia lub wymogi w zakresie funduszy własnych, o których mowa w art. 327 ust. 2 

rozporządzenia nr 575/2013, 

4)   limit wartości ekspozycji wobec klienta lub grupy powiązanych klientów niższy niż 

150 000 000 euro, o którym mowa w art. 395 ust. 1 rozporządzenia nr 575/2013, 

5)   wyższy wymóg dotyczący pokrycia płynności, o którym mowa w art. 412 ust. 5 zdanie 

drugie rozporządzenia nr 575/2013 

- w zakresie odnoszącym się do działalności banków, uwzględniając konieczność 

utrzymywania przez banki odpowiedniego poziomu funduszy własnych i płynności oraz 

potrzebę zapewnienia stabilności, bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania rynku 

finansowego. 
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7. W przypadku niespełnienia wymogów, o których mowa w ust. 1, bank jest obowiązany 

niezwłocznie powiadomić Komisję Nadzoru Finansowego. 

8. (uchylony). 

9. (uchylony). 

10. (uchylony). 

Art. 133. 

1. Celem nadzoru jest zapewnienie: 

1)   bezpieczeństwa środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych; 

2)    zgodności działalności banków z przepisami ustawy, rozporządzenia nr 575/2013, ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, statutem oraz decyzją o wydaniu 

zezwolenia na utworzenie banku; 

[3)    zgodności działalności prowadzonej przez banki zgodnie z art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi z przepisami tej ustawy, niniejszej 

ustawy, 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.), aktami delegowanymi wydanymi na podstawie tego 

rozporządzenia oraz ze statutem;] 

<3) zgodności działalności prowadzonej przez banki zgodnie z art. 70 ust. 2 ustawy 

z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi z przepisami tej ustawy, 

niniejszej ustawy, rozporządzenia 596/2014, aktami delegowanymi wydanymi na 

podstawie tego rozporządzenia oraz ze statutem;> 

1a. Przy wykonywaniu swoich zadań Komisja Nadzoru Finansowego uwzględnia wytyczne i 

zalecenia Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego. W przypadku nieuwzględnienia 

wytycznych lub zaleceń Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego Komisja Nadzoru 

Finansowego podaje powody ich nieuwzględnienia. 

2. Czynności podejmowane w ramach nadzoru bankowego polegają w szczególności na: 

1)   dokonywaniu oceny sytuacji finansowej banków, w tym badaniu wypłacalności, jakości 

aktywów, płynności płatniczej, wyniku finansowego banków; 

2)   badaniu jakości systemu zarządzania bankiem, w szczególności systemu zarządzania 

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

bankowych i poręczeń oraz emitowanych bankowych papierów wartościowych z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

4)   badaniu zabezpieczenia i terminowości spłaty kredytów i pożyczek pieniężnych; 

5)    badaniu przestrzegania limitów, o których mowa w art. 79a, oraz limitów, o których 

mowa w art. 395 rozporządzenia nr 575/2013, oraz ocenie procesu identyfikacji, 

monitorowania i kontroli koncentracji ekspozycji, w tym dużych ekspozycji; 

6)   badaniu przestrzegania przez bank, określonych przez Komisję Nadzoru Finansowego 

norm dopuszczalnego ryzyka w działalności banków, zarządzania ryzykiem prowadzonej 

działalności, w tym dostosowania do rodzaju i skali działalności banku procesu 

identyfikacji i monitorowania ryzyka oraz sprawozdawania o ryzyku; 

7)   dokonywaniu oceny szacowania, utrzymywania i przeglądu kapitału wewnętrznego; 

8)    badaniu wykonywania przez banki obowiązków, o których mowa w art. 56a, art. 59a, art. 

59b, art. 92ba-92bd i art. 111c. 

2a. Czynności, o których mowa w ust. 2, mogą być wykonywane także w sposób określony w 

art. 138c ust. 2 pkt 3. 

3. Czynności kontrolne podejmowane przez pracowników Urzędu Komisji Nadzoru 

Finansowego są wykonywane po okazaniu legitymacji służbowej oraz doręczeniu 

upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. 

3a. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. 

4. Komisja Nadzoru Finansowego oraz osoby wykonujące czynności nadzoru bankowego nie 

ponoszą odpowiedzialności za szkodę wynikłą ze zgodnego z przepisami ustaw działania 

lub zaniechania, które pozostaje w związku ze sprawowanym przez Komisję Nadzoru 

Finansowego nadzorem nad działalnością banków, oddziałów i przedstawicielstw banków 

zagranicznych oraz oddziałów instytucji kredytowych. 

 

Art. 138. 

1. Komisja Nadzoru Finansowego może w ramach nadzoru zalecić bankowi w szczególności: 

1)    podjęcie środków koniecznych do przywrócenia płynności płatniczej lub osiągnięcia i 

przestrzegania innych norm dopuszczalnego ryzyka w działalności banku; 

1a)   przestrzeganie dodatkowych wymogów w zakresie płynności, biorąc pod uwagę model 

biznesowy banku, stosowane przez bank zasady, procedury i mechanizmy w zakresie 
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zarządzania ryzykiem płynności, wynik badania i oceny nadzorczej albo przeglądu i 

weryfikacji, o których mowa w art. 133a, oraz systemowe ryzyko płynności stwarzane 

przez bank; 

2)   zwiększenie funduszy własnych; 

2a)   przestrzeganie dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych ponad wartość 

wynikającą z wymogów obliczonych zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w 

rozporządzeniu nr 575/2013, w szczególności w przypadku: 

a)  negatywnych ustaleń dokonanych w wyniku czynności podejmowanych w ramach nadzoru 

bankowego, w tym odnoszących się do funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i 

systemu kontroli wewnętrznej lub identyfikacji, monitorowania i kontroli koncentracji 

ekspozycji, w tym dużych ekspozycji, 

b)  stwierdzenia niedostosowania kapitału wewnętrznego do skali ryzyka występującego w 

działalności banku oraz istotnych nieprawidłowości w zarządzaniu ryzykiem, 

c)  stwierdzenia, że bank stwarza ryzyko systemowe; 

3)   zaniechanie określonych form reklamy; 

4)   opracowanie i stosowanie procedur, które zapewnią utrzymywanie, bieżące szacowanie i 

przegląd kapitału wewnętrznego oraz funkcjonowanie systemu zarządzania bankiem; 

5)    zastosowanie szczególnych zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością 

banków lub odpisów z tytułu utraty wartości aktywów, lub szczególnego traktowania 

aktywów przy obliczaniu wymogów w zakresie funduszy własnych; 

6)   ograniczenie ryzyka występującego w działalności banku; 

7)    ograniczenie wysokości zmiennego składnika wynagrodzenia osób objętych polityką 

wynagrodzeń, jako odsetka przychodów netto, w przypadku gdy jego wysokość utrudnia 

spełnianie wymogów w zakresie funduszy własnych; 

8)    wypełnianie dodatkowych obowiązków sprawozdawczych lub zwiększenie ich 

częstotliwości, w tym sprawozdawczości w zakresie funduszy własnych i płynności; 

9)    ujawnianie dodatkowych informacji; 

10)   przestrzeganie art. 92ba-92bd oraz art. 111c. 

2. Komisja Nadzoru Finansowego może nakazać bankowi wstrzymanie wypłat z zysku lub 

wstrzymanie tworzenia nowych jednostek organizacyjnych do czasu przywrócenia 

płynności płatniczej lub osiągnięcia innych norm dopuszczalnego ryzyka w działalności 

banku. 
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3. W razie stwierdzenia, że bank nie realizuje zaleceń określonych w ust. 1 lub nakazów 

określonych w ust. 2, a także gdy działalność banku jest wykonywana z naruszeniem 

przepisów niniejszej ustawy, przepisów innych ustaw regulujących działalność banku lub 

zasady jego organizacji oraz przepisów wydanych na ich podstawie, a także przepisów 

rozporządzenia nr 575/2013 i innych bezpośrednio stosowanych przepisów prawa Unii 

Europejskiej regulujących działalność banku lub zasady jego organizacji, lub z 

naruszeniem statutu albo stwarza zagrożenie dla interesów posiadaczy rachunków 

bankowych lub uczestników obrotu instrumentami finansowymi, Komisja Nadzoru 

Finansowego, po uprzednim upomnieniu na piśmie, może: 

1)    wystąpić do właściwego organu banku z wnioskiem o odwołanie prezesa, wiceprezesa 

lub innego członka zarządu banku bezpośrednio odpowiedzialnego za stwierdzone 

nieprawidłowości; przepis art. 22d stosuje się odpowiednio; 

2)   zawiesić w czynnościach członków zarządu, o których mowa w pkt 1, do czasu podjęcia 

uchwały w sprawie wniosku o ich odwołanie przez radę nadzorczą na najbliższym 

posiedzeniu; zawieszenie w czynnościach polega na wyłączeniu z podejmowania decyzji 

za bank w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych; 

3)   ograniczyć zakres działalności banku lub jego jednostek organizacyjnych; 

3a)   nałożyć na bank karę pieniężną w wysokości do 10% przychodu wykazanego w ostatnim 

zbadanym sprawozdaniu finansowym, a w przypadku braku takiego sprawozdania - karę 

pieniężną w wysokości do 10% prognozowanego przychodu określonego na podstawie 

sytuacji ekonomiczno-finansowej banku; przepisy art. 141 ust. 4 i 5 stosuje się 

odpowiednio; 

4)   uchylić zezwolenie na utworzenie banku i podjąć decyzję o likwidacji banku; art. 147 ust. 

3 i art. 153-156 stosuje się odpowiednio. 

3a. Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o ograniczeniu zakresu działalności banku może 

zawierać warunki i terminy. 

3b. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej przez bank albo 

straty, której bank uniknął w wyniku naruszenia, karę pieniężną, o której mowa w ust. 3 

pkt 3a, można ustalić w wysokości do dwukrotności kwoty korzyści albo straty. 

3c. Komisja Nadzoru Finansowego, ustalając wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 

3 pkt 3a i ust. 3b, uwzględnia w szczególności wagę naruszenia oraz czas jego trwania, 

przyczyny naruszenia, sytuację finansową banku, na który nakładana jest kara, oraz 

uprzednie naruszenia przez bank przepisów, o których mowa w ust. 3. 
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4. Komisja Nadzoru Finansowego może także zawiesić w czynnościach członka zarządu w 

przypadku: 

1)   przedstawienia mu zarzutów w postępowaniu karnym lub w postępowaniu w sprawie o 

przestępstwo skarbowe; 

2)   spowodowania znacznych strat majątkowych banku. 

Postanowienia ust. 3 pkt 2 stosuje się odpowiednio. 

4a. Członek zarządu jest obowiązany poinformować Komisję Nadzoru Finansowego o 

postawieniu mu zarzutów w postępowaniu karnym, z wyłączeniem zarzutów dotyczących 

przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego, lub w postępowaniu w sprawie o 

przestępstwo skarbowe, w terminie 30 dni od dnia postawienia zarzutów. 

5. Komisja Nadzoru Finansowego odwołuje członka zarządu banku w przypadku 

prawomocnego skazania go za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe, z 

wyłączeniem przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego, a także w przypadku 

niedopełnienia przez niego obowiązku, o którym mowa w ust. 4a. 

6. Ograniczenie zakresu działalności banku lub uchylenie zezwolenia na utworzenie banku 

może również nastąpić w razie stwierdzenia, że bank: 

1)   przestał spełniać warunki ustalone w zezwoleniu; 

2)   uzyskał zezwolenie na podstawie fałszywych dokumentów, nieprawdziwych oświadczeń 

lub wskutek innych działań sprzecznych z prawem; 

3)   przez okres dłuższy niż 6 miesięcy nie prowadzi działalności bankowej; 

4)   stał się podmiotem zależnym od osób, wobec których nie jest możliwe skuteczne 

wykonywanie przez Komisję Nadzoru Finansowego nadzoru nad bankiem ze względu na 

przepisy prawa obowiązujące w miejscu ich zamieszkania lub siedziby, lub ze względu na 

powiązania tych osób z innymi podmiotami; 

5)   nie wypełnia obowiązków określonych w rozdziale 11b. 

6a. Komisja Nadzoru Finansowego uchyla zezwolenie na utworzenie oddziału banku 

zagranicznego, jeśli właściwe władze nadzorcze kraju, w którym bank zagraniczny ma 

swoją siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu, uchyliły zezwolenie na prowadzenie 

działalności bankowej przez ten bank. 

6b. Przed uchyleniem zezwolenia na utworzenie oddziału banku zagranicznego Komisja 

Nadzoru Finansowego zasięgnie opinii właściwych władz nadzorczych kraju, w którym 

bank zagraniczny ma swoją siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu, jeżeli 

porozumienie, o którym mowa w art. 131 ust. 2, przewiduje zasięgnięcie opinii. W razie 
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konieczności natychmiastowego uchylenia zezwolenia Komisja Nadzoru Finansowego 

może odstąpić od zasięgnięcia opinii. 

6c. O uchyleniu zezwolenia, o którym mowa w ust. 6a, Komisja Nadzoru Finansowego 

powiadamia właściwe władze nadzorcze banku zagranicznego. 

6d. O uchyleniu zezwolenia na utworzenie banku krajowego Komisja Nadzoru Finansowego 

niezwłocznie powiadamia właściwe władze nadzorcze państwa, w którym działa oddział 

tego banku. 

7. Środki podejmowane w ramach nadzoru nie mogą naruszać umów zawartych przez bank, z 

wyłączeniem umów: 

1)   o których mowa w art. 92a ust. 1 i 3 oraz w art. 92d; 

2)   zawartych przez bank krajowy z podmiotami działającymi w tym samym holdingu oraz 

umów zawartych przez bank krajowy z podmiotami, z którymi posiada bliskie 

powiązania, oraz umów, o których mowa w art. 6a ust. 1 i 7. 

<7a. W przypadku stwierdzenia, że bank, z naruszeniem art. 88a–88m oraz przepisów 

wydanych na podstawie art. 88n, wykonuje czynności, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 1, których przedmiotem są lokaty strukturyzowane, lub że bank, z naruszeniem 

art. 88a–88m oraz przepisów wydanych na podstawie art. 88n, wykonuje czynności, 

o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 11 lub 12, Komisja Nadzoru Finansowego, 

zamiast zastosowania środków, o których mowa w ust. 3, może: 

1) nakazać bankowi zaprzestanie działań skutkujących powstaniem naruszeń 

i niepodejmowanie tych działań w przyszłości lub nałożyć na bank karę pieniężną do 

wysokości 20 750 000 zł albo do wysokości kwoty stanowiącej równowartość 10% 

całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu 

finansowym, jeżeli przekracza ona 20 750 000 zł, albo – gdy jest możliwe ustalenie 

kwoty korzyści osiągniętej w wyniku naruszenia – nałożyć na bank karę pieniężną do 

wysokości dwukrotności kwoty osiągniętej korzyści; 

2) nakazać osobom odpowiedzialnym za zaistniałe naruszenie zaprzestanie działań 

skutkujących powstaniem naruszeń lub nałożyć na te osoby karę pieniężną do 

wysokości 20 750 000 zł; 

3) zawiesić w czynnościach członka zarządu banku odpowiedzialnego za stwierdzone 

naruszenie na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy; 
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4) wystąpić do właściwego organu banku z wnioskiem o odwołanie członka zarządu 

banku – w przypadku rażących i uporczywych naruszeń przepisów, o których mowa 

w ust. 1, przy czym przepis art. 22d stosuje się odpowiednio; 

5) ograniczyć zakres działalności banku lub jego jednostek organizacyjnych; 

6) uchylić zezwolenie na utworzenie banku i podjąć decyzję o likwidacji banku, przy 

czym przepisy art. 147 ust. 3 i art. 153–156 stosuje się odpowiednio. 

7b. W przypadku naruszenia przez bank art. 88m ust. 4–14 oraz przepisów wydanych 

na podstawie art. 88n pkt 1 lit. e Komisja Nadzoru Finansowego może także zakazać 

wykonywania przez bank czynności, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, których 

przedmiotem są lokaty strukturyzowane, lub zakazać wykonywania przez bank 

czynności, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 11 i 12. 

7c. Decyzje, o których mowa w ust. 7a i 7b, Komisja Nadzoru Finansowego podaje do 

publicznej wiadomości. Przepis art. 176h ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi stosuje się odpowiednio. 

7d. W przypadku gdy bank jest podmiotem dominującym, który sporządza 

skonsolidowane sprawozdanie finansowe, lub podmiotem zależnym od podmiotu 

dominującego, który sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, całkowity 

roczny przychód, o którym mowa w ust. 7a pkt 1, stanowi kwota całkowitego 

skonsolidowanego rocznego przychodu podmiotu dominującego ujawniona w 

ostatnim zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 

7e. Równowartość w złotych kwoty w walucie obcej oblicza się według średniego kursu 

tej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu bilansowym, na który 

zostało sporządzone ostatnie zbadane sprawozdanie finansowe, o którym mowa w 

ust. 7a pkt 1 lub ust. 7d.> 

8. [Komisja Nadzoru Finansowego, podejmując decyzje, o których mowa w ust. 3 i 3a, 

uwzględnia:] 

 <Komisja Nadzoru Finansowego, podejmując decyzje, o których mowa w ust. 3, 3a 

i 7a, uwzględnia:> 

1)   wagę i okres naruszenia; 

2)   stopień przyczynienia się i odpowiedzialność podmiotów lub osób; 

3)   stosunek wysokości kary finansowej do skali działalności podmiotów mierzonej 

wielkością przychodów, zysku lub majątku; 

4)   korzyści osiągnięte przez podmiot lub osobę w wyniku naruszenia; 
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5)   szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku naruszenia; 

6)   poprzednie naruszenia, ich zakres i częstotliwość; 

7)   skutki naruszenia dla stabilności finansowej i rynku finansowego; 

8)   współpracę podmiotu lub osoby z Komisją Nadzoru Finansowego. 

 

 

 

USTAWA z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1127, 

1089 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) 

Art. 2. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   giełdzie towarowej - rozumie się przez to zespół osób, urządzeń i środków technicznych 

zapewniający wszystkim uczestnikom obrotu jednakowe warunki zawierania transakcji 

giełdowych oraz jednakowy dostęp w tym samym czasie do informacji rynkowych, a w 

szczególności do informacji o kursach i cenach towarów giełdowych oraz o obrotach 

towarami giełdowymi; 

1a)  instrumentach finansowych - rozumie się przez to instrumenty finansowe, o których 

mowa w art. 2 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, 768 i 791); 

2)   towarach giełdowych - rozumie się przez to dopuszczone do obrotu na danej giełdzie 

towarowej lub do obrotu organizowanego zgodnie z odrębnymi przepisami: 

a)  oznaczone co do gatunku rzeczy, 

b)  różne rodzaje energii lub paliwa gazowe w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - 

Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 i 791), 

[c)  limity wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń,] 

d)  prawa majątkowe wynikające ze świadectw, o których mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 

1997 r. - Prawo energetyczne, oraz ze świadectw pochodzenia i świadectw pochodzenia 

biogazu rolniczego, o których mowa w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 

źródłach energii (Dz. U. poz. 478 i 2365, z 2016 r. poz. 925, 1579 i 2260 oraz z 2017 r. 

poz. 624), 

[e)  niebędące instrumentami finansowymi prawa majątkowe, których cena zależy 

bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości oznaczonych co do gatunku rzeczy, 
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określonych rodzajów energii, paliw gazowych, mierników i limitów wielkości produkcji, 

emisji zanieczyszczeń lub praw majątkowych, o których mowa w lit. d i f,] 

f)   prawa majątkowe wynikające ze świadectwa efektywności energetycznej, o których mowa 

w przepisach dotyczących efektywności energetycznej; 

<2a) hurtowych produktach energetycznych – rozumie się przez to produkty 

energetyczne będące przedmiotem obrotu hurtowego na zorganizowanej platformie 

obrotu, które muszą być wykonywane przez dostawę, o których mowa w art. 2 ust. 1 

pkt 2 lit. e ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;> 

3)   transakcji giełdowej - rozumie się przez to umowę dotyczącą towarów giełdowych 

zawartą na giełdzie towarowej, w tym umowę zawartą w celu realizacji obrotu 

transgranicznego w ramach łączenia rynków, przez: 

a)  członków giełdy, 

b)  zleceniodawców, którzy zawarli umowę ze spółkami handlowymi prowadzącymi 

działalność maklerską, o której mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2, w zakresie obrotu towarami 

giełdowymi, o których mowa w pkt 2 lit. a, 

c)  inne podmioty uprawnione do uczestniczenia w obrocie transgranicznym w ramach 

łączenia rynków; 

4)   giełdowej izbie rozrachunkowej - rozumie się przez to zespół osób, urządzeń i środków 

technicznych utworzony w celu organizacji i prowadzenia rozliczeń transakcji 

giełdowych; 

5)   członku giełdy - rozumie się przez to podmiot, który zawarł ze spółką prowadzącą giełdę 

umowę o członkostwo i na podstawie regulaminu giełdy jest dopuszczony do zawierania 

transakcji giełdowych; 

6)   działalności maklerskiej - rozumie się przez to działalność w zakresie obrotu towarami 

giełdowymi, realizowaną na giełdzie towarowej; 

7)   (uchylony); 

8)   towarowym domu maklerskim - rozumie się przez to spółkę akcyjną albo spółkę z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

prowadzącą działalność maklerską w zakresie obrotu towarami giełdowymi; 

9)   domu maklerskim - rozumie się przez to: 

a)  domy maklerskie, 

b)  banki prowadzące działalność maklerską, 
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c)  zagraniczne firmy inwestycyjne lub zagraniczne osoby prawne, o których mowa w 

przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, 

prowadzące działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

- jeżeli dokonują czynności w zakresie obrotu towarami giełdowymi; 

10)  tajemnicy zawodowej - rozumie się przez to informację uzyskaną przez osobę 

wymienioną w art. 53 ust. 1 w związku z czynnościami służbowymi, zatrudnieniem, 

stosunkiem zlecenia lub innym stosunkiem prawnym o podobnym charakterze, dotyczącą 

giełdowego obrotu towarami giełdowymi lub czynności wynikających z uczestnictwa w 

tym obrocie, albo działalności podmiotów podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru 

Finansowego, zwanej dalej "Komisją", jeżeli nieuprawnione ujawnienie takiej informacji 

mogłoby narazić na szkodę interes państwa, interes publiczny lub prawnie chroniony 

interes osoby fizycznej lub prawnej, bądź jednostki organizacyjnej, której ta informacja 

dotyczy, a w szczególności informację zawierającą: 

a)  dane osobowe klienta, inwestora, strony umowy, czynności lub transakcji, 

b)  treść umowy i przedmiot czynności lub transakcji, 

c)  dane o sytuacji majątkowej osób, o których mowa w lit. a, w tym oznaczenie rachunku lub 

rejestru towarów giełdowych lub rachunku pieniężnego oraz stany tych rachunków; 

11)  podmiocie dominującym - rozumie się przez to podmiot dominujący w rozumieniu art. 4 

pkt 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 oraz z 2017 r. poz. 452, 724 i 791); 

12)  (uchylony); 

13)  instytucjach rynku towarów giełdowych - rozumie się przez to giełdy towarowe, 

giełdowe izby rozrachunkowe oraz towarowe domy maklerskie; 

14)  radzie nadzorczej giełdy - rozumie się przez to radę nadzorczą spółki prowadzącej giełdę 

towarową; 

15)  (uchylony); 

16)  gwarantowaniu - rozumie się przez to nieodwołalne zobowiązanie do wykonania każdego 

zobowiązania wynikającego z transakcji towarami giełdowymi; 

17)  łączeniu rynków - rozumie się przez to tworzony przez operatora systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego lub operatora systemu przesyłowego gazowego i podmiot 

prowadzący giełdę towarową transgraniczny mechanizm łączenia rynków krajowych 

oparty o wspólny algorytm ustalania cen i udostępnione uczestnikom połączonych rynków 
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zdolności przesyłowe na połączeniach z innymi systemami przesyłowymi 

elektroenergetycznymi lub gazowymi; 

18)  obrocie transgranicznym - rozumie się przez to obrót energią elektryczną lub paliwami 

gazowymi dokonywany przez użytkowników systemu z użytkownikami innych systemów 

przesyłowych elektroenergetycznych lub gazowych na podstawie umów dwustronnych 

lub transakcji zawieranych w ramach łączenia rynków; 

19)  derywacie elektroenergetycznym - rozumie się przez to instrument finansowy w 

rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d i e ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi, który odnosi się do energii elektrycznej; 

20)  derywacie gazowym - rozumie się przez to instrument finansowy w rozumieniu art. 2 ust. 

1 pkt 2 lit. d i e ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, 

który odnosi się do gazu ziemnego; 

21)  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.); 

21)  informacji wewnętrznej - rozumie się przez to informację wewnętrzną, o której mowa w 

art. 2 pkt 1 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); 

22)  platformie aukcyjnej - rozumie się przez to platformę aukcyjną, o której mowa w art. 3 

pkt 10a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 

22)  manipulacji na rynku - rozumie się przez to manipulację na rynku, o której mowa w art. 2 

pkt 2 rozporządzenia wymienionego w pkt 21; 

23)  próbie manipulacji na rynku - rozumie się przez to próbę manipulacji na rynku, o której 

mowa w art. 2 pkt 3 rozporządzenia wymienionego w pkt 21. 

 

[Art. 3. 

1. O ile przepisy innych ustaw nie stanowią inaczej, proponowanie nabycia lub nabywanie 

niebędących instrumentami finansowymi praw majątkowych, których cena zależy 

bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości oznaczonych co do gatunku rzeczy, 
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określonych rodzajów energii, paliw gazowych, mierników i limitów wielkości produkcji 

lub emisji zanieczyszczeń, lub od ceny lub wartości praw majątkowych, o których mowa w 

art. 2 pkt 2 lit. d, przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, albo w inny sposób, 

jeżeli propozycja jest skierowana do więcej niż 300 osób albo do nieoznaczonego 

adresata, z wyjątkiem proponowania nabycia praw w postępowaniu likwidacyjnym, 

upadłościowym lub egzekucyjnym, może być dokonywane pod warunkiem uprzedniego 

wprowadzenia tych praw do obrotu giełdowego i wyłącznie za pośrednictwem giełdy. 

2. O ile przepisy innych ustaw nie stanowią inaczej, dopuszczone do obrotu giełdowego 

prawa majątkowe, o których mowa w ust. 1, mogą być przedmiotem obrotu wyłącznie na 

giełdzie, do obrotu na której zostały dopuszczone. 

3. Prawa majątkowe, o których mowa w ust. 1, mogą być przedmiotem obrotu dokonywanego 

poza giełdą, do obrotu na której zostały dopuszczone - w postępowaniu likwidacyjnym, 

upadłościowym lub egzekucyjnym. 

4. (uchylony).] 

Art. 5. 

1. Giełda towarowa, zwana dalej "giełdą", może być prowadzona wyłącznie przez spółkę 

akcyjną. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 i przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi, przedmiotem przedsiębiorstwa spółki, o której mowa w ust. 1, może być 

wyłącznie prowadzenie giełdy. 

2a. Spółka, o której mowa w ust. 1, może również dokonywać łączenia rynków w celu 

umożliwienia członkom giełdy udziału w obrocie transgranicznym. 

2b. Spółka, o której mowa w ust. 1, może prowadzić rynek regulowany w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. 

Prowadzenie rynku regulowanego wymaga zezwolenia wydawanego z zachowaniem 

trybu określonego w art. 25 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi. 

[2c. Na rynku regulowanym, o którym mowa w ust. 2b, może być prowadzony obrót wyłącznie 

instrumentami finansowymi, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d, e oraz i ustawy z 

dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, których instrumentem 

bazowym jest towar giełdowy dopuszczony do obrotu na giełdzie towarowej, w tym 

derywatami elektroenergetycznymi, derywatami gazowymi oraz pięciodniowymi 
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kontraktami terminowymi typu future, o których mowa w art. 3 pkt 30b ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.] 

<2c. Na rynku regulowanym, o którym mowa w ust. 2b, może być prowadzony obrót 

wyłącznie: 

1) instrumentami finansowymi, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d, e oraz i 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, których 

instrumentem bazowym jest towar giełdowy dopuszczony do obrotu na giełdzie 

towarowej, w tym derywatami elektroenergetycznymi i derywatami gazowymi; 

2) instrumentami finansowymi, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. j ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 

3) instrumentami pochodnymi, których instrumentem bazowym jest instrument 

finansowy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. j ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

obrocie instrumentami finansowymi; 

4) pięciodniowymi kontraktami terminowymi typu future, o których mowa w art. 3 pkt 

30b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.> 

[2d. Warunku dopuszczenia instrumentu bazowego do obrotu na giełdzie towarowej, o którym 

mowa w ust. 2c, nie stosuje się do instrumentów pochodnych odnoszących się do 

uprawnień do emisji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. i ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.] 

2e. Do spółki, o której mowa w ust. 1, oraz do rynku regulowanego, o którym mowa w ust. 

2b, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi, z wyłączeniem: 

1)   możliwości organizowania alternatywnego systemu obrotu; 

2)   art. 21 ust. 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. 

2f. Spółka, o której mowa w ust. 1, prowadząca rynek regulowany w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi może prowadzić 

platformę aukcyjną. Prowadzenie platformy aukcyjnej wymaga zezwolenia wydanego na 

podstawie art. 29a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. 

<2g. W skład zarządu spółki, o której mowa w ust. 1, wchodzą osoby posiadające 

wykształcenie wyższe, co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym 

w podmiotach, których przedmiot działalności związany jest z obrotem hurtowym 

towarami giełdowymi dopuszczonymi do obrotu organizowanego przez tę spółkę, 

nieposzlakowaną opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami oraz wiedzę, 
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kompetencje i doświadczenie niezbędne do zarządzania tą spółką, z tym że co 

najmniej jeden członek zarządu spółki, o której mowa w ust. 1, zamiast stażu pracy 

w podmiotach, których przedmiot działalności związany jest z obrotem hurtowym 

towarami giełdowymi dopuszczonymi do obrotu organizowanego przez tę spółkę, 

powinien posiadać staż pracy w instytucjach rynku finansowego lub podmiotach 

świadczących usługi na rzecz instytucji rynku finansowego w zakresie podstawowej 

działalności tych instytucji. 

2h. Spółka, o której mowa w ust. 1, prowadząca rynek regulowany w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi może 

prowadzić zorganizowaną platformę obrotu w rozumieniu tej ustawy. 

2i. Na zorganizowanej platformie obrotu, o której mowa w ust. 2h, może być 

prowadzony obrót wyłącznie: 

1) instrumentami finansowymi, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d, e oraz i 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, których 

instrumentem bazowym jest towar giełdowy dopuszczony do obrotu na giełdzie 

towarowej, w tym derywatami elektroenergetycznymi i derywatami gazowymi; 

2) instrumentami finansowymi, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. j ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 

3) instrumentami pochodnymi, których instrumentem bazowym jest instrument 

finansowy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. j ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

obrocie instrumentami finansowymi; 

4) produktami energetycznymi będącymi przedmiotem obrotu hurtowego, które muszą 

być wykonywane przez dostawę, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

obrocie instrumentami finansowymi. 

2j. Prowadzenie zorganizowanej platformy obrotu wymaga zezwolenia wydanego z 

zachowaniem trybu określonego w art. 25 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi.> 

[3. Spółka, o której mowa w ust. 1, może dokonywać rozliczeń: 

1)   transakcji giełdowych, 

2)   transakcji zawartych poza giełdą przez będące jej członkami przedsiębiorstwa 

energetyczne, o których mowa w art. 9 ust. 3 pkt 4, jeżeli ich przedmiotem są określone 

rodzaje energii, paliwa gazowe, limity wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń, 

prawa majątkowe, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. d i f, albo niebędące instrumentami 
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finansowymi prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny 

lub wartości energii danego rodzaju lub paliw gazowych, lub praw majątkowych, o 

których mowa w art. 2 pkt 2 lit. d i f 

- pod warunkiem, że regulamin giełdy określi zasady dokonywania rozliczeń takich 

transakcji.] 

<3. Spółka, o której mowa w ust. 1, może dokonywać rozliczeń: 

1) transakcji giełdowych, 

2) transakcji zawartych poza giełdą przez będące jej członkami przedsiębiorstwa 

energetyczne, o których mowa w art. 9 ust. 3 pkt 4, jeżeli ich przedmiotem są 

określone rodzaje energii, paliwa gazowe lub prawa majątkowe, o których mowa w 

art. 2 pkt 2 lit. d i f, 

3) transakcji zawartych w obrocie, o którym mowa w ust. 2i 

– jeżeli zasady dokonywania rozliczeń takich transakcji zostaną określone odpowiednio 

w regulaminie giełdy lub zorganizowanej platformy obrotu.> 

3a. W przypadku prowadzenia działalności określonej w ust. 3 spółka prowadząca giełdę 

może być stroną transakcji wyłącznie w celu dokonania rozliczeń transakcji zawartych 

przez członków giełdy. 

3b. Spółka prowadząca giełdę może powierzyć rozliczanie transakcji określonych w ust. 3 

giełdowej izbie rozrachunkowej, utworzonej z jej udziałem. 

[4. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy spółki prowadzącej giełdę, na której 

przedmiotem obrotu są prawa majątkowe, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. e; spółka ta 

jest zobowiązana powierzyć rozliczenia transakcji giełdowych w tym zakresie giełdowej 

izbie rozrachunkowej.] 

5. Z zastrzeżeniem ust. 6, minimalna wysokość kapitału zakładowego spółki prowadzącej 

giełdę wynosi 3 000 000 zł. 

[5a. Minimalna wysokość kapitału zakładowego spółki prowadzącej rynek regulowany, o 

której mowa w ust. 2b, wynosi 10 000 000 zł.] 

<5a. Minimalna wysokość kapitału własnego spółki prowadzącej rynek regulowany, o 

której mowa w ust. 2b, wynosi 10 000 000 zł. Przepis art. 21 ust. 8 ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi stosuje się odpowiednio.> 

6. Minimalna wysokość kapitału zakładowego spółki prowadzącej giełdę, na której jest 

dokonywany obrót wyłącznie towarami, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. a, wynosi 

1 000 000 zł. 
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7. Na jedną akcję przypada tylko jeden głos na walnym zgromadzeniu. 

8. (uchylony). 

Art. 7. 

1. Prowadzenie giełdy wymaga zezwolenia, które wydaje minister właściwy do spraw 

gospodarki na wniosek spółki zaopiniowany przez Komisję. 

2. Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać: 

1)   firmę, siedzibę i adres spółki; 

2)   dane osobowe członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, o ile jest 

przewidziana, jak również innych osób, które odpowiadają za rozpoczęcie działalności 

giełdy lub będą nią kierować, ich kwalifikacje zawodowe oraz dotychczasowy przebieg 

pracy zawodowej; 

3)   przewidywaną wysokość środków własnych, pożyczek i kredytów przeznaczonych na 

uruchomienie giełdy oraz określenie sposobu finansowania działalności; 

4)   dane o wysokości i strukturze kapitałów spółki oraz źródeł ich pochodzenia; 

5)   listę akcjonariuszy, obejmującą w stosunku do osób: 

a)  prawnych - dane, o których mowa w pkt 1 i 2, 

b)  fizycznych - imię, nazwisko, adres, kwalifikacje zawodowe oraz dotychczasowy przebieg 

pracy zawodowej 

- wraz z procentowym określeniem posiadanych przez nich głosów na walnym zgromadzeniu; 

6)   informację o podmiotach dominujących i zależnych wobec akcjonariuszy, obejmującą 

dane, o których mowa w pkt 1 i 2; 

7)   dane o przewidywanej lokalizacji giełdy oraz środkach technicznych umożliwiających 

funkcjonowanie giełdy, a w szczególności o posiadanych urządzeniach 

telekomunikacyjnych i warunkach lokalowych; 

8)   informację o rodzajach towarów giełdowych, mających być przedmiotem obrotu na 

giełdzie; 

9)   zobowiązania do prowadzenia działalności na danej giełdzie co najmniej: 

a)  5 towarowych domów maklerskich lub spółek handlowych, prowadzących działalność 

maklerską zgodnie z przepisami ustawy - w przypadku gdy przedmiotem obrotu na 

giełdzie mają być towary giełdowe, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. a, 

[b)  3 towarowych domów maklerskich albo 2 towarowych domów maklerskich oraz 4 

przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję na wytwarzanie, przesyłanie, 

dystrybucję lub obrót energią elektryczną - w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 
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r. - Prawo energetyczne i spełniających warunki, o których mowa w art. 50b ust. 1 - w 

przypadku gdy przedmiotem obrotu na giełdzie mają być towary giełdowe, o których 

mowa w art. 2 pkt 2 lit. b i c,] 

<b) 3 towarowych domów maklerskich albo 2 towarowych domów maklerskich oraz 4 

przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję na wytwarzanie, 

przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną – w rozumieniu ustawy z dnia 

10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne i spełniających warunki, o których mowa 

w art. 50b ust. 1 – w przypadku gdy przedmiotem obrotu na giełdzie mają być 

towary giełdowe, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. b,> 

c)  6 towarowych domów maklerskich lub domów maklerskich albo 2 towarowych domów 

maklerskich lub domów maklerskich oraz 6 przedsiębiorstw energetycznych 

posiadających koncesję na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią 

elektryczną, i spełniających warunki, o których mowa w art. 50b ust. 1 - w przypadku gdy 

przedmiotem obrotu na giełdzie mają być towary giełdowe, o których mowa w art. 2 pkt 2 

lit. d, 

[d)  6 domów maklerskich lub towarowych domów maklerskich - w przypadku gdy 

przedmiotem obrotu na giełdzie mają być towary giełdowe, o których mowa w art. 2 pkt 2 

lit. e.] 

[3. Do wniosku należy dołączyć statut spółki, regulamin giełdy oraz analizę ekonomiczno-

finansową możliwości prowadzenia giełdy w okresie co najmniej 3 lat, a w przypadku 

utworzenia giełdowej izby rozrachunkowej, o której mowa w art. 14 ust. 2, także 

dokumenty wymienione w art. 17 ust. 2.] 

<3. Do wniosku należy dołączyć statut spółki, regulamin giełdy oraz analizę 

ekonomiczno-finansową możliwości prowadzenia giełdy w okresie co najmniej 3 lat.> 

4. Wydając zezwolenie, minister właściwy do spraw gospodarki zatwierdza statut spółki i 

regulamin giełdy oraz regulamin giełdowej izby rozrachunkowej. 

 

Art. 9. 

1. Statut spółki, poza danymi, o których mowa w art. 304 Kodeksu spółek handlowych, 

określa: 

1)   podmioty mogące być akcjonariuszami spółki; 

2)   rodzaje towarów giełdowych, które mogą być dopuszczone do obrotu na danej giełdzie. 
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2. Z zastrzeżeniem art. 5 ust. 3a, stronami transakcji giełdowych mogą być wyłącznie 

podmioty, o których mowa w art. 2 pkt 3, oraz giełdowa izba rozrachunkowa, Krajowy 

Depozyt Papierów Wartościowych S.A., zwany dalej "Krajowym Depozytem", i spółka 

której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których 

mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi, a także spółki prowadzące giełdy towarowe lub giełdowe izby 

rozrachunkowe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Członkami giełdy mogą być wyłącznie: 

1)   towarowe domy maklerskie; 

2)   domy maklerskie; 

3)   (uchylony); 

4)   przedsiębiorstwa energetyczne oraz będący osobami prawnymi odbiorcy uprawnieni do 

zmiany sprzedawcy w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 

energetyczne; 

5)   grupy producentów rolnych, o których mowa w ustawie z dnia 15 września 2000 r. o 

grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. poz. 

983, z późn. zm.); 

6)   (uchylony); 

7)   zagraniczne osoby prawne, o których mowa w art. 50 ust. 1; 

8)   niebędące towarowymi domami maklerskimi spółki handlowe, prowadzące działalność, o 

której mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2 i 4 w zakresie obrotu towarami giełdowymi, o których 

mowa w art. 2 pkt 2 lit. a. 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

[6. Podmioty, o których mowa w ust. 3 pkt 4, mogą być wyłącznie stronami zawieranych na 

własny rachunek transakcji giełdowych, których przedmiotem są towary giełdowe będące 

określonymi rodzajami energii lub paliwami gazowymi, limitami wielkości produkcji lub 

emisji zanieczyszczeń, prawami majątkowymi, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. d i f, lub 

niebędącymi instrumentami finansowymi prawami majątkowymi, których cena zależy 

bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości energii danego rodzaju lub paliw 

gazowych, lub praw majątkowych, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. d i f, po spełnieniu 

warunków, o których mowa w art. 50b ust. 1.] 
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6. Podmioty, o których mowa w ust. 3 pkt 4, mogą być wyłącznie stronami zawieranych 

na własny rachunek transakcji giełdowych, których przedmiotem są towary giełdowe 

będące określonymi rodzajami energii, paliwami gazowymi lub prawami 

majątkowymi, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. d i f, po spełnieniu warunków, o 

których mowa w art. 50b ust. 1.> 

<6a. Przepisów ust. 6 oraz rozdziału 7 nie stosuje się do czynności z zakresu działalności 

maklerskiej wykonywanych wyłącznie na rzecz podmiotów należących do tej samej 

grupy kapitałowej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 

r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 i 398), do której należy podmiot 

wykonujący te czynności.> 

7. Podmioty, o których mowa w ust. 3 pkt 5, mogą być wyłącznie stronami transakcji 

giełdowych zawieranych na rachunek własny, których przedmiotem są towary giełdowe, o 

których mowa w art. 2 pkt 2 lit. a. 

8. Podmioty, o których mowa w ust. 3 pkt 8, mogą być wyłącznie stronami transakcji 

giełdowych, których przedmiotem są towary giełdowe, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. 

a. 

9. Towarowy dom maklerski, dom maklerski, a także podmioty mające zezwolenie, o którym 

mowa w art. 50b ust. 1 pkt 2, w transakcjach giełdowych są reprezentowane przez osoby, 

które spełniają wymagania określone w art. 41a ust. 1. 

10. Transakcja giełdowa dokonana przez podmioty inne niż określone w ust. 3 lub z 

naruszeniem ust. 6-9 jest nieważna. 

 

Art. 11. 

1. Regulamin giełdy uchwala rada nadzorcza giełdy. 

2. Regulamin giełdy określa w szczególności: 

1)   rodzaje transakcji giełdowych zawieranych na danej giełdzie; 

[2)   sposoby określenia wymagań jakościowych towarów giełdowych, o których mowa w art. 

2 pkt 2 lit. a-c, i standardów przewidzianych dla transakcji dotyczących praw 

majątkowych, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. d i e, a także sposoby kontroli jakości 

towarów giełdowych;] 

<2) sposoby określenia wymagań jakościowych towarów giełdowych, o których mowa w 

art. 2 pkt 2 lit. a i b, i standardów przewidzianych dla transakcji dotyczących praw 
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majątkowych, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. d, a także sposoby kontroli jakości 

towarów giełdowych;> 

3)   zasady i tryb dopuszczania towarów giełdowych do obrotu giełdowego; 

4)   zasady wprowadzania towarów giełdowych do obrotu giełdowego, zawieszania notowań i 

wykluczania towarów z obrotu; 

5)   zasady i warunki dopuszczania podmiotów do zawierania transakcji na giełdzie oraz ich 

prawa i obowiązki (członkostwo giełdy); 

6)   zasady składania zleceń nabycia i zbycia towarów giełdowych; 

7)   systemy notowań giełdowych oraz zasady ustalania kursów i cen towarów giełdowych; 

8)   dni otwarcia danej giełdy i godziny sesji giełdowych; 

9)   formy zabezpieczenia transakcji giełdowych; 

10)  dane o systemie informacyjnym giełdy; 

11)  zasady ustalania, rodzaje i wysokość opłat giełdowych; 

12)  wymagania w zakresie oznaczeń kodowych towarów, według obowiązujących 

klasyfikacji statystycznych dla obrotu wewnętrznego i zagranicznego; 

13)  sposób i tryb rozstrzygania sporów wynikających z transakcji giełdowych; 

14)  środki dyscyplinarne i porządkowe, które mogą być stosowane wobec członków 

naruszających obowiązki wynikające z członkostwa bądź nieprzestrzegających zasad 

regulaminu, oraz zasady i tryb ich stosowania; 

15)  (uchylony); 

[16)  wskazanie sposobu rozliczania transakcji, w tym wskazanie giełdowej izby 

rozrachunkowej właściwej do rozliczania transakcji dokonywanych na danej giełdzie, 

dotyczących towarów, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. e.] 

<16) wskazanie sposobu rozliczania transakcji.> 

3. (uchylony). 

[Art. 13. 

1. Minister właściwy do spraw gospodarki określa, w drodze rozporządzenia: 

1)   szczególny tryb i warunki wprowadzania do obrotu giełdowego praw, o których mowa w 

art. 2 pkt 2 lit. e, w tym również kryteria, jakie muszą spełniać te prawa, aby mogły być 

przedmiotem obrotu, oraz szczególne warunki, jakie w tym przypadku są obowiązane 

spełniać osoby zobowiązane do realizacji tych praw, 

2)   zakres obowiązków informacyjnych 
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- tak, aby zapewnić nabywcom tych praw podstawowe dane niezbędne do oceny ryzyka 

związanego z inwestowaniem w te prawa oraz odpowiedni poziom bezpieczeństwa w 

zakresie realizacji zobowiązań wynikających z tych praw.] 

 

Art. 14. 

1. Prowadzenie giełdowej izby rozrachunkowej wymaga zezwolenia, które wydaje minister 

właściwy do spraw gospodarki na wniosek spółki zaopiniowany przez Komisję. 

1a. Do wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie giełdowej izby rozrachunkowej 

stosuje się odpowiednio art. 7 ust. 2 pkt 1-8 i ust. 4. 

1b. Do wniosku należy dołączyć statut spółki prowadzącej giełdową izbę rozrachunkową, 

regulamin tej izby, oraz analizę ekonomiczno-finansową możliwości prowadzenia przez 

izbę rozliczeń finansowych transakcji giełdowych w okresie co najmniej trzech lat. 

2. Giełdową izbę rozrachunkową tworzy się wyłącznie w formie spółki akcyjnej. Giełdową 

izbę rozrachunkową tworzy się w celu dokonywania obsługi finansowej transakcji 

giełdowych oraz w celu realizacji zadań określonych w art. 15 ust. 5 i 6. 

2a. (uchylony). 

2b. Giełdowa izba rozrachunkowa może zawierać umowy określające tryb, terminy i warunki 

przekazywania zbywcom towarów giełdowych środków pieniężnych otrzymanych przez 

izbę od nabywców tych towarów. 

[2c. Giełdowa izba rozrachunkowa może także dokonywać obsługi finansowej oraz 

wykonywać zadania określone w art. 15 ust. 5 i 6 w odniesieniu do transakcji innych, niż 

transakcje giełdowe, jeżeli ich przedmiotem są określone rodzaje energii, paliwa gazowe, 

limity wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń, prawa majątkowe, o których mowa w 

art. 2 pkt 2 lit. d i f albo niebędące instrumentami finansowymi prawa majątkowe, których 

cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości danego rodzaju energii lub 

paliw gazowych lub praw majątkowych, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. d i f. 

2d. Giełdowa izba rozrachunkowa może na zlecenie jej członka dokonywać zgłoszeń 

zawartych przez niego transakcji, których przedmiotem są określone rodzaje energii, 

paliwa gazowe, limity wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń, prawa majątkowe, o 

których mowa w art. 2 pkt 2 lit. d i f, albo niebędące instrumentami finansowymi prawa 

majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości danego 

rodzaju energii lub paliw gazowych, lub praw majątkowych, o których mowa w art. 2 pkt 

2 lit. d i f, przekazując te zgłoszenia do podmiotu prowadzącego właściwy rejestr lub 
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system, w ramach których są realizowane świadczenia niepieniężne wynikające z tych 

transakcji, a także przesyłać informacje o takich transakcjach do innych podmiotów, jeżeli 

taki obowiązek spoczywa na jej członku zgodnie z przepisami prawa.] 

<2c. Giełdowa izba rozrachunkowa może także dokonywać obsługi finansowej oraz 

wykonywać zadania określone w art. 15 ust. 5 i 6 w odniesieniu do transakcji innych 

niż transakcje giełdowe, jeżeli ich przedmiotem są określone rodzaje energii, paliwa 

gazowe lub prawa majątkowe, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. d i f. 

2d. Giełdowa izba rozrachunkowa może, na zlecenie jej członka, dokonywać zgłoszeń 

zawartych przez niego transakcji, których przedmiotem są określone rodzaje energii, 

paliwa gazowe lub prawa majątkowe, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. d i f, 

przekazując te zgłoszenia do podmiotu prowadzącego właściwy rejestr lub system, w 

ramach których są realizowane świadczenia niepieniężne wynikające z tych 

transakcji, a także przesyłać informacje o takich transakcjach do innych podmiotów, 

jeżeli taki obowiązek spoczywa na jej członku zgodnie z przepisami prawa.> 

<2e. Giełdowa izba rozrachunkowa może dokonywać obsługi finansowej transakcji 

zawartych w ramach obrotu na zorganizowanej platformie obrotu w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, 

której przedmiotem są produkty energetyczne będące przedmiotem obrotu 

hurtowego, które muszą być wykonywane przez dostawę w rozumieniu przepisów tej 

ustawy.> 

[3. Giełdowa izba rozrachunkowa nie może prowadzić działalności innej niż określona w ust. 

2 i 2b-2d.] 

<3. Giełdowa izba rozrachunkowa nie może prowadzić działalności innej niż określona 

w ust. 2 i 2b–2e.> 

4. Akcjonariuszami giełdowej izby rozrachunkowej mogą być wyłącznie spółki prowadzące 

giełdę, akcjonariusze spółki prowadzącej giełdę, banki, Skarb Państwa oraz Krajowy 

Depozyt Papierów Wartościowych S.A., zwany dalej "Krajowym Depozytem". 

5. Do spółki będącej giełdową izbą rozrachunkową stosuje się przepisy art. 5 ust. 7 oraz art. 6 

ust. 3. 

6. (uchylony). 

7. Minimalna wysokość kapitału zakładowego spółki prowadzącej giełdową izbę 

rozrachunkową wynosi 1 500 000 zł. 

 



- 386 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

Art. 15. 

1. Giełdowa izba rozrachunkowa świadczy usługi na rzecz swoich członków. 

[2. Członkami giełdowej izby rozrachunkowej mogą być wyłącznie jej akcjonariusze, spółki 

prowadzące giełdę towarową lub giełdową izbę rozrachunkową z siedzibą w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub w państwach 

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym, towarowe domy maklerskie, domy maklerskie 

oraz podmioty, o których mowa w art. 9 ust. 3 pkt 4 i w art. 50 ust. 1.] 

<2. Członkami giełdowej izby rozrachunkowej mogą być wyłącznie jej akcjonariusze, 

spółki prowadzące giełdę towarową, zorganizowaną platformę obrotu w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi lub 

giełdową izbę rozrachunkową z siedzibą w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub w państwach członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym, towarowe domy maklerskie, domy 

maklerskie oraz podmioty, o których mowa w art. 9 ust. 3 pkt 4 i w art. 50 ust. 1.> 

3. Członkami giełdowej izby rozrachunkowej mogą być również inne krajowe instytucje 

finansowe, w tym banki, jeżeli zamierzają współdziałać z giełdową izbą rozrachunkową w 

zakresie wykonywania jej zadań oraz, za zgodą i na warunkach określonych przez 

Komisję, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne z siedzibą za granicą, 

wykonujące zadania w zakresie rozliczania transakcji zawieranych w obrocie towarami 

giełdowymi. 

4. Można być członkiem więcej niż jednej giełdowej izby rozrachunkowej, jak również 

członkiem osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych z siedzibą za granicą, 

które dokonują rozliczania transakcji zawieranych w obrocie towarami giełdowymi. 

5. Do zadań giełdowej izby rozrachunkowej należy organizacja i prowadzenie rozliczeń 

transakcji giełdowych, w szczególności: 

1)   badanie stanu finansowego członków w zakresie możliwości terminowego wywiązywania 

się z zobowiązań wynikających z transakcji giełdowych; 

2)   organizowanie i zarządzanie systemem gwarantującym prawidłowe wykonanie 

zobowiązań wynikających z transakcji; 

3)   (uchylony); 
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4)   wyrażanie zgody na zawarcie przez członka giełdowej izby rozrachunkowej umowy o 

rozliczanie transakcji, o której mowa w art. 50b ust. 1 pkt 1. 

6. Giełdowa izba rozrachunkowa zapewnia przeprowadzanie rozliczeń członków z tytułu 

transakcji giełdowych, w szczególności przez zagwarantowanie ich zobowiązań i 

wierzytelności wynikających bezpośrednio z tych transakcji. 

[7. Giełdowa izba rozrachunkowa może prowadzić rachunki pieniężne, dokonywać rozliczeń 

pieniężnych, udzielać pożyczek oraz uczestniczyć - za pośrednictwem swojego banku - w 

rozrachunkach dokonywanych przez Narodowy Bank Polski na zasadach stosowanych w 

przypadku rozrachunków międzybankowych, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań 

określonych w ust. 1 oraz w ust. 5 i 6.] 

<7. Giełdowa izba rozrachunkowa 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, 5 i 6.> 

8. Do spółki prowadzącej giełdową izbę rozrachunkową stosuje się odpowiednio art. 9. 

 

[Art. 17. 

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie giełdy, na której przedmiotem obrotu są 

prawa, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. e, oprócz danych wymaganych dla wydania 

zezwolenia na prowadzenie giełdy powinien wskazywać giełdową izbę rozrachunkową, 

która będzie dokonywać obsługi finansowej transakcji giełdowych w tym zakresie. 

2. Do wniosku należy dołączyć statut spółki prowadzącej giełdową izbę rozrachunkową, 

regulamin tej izby oraz analizę ekonomiczno-finansową możliwości prowadzenia przez 

izbę rozliczeń finansowych transakcji giełdowych w okresie co najmniej 3 lat. 

3. (uchylony).] 

Art. 18. 

1. Funkcję giełdowej izby rozrachunkowej może pełnić Krajowy Depozyt lub spółka, której 

Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w 

art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. 

[2. W przypadku gdy przedmiotem obrotu na danej giełdzie będą prawa, o których mowa w 

art. 2 pkt 2 lit. e, a funkcję giełdowej izby rozrachunkowej pełni podmiot, o którym mowa 

w ust. 1, zezwolenie na prowadzenie giełdy, o którym mowa w art. 14 ust. 1, może być 
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wydane, jeżeli wnioskodawca dołączy do wniosku umowę z tym podmiotem w przedmiocie 

rozliczania transakcji giełdowych wraz z regulaminem, o którym mowa w ust. 4.] 

[3. Do rozliczania przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, transakcji giełdowych lub innych 

transakcji w ramach wykonywania funkcji giełdowej izby rozrachunkowej stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 14 ust. 2 zdanie drugie, ust. 2b-2d, art. 15 oraz art. 17, a w 

pozostałym zakresie - przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi.] 

<3. Do rozliczania przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, transakcji giełdowych lub 

innych transakcji w ramach wykonywania funkcji giełdowej izby rozrachunkowej 

stosuje się odpowiednio przepisy art. 14 ust. 2 zdanie drugie, ust. 2b–2e oraz art. 15, 

a w pozostałym zakresie – przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi.> 

4. W przypadku gdy funkcję giełdowej izby rozrachunkowej pełni podmiot, o którym mowa 

w ust. 1, prawa i obowiązki członków giełdowej izby rozrachunkowej oraz zasady 

rozliczania transakcji giełdowych lub innych transakcji określa odrębny regulamin 

uchwalony przez radę nadzorczą danego podmiotu, na wniosek jego zarządu. Regulamin 

ten zawiera w szczególności elementy, o których mowa w art. 16 ust. 2. 

5. Regulamin, o którym mowa w ust. 4, jak również jego zmiany wymagają zatwierdzenia 

przez Komisję. Komisja odmawia zatwierdzenia regulaminu albo jego zmiany, jeżeli ich 

treść byłaby sprzeczna z prawem lub mogłaby naruszyć bezpieczeństwo obrotu. 

 

Art. 18a. 

<1.> Na potrzeby rozliczeń transakcji, o których mowa w art. 14 ust. 2c, giełdowa izba 

rozrachunkowa, Krajowy Depozyt, a także spółka, której Krajowy Depozyt przekazał 

wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, mogą być stronami tych transakcji. 

<2. Na potrzeby rozliczeń transakcji, o których mowa w art. 14 ust. 2e, giełdowa izba 

rozrachunkowa może być stroną transakcji.> 

 

Art. 37. 

1. O ile ustawa nie stanowi inaczej, działalność maklerska może być prowadzona wyłącznie 

przez towarowy dom maklerski. 
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2. Akcje towarowego domu maklerskiego, z wyłączeniem akcji zdematerializowanych 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi, są akcjami imiennymi. 

3. Zapłata za obejmowane lub nabywane udziały albo akcje towarowego domu maklerskiego, 

które nie są zdematerializowane, nie może pochodzić z pożyczek, kredytów ani z 

nieudokumentowanych źródeł. 

4. (uchylony). 

[5. Towarowy dom maklerski może wykonywać wyłącznie czynności określone w zezwoleniu.] 

6. Towarowy dom maklerski może być członkiem więcej niż jednej giełdy towarowej. 

7. Towarowy dom maklerski ma wyłączne prawo i obowiązek używać w swej firmie 

określenia "towarowy dom maklerski". 

 

Art. 38. 

1. Z zastrzeżeniem art. 50a, prowadzenie działalności maklerskiej wymaga zezwolenia 

Komisji, wydanego na wniosek zainteresowanego podmiotu. 

2. Działalność, o której mowa w ust. 1, obejmuje wykonywanie czynności związanych z 

obrotem towarami giełdowymi, polegających na: 

[1)   oferowaniu w obrocie giełdowym towarów giełdowych, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. 

e;] 

2)   nabywaniu lub zbywaniu towarów giełdowych na cudzy rachunek na zasadach 

określonych w art. 38b, w tym dokonywaniu rozliczeń transakcji zleceniodawców; 

3)   prowadzeniu rachunków lub rejestrów towarów giełdowych w obrocie giełdowym, z 

wyłączeniem towarów, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. a; 

4)   doradztwie w zakresie obrotu giełdowego; 

[5)   zarządzaniu cudzym pakietem praw majątkowych na zlecenie; 

6)   pośrednictwie w nabywaniu lub zbywaniu towarów giełdowych, o których mowa w art. 2 

pkt 2 lit. e, w obrocie na zagranicznych giełdach towarowych.] 

3. (uchylony). 

[Art. 38a. 

Przez oferowanie w obrocie giełdowym towarów giełdowych rozumie się pośrednictwo w 

zbywaniu towarów giełdowych, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. e, wprowadzanych do 

obrotu na giełdzie towarowej.] 
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Art. 38b. 

1. W umowie o świadczenie usług brokerskich w zakresie obrotu towarami giełdowymi 

towarowy dom maklerski zobowiązuje się wobec dającego zlecenie do zawierania umów 

nabycia lub zbycia towarów giełdowych w imieniu własnym, lecz na rachunek dającego 

zlecenie. 

[2. W umowie o świadczenie usług brokerskich w zakresie obrotu towarami giełdowymi, o 

których mowa w art. 2 pkt 2 lit. b-e, towarowy dom maklerski zobowiązuje się do 

prowadzenia rachunku lub rejestru towarów giełdowych oraz rachunku pieniężnego, 

służącego do obsługi realizacji jego zobowiązań wobec dającego zlecenie. 

3. Towarowy dom maklerski odpowiada wobec dającego zlecenie za wykonanie zobowiązania 

wynikającego z transakcji giełdowej, której przedmiotem są towary giełdowe, o których 

mowa w art. 2 pkt 2 lit. d i e.] 

<2. W umowie o świadczenie usług brokerskich w zakresie obrotu towarami giełdowymi, 

o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. b i d, towarowy dom maklerski zobowiązuje się do 

prowadzenia rachunku lub rejestru towarów giełdowych oraz rachunku pieniężnego, 

służącego do obsługi realizacji jego zobowiązań wobec dającego zlecenie. 

3. Towarowy dom maklerski odpowiada wobec dającego zlecenie za wykonanie 

zobowiązania wynikającego z transakcji giełdowej, której przedmiotem są towary 

giełdowe, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. d.> 

4. Umowy, o których mowa w ust. 1, powinny zostać zawarte w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

5. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-4 do umowy: 

1)   o świadczenie usług brokerskich w zakresie obrotu towarami giełdowymi - stosuje się 

odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy zlecenia, z wyłączeniem art. 

737; 

2)   zlecenia nabycia lub zbycia towarów giełdowych - stosuje się odpowiednio przepisy 

Kodeksu cywilnego dotyczące umowy komisu, z wyłączeniem art. 768 § 3. 

6. Do umowy o prowadzenie rachunku pieniężnego, o którym mowa w ust. 2, stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 725, art. 727, art. 728 § 3 oraz art. 729-733 ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 i 933), z zastrzeżeniem art. 

38g ust. 5 i 6. 
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[Art. 38d. 

Przez zarządzanie cudzym pakietem praw majątkowych na zlecenie rozumie się odpłatne 

podejmowanie i realizację decyzji inwestycyjnych na rachunek zleceniodawcy, w ramach 

pozostawionych przez zleceniodawcę do dyspozycji zarządzającego środków pieniężnych i 

praw majątkowych, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. e.] 

 

Art. 38f. 

<1.> Towarowy dom maklerski może wykonywać wyłącznie czynności określone w 

zezwoleniu oraz czynności, o których mowa w art. 38e. 

<2. Towarowy dom maklerski może prowadzić działalność dotyczącą hurtowych 

produktów energetycznych, polegającą na: 

1) nabywaniu lub zbywaniu hurtowych produktów energetycznych na rachunek 

własny; 

2) wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia hurtowych produktów energetycznych, 

w tym dokonywaniu rozliczeń transakcji – pod warunkiem posiadania zezwolenia na 

wykonywanie działalności, o której mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2; 

3) doradztwie w zakresie obrotu hurtowymi produktami energetycznymi – pod 

warunkiem posiadania zezwolenia na wykonywanie działalności, o której mowa 

w art. 38 ust. 2 pkt 4; 

4) prowadzeniu rachunków lub rejestrów hurtowych produktów energetycznych – pod 

warunkiem posiadania zezwolenia na wykonywanie działalności, o której mowa w 

art. 38 ust. 2 pkt 3. 

3. Do działalności, o której mowa w ust. 2, przepisy art. 73 ust. 4–5e i 5g–6a, art. 73a ust. 

5, art. 83a ust. 3a–3c, art. 83b ust. 7 oraz art. 83c ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi stosuje się odpowiednio.> 

 

Art. 39. 

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej powinien 

zawierać: 

1)   dane osobowe (imiona, nazwiska, daty urodzenia, miejsca urodzenia oraz adresy 

zamieszkania) członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, o ile jest 

przewidziana, jak również innych osób, które odpowiadają za rozpoczęcie przez spółkę 
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działalności maklerskiej lub będą nią kierować, ich kwalifikacje zawodowe oraz 

dotychczasowy przebieg pracy zawodowej; 

2)   listę wspólników albo akcjonariuszy wraz z procentowym określeniem posiadanych przez 

nich głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu; 

3)   informację o podmiotach dominujących i zależnych wobec wnioskodawcy; 

4)   zakres czynności, które wnioskodawca zamierza wykonywać; 

[5)   określenie rodzajów towarów giełdowych, które będą przedmiotem czynności, o których 

mowa w pkt 4;] 

<5) określenie rodzajów towarów giełdowych lub innych instrumentów, które będą 

przedmiotem czynności, o których mowa w pkt 4;> 

6)   określenie giełdy lub giełd, na których wnioskodawca zamierza prowadzić działalność 

maklerską; 

<6a) określenie zorganizowanej platformy obrotu w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, na której wnioskodawca 

zamierza prowadzić działalność;”,> 

7)   informację o wysokości kapitału własnego, ze wskazaniem źródeł jego pochodzenia; 

8)   analizę ekonomiczno-finansową możliwości prowadzenia działalności maklerskiej przez 

pierwsze trzy lata; 

[9)   oświadczenia osób, które będą kierować działalnością maklerską, o niekaralności za 

przestępstwa lub wykroczenia określone w art. 41a ust. 1 pkt 4;] 

<9) oświadczenia osób, które będą kierować działalnością maklerską lub działalnością 

dotyczącą hurtowych produktów energetycznych, o niekaralności za przestępstwa 

lub wykroczenia określone w art. 41a ust. 1 pkt 4;> 

10)  informacje o planowanej organizacji spółki; 

11)  informacje o posiadanych urządzeniach telekomunikacyjnych i warunkach lokalowych; 

12)  informacje o poprzednio prowadzonej przez wnioskodawcę działalności gospodarczej i 

przyczynach zaprzestania tej działalności; 

13)  w przypadku wspólników albo akcjonariuszy będących osobami fizycznymi, 

posiadających co najmniej 5% głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym 

zgromadzeniu lub co najmniej 5% kapitału zakładowego wnioskodawcy - dane osobowe 

tych osób, informacje o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej lub wykonywanej 

działalności gospodarczej oraz informacje o źródłach pochodzenia środków 

przeznaczonych na nabycie udziałów albo akcji towarowego domu maklerskiego; 
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14)  w przypadku wspólników albo akcjonariuszy będących osobami prawnymi, 

posiadających co najmniej 5% głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym 

zgromadzeniu lub co najmniej 5% kapitału zakładowego spółki będącej wnioskodawcą - 

informację na temat wykonywanej działalności gospodarczej, zaświadczenie albo 

oświadczenie o wpisie do właściwego rejestru wraz z numerem wpisu oraz ostatnie 

sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania, jeżeli badanie jest wymagane 

przepisami prawa; 

15)  informację o podmiotach dominujących i zależnych wobec wspólników albo 

akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na zgromadzeniu wspólników albo 

na walnym zgromadzeniu lub 5% kapitału zakładowego spółki będącej wnioskodawcą 

obejmującą wskazanie ich firmy (nazwy) lub imienia i nazwiska, siedziby i adresu lub 

miejsca zamieszkania oraz opisu prowadzonej działalności gospodarczej. 

1a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 14, składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej 

za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

2. Do wniosku dołącza się: 

1)   umowę spółki albo statut spółki oraz wyciąg z rejestru przedsiębiorców; 

2)   regulaminy określające sposób wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 4; 

3)   regulamin organizacyjny oraz regulamin kontroli wewnętrznej; 

3a)  regulamin nadzoru zgodności działalności z prawem; 

3b)  regulamin ochrony przepływu informacji stanowiących tajemnicę zawodową oraz 

procedury wewnętrzne zapobiegające wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości 

majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł; 

3c)  regulamin zarządzania konfliktami interesów; 

4)   listę osób, które będą zatrudnione do wykonywania czynności, o których mowa w art. 38 

ust. 2 i art. 38e, zawierającą imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsca 

zamieszkania i numery PESEL tych osób, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i 

numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

5)  ostatnie sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania, w przypadku gdy 

wnioskodawca w chwili składania wniosku prowadzi działalność w innej dziedzinie lub 

prowadził ją przed złożeniem wniosku; 
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6)   (uchylony). 

7)   regulacje wewnętrzne, o których mowa w art. 41a ust. 3. 

3. W przypadku powstania uzasadnionych wątpliwości, czy wnioskodawca będzie 

przestrzegać zasad uczciwego obrotu i prowadzić działalność w sposób należycie 

zabezpieczający interesy klientów, Komisja może, w zakresie niezbędnym do 

sprawdzenia faktów podanych we wniosku, żądać przedstawienia innych informacji 

dotyczących sytuacji finansowej i prawnej wnioskodawcy lub jego wspólników albo 

akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na zgromadzeniu wspólników albo 

na walnym zgromadzeniu. 

Art. 50b. 

1. [Podmioty, o których mowa w art. 9 ust. 3 pkt 4, mogą zawierać na giełdzie, we własnym 

imieniu, transakcje, których przedmiotem są towary giełdowe będące określonymi 

rodzajami energii lub paliwami gazowymi, limitami wielkości produkcji i emisji 

zanieczyszczeń, prawami majątkowymi, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. d i f, lub 

niebędącymi instrumentami finansowymi prawami majątkowymi, których cena zależy 

bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości danego rodzaju energii lub paliw 

gazowych, lub praw majątkowych, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. d i f, pod 

warunkiem:] 

 <Podmioty, o których mowa w art. 9 ust. 3 pkt 4, mogą zawierać na giełdzie, we 

własnym imieniu, transakcje, których przedmiotem są towary giełdowe będące 

określonymi rodzajami energii, paliwami gazowymi lub prawami majątkowymi, 

o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. d i f, pod warunkiem:> 

1)   zawarcia z towarowym domem maklerskim lub domem maklerskim, będącymi członkami 

giełdowej izby rozrachunkowej, umowy o rozliczanie transakcji albo 

2)   uzyskania zezwolenia Komisji na prowadzenie rachunków lub rejestrów tych towarów 

giełdowych. 

2. W przypadku zawarcia umowy o rozliczenie transakcji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, 

transakcje zawierane przez podmioty, o których mowa w art. 9 ust. 3 pkt 4, będą 

rozliczane przez będący członkiem danej giełdy towarowy dom maklerski lub dom 

maklerski albo przez będący członkiem giełdowej izby rozrachunkowej towarowy dom 

maklerski lub dom maklerski, który na podstawie tej umowy będzie gwarantować 

wywiązywanie się przez te podmioty z wszelkich zobowiązań z tytułu zawieranych 

transakcji giełdowych lub transakcji zawieranych w obrocie transgranicznym. 
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3. (uchylony). 

4. Zezwolenie na prowadzenie rachunków lub rejestrów towarów giełdowych, o których 

mowa w ust. 1 pkt 2, jest wydawane na wniosek zainteresowanego podmiotu. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, powinien zawierać: 

1)   nazwę (firmę) oraz siedzibę i adres wnioskodawcy, a także dane osobowe (imiona, 

nazwiska, daty urodzenia, miejsca urodzenia oraz adresy zamieszkania) członków 

organów zarządzających i nadzorujących wnioskodawcy, osób upoważnionych do 

reprezentowania wnioskodawcy, jak również innych osób, które będą kierować 

działalnością maklerską, ich kwalifikacje zawodowe oraz dotychczasowy przebieg pracy 

zawodowej; 

2)   oświadczenia osób, które będą kierować działalnością maklerską w zakresie prowadzenia 

rachunków lub rejestrów towarów giełdowych, o nieuznaniu prawomocnym orzeczeniem 

za winne przestępstw lub wykroczeń określonych w art. 41a ust. 1 pkt 4; 

3)   informacje o towarach giełdowych, które będzie nabywać wnioskodawca; 

4)   informacje o posiadanych urządzeniach telekomunikacyjnych; 

5)   akt założycielski wnioskodawcy oraz statut i wyciąg z rejestru przedsiębiorców; 

6)   listę osób reprezentujących podmiot w transakcjach giełdowych zawierającą imiona i 

nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsca zamieszkania i numery PESEL tych osób, a w 

przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość; 

7)   umowę, w której giełdowa izba rozrachunkowa, Krajowy Depozyt albo spółka, której 

Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w 

art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, 

zobowiąże się do rozliczania transakcji zawartych przez wnioskodawcę, pod warunkiem 

uzyskania przez wnioskodawcę zezwolenia na prowadzenie rachunków lub rejestrów 

towarów giełdowych. 

6. Komisja rozpoznaje wniosek w terminie 2 miesięcy od dnia jego złożenia. 

7. Komisja wydaje decyzję odmawiającą zezwolenia na prowadzenie rachunków lub 

rejestrów towarów giełdowych, o których mowa w ust. 1, jeżeli: 

1)   z analizy wniosku i dołączonych do niego dokumentów wynika, że podmiot występujący 

z wnioskiem nie zapewni prowadzenia działalności w sposób niezagrażający 

bezpieczeństwu obrotu towarami giełdowymi; 

2)   podmiot nie posiada środków własnych w wysokości określonej w art. 41b ust. 1. 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1980468:part=a48u2&full=1
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8. Komisja może cofnąć zezwolenie, o którym mowa w ust. 4, jeżeli: 

1)   podmiot prowadzi działalność w sposób zagrażający bezpieczeństwu obrotu towarami 

giełdowymi; 

2)   wysokość środków własnych posiadanych przez podmiot spadła poniżej wysokości 

określonej w art. 41b ust. 1; 

3)   nastąpiła zmiana stanu faktycznego w zakresie danych wskazanych we wniosku, która 

uzasadnia przypuszczenie, że podmiot nie zapewni prowadzenia działalności w sposób 

niezagrażający bezpieczeństwu obrotu towarami giełdowymi. 

9. W stosunku do podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 3 pkt 4, posiadających 

zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 40 ust. 3 

pkt 1, 2 i 4, art. 41a, art. 42, art. 44 i art. 46 pkt 1. 

 

[Art. 56. 

1. Wprowadzający towar giełdowy, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. e, do obrotu giełdowego 

odpowiada za szkodę wyrządzoną wskutek wady towaru giełdowego, chyba że ani on, ani 

osoby, za które odpowiada, nie ponoszą winy. 

2. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek podania nieprawdziwej informacji lub 

przemilczenia informacji, która powinna być zawarta w dokumentach związanych z 

wprowadzaniem towarów giełdowych do obrotu giełdowego, ponosi wprowadzający 

towar giełdowy do obrotu giełdowego, jak również osoby, które informację sporządziły 

lub w jej sporządzeniu brały udział, chyba że wprowadzający towar giełdowy do obrotu 

giełdowego ani osoby, które informację sporządziły lub w jej sporządzeniu brały udział i 

za które wprowadzający towar do obrotu giełdowego odpowiada, nie ponoszą winy. 

3. Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 2, ponoszą również osoby, które wykorzystują w 

swojej działalności w zakresie obrotu giełdowego informacje wskazane w tym przepisie, 

chyba że nieprawdziwość lub przemilczenie informacji nie była i nie mogła być im znana. 

4. Odpowiedzialność osób określonych w ust. 1-3 jest solidarna i nie można jej ograniczyć lub 

z góry wyłączyć. 

Art. 56a. 

1. Kto z naruszeniem art. 3 ust. 1 proponuje nabycie lub nabywa niebędące instrumentami 

finansowymi prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny 

lub wartości oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, paliw 

gazowych, mierników i limitów wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń, lub od ceny 
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lub wartości praw majątkowych, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. d, podlega grzywnie do 

1 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie. 

2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1, działając w imieniu 

lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości 

prawnej.] 

[Art. 60. 

1. Kto, będąc odpowiedzialnym za informacje zawarte w dokumencie związanym z 

wprowadzaniem do obrotu giełdowego praw, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. e, podaje 

nieprawdziwe lub zataja prawdziwe dane, w sposób istotny wpływające na treść 

informacji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 

lat 2. 

2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1, działając w imieniu 

lub w interesie osoby prawnej lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej.] 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 

oraz z 2018 r. poz. 398) 

 

Art. 169. 

1. Syndyk wykonuje obowiązki sprawozdawcze ciążące na upadłym. Syndyk nie odpowiada 

za opóźnienia w realizacji tych obowiązków spowodowane nieprzekazaniem mu 

dokumentacji lub przekazaniem dokumentacji nierzetelnej lub niekompletnej. 

2. Obowiązek przekazywania informacji, o którym mowa w [art. 56 ust. 1, 5 i 7] < art. 56 

ust. 1 i 7> oraz art. 70 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych, ciąży na syndyku. 

3. Upadły jest obowiązany do natychmiastowego udostępniania syndykowi posiadanych 

informacji i dokumentów pozwalających na wykonanie obowiązku, o którym mowa w 

[art. 56 ust. 1, 5 i 7] < art. 56 ust. 1 i 7>oraz art. 70 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Jeżeli dla upadłego został 

ustanowiony kurator w postępowaniu upadłościowym, obowiązek ten ciąży na kuratorze. 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1570105:part=a56u1:ver=6&full=1
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4. Syndyk prowadzący przedsiębiorstwo upadłego może prowadzić działalność wymagającą 

koncesji, licencji albo zezwolenia, chyba że co innego wynika z odrębnych ustaw. 

 

Art. 334. 

1. Do sprzedaży wierzytelności lub praw majątkowych upadłego przepisy art. 315, art. 320 i 

art. 321 stosuje się odpowiednio. 

2. Rada wierzycieli może wyrazić zgodę na inną formę poszukiwania nabywcy, z 

jednoczesnym określeniem warunków sprzedaży. 

[3. Do sprzedaży przez syndyka papierów wartościowych w sposób określony w art. 3 ust. 1 

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

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych nie stosuje się art. 7 ust. 1 tej ustawy oraz art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.] 

<3. Do sprzedaży przez syndyka papierów wartościowych w sposób określony w art. 3 

ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych nie stosuje się art. 7 ust. 1 oraz art. 53 ust. 7 tej ustawy oraz art. 19 ust. 1 

pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.> 

4. Jeżeli przedmiotem sprzedaży są instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu na rynku 

regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi, sędzia-komisarz może zezwolić na ich sprzedaż przez firmę inwestycyjną. 

W takim przypadku sędzia-komisarz może wyznaczyć rynek regulowany lub polecić 

dokonanie wyboru rynku regulowanego syndykowi oraz wyznaczyć minimalną cenę 

sprzedaży. 

Art. 523. 

1. Kto będąc upadłym albo osobą uprawnioną do reprezentowania upadłego, który jest osobą 

prawną lub spółką handlową niemającą osobowości prawnej, nie wydaje syndykowi 

całego majątku wchodzącego do masy upadłości, ksiąg rachunkowych lub innych 

dokumentów dotyczących jego majątku  

- podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

2. Tej samej karze podlega, kto będąc upadłym albo osobą uprawnioną do reprezentowania 

upadłego, który jest osobą prawną lub spółką handlową niemającą osobowości prawnej, 

nie udziela syndykowi lub sędziemu-komisarzowi informacji dotyczących majątku 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1570105:part=a3u1:ver=6&full=1
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upadłego lub nie udostępnia syndykowi posiadanych przez siebie danych lub dokumentów 

pozwalających na wykonanie obowiązku, o którym mowa w [art. 56 ust. 1, 5 i 7] <art. 56 

ust. 1 i 7>oraz art. 70 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych. 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 56, z 2017 r. poz. 2491 oraz z 2018 r. 

poz. 106 i 138) 

Art. 2. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   (uchylony); 

1a)  ustawie o obrocie instrumentami finansowymi - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 

lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768); 

1b)  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); 

1c)  ustawie o nadzorze nad rynkiem kapitałowym - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 

lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1480); 

2)   ustawie o rachunkowości - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.); 

2a)  rozporządzeniu 584/2010 - rozumie się przez to rozporządzenie Komisji (UE) nr 

584/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie formatu i treści standardowego 

powiadomienia w formie pisemnej i zaświadczenia dotyczącego UCITS, wykorzystania 

łączności elektronicznej przez właściwe organy do celów powiadamiania oraz w zakresie 

procedur dotyczących kontroli na miejscu i dochodzeń oraz wymiany informacji między 

właściwymi organami (Dz. Urz. UE L 176 z 10.07.2010, str. 16); 

2b)  rozporządzeniu 231/2013 - rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji 

(UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1570105:part=a56u1:ver=6&full=1
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Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków 

dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, 

przejrzystości i nadzoru (Dz. Urz. UE L 83 z 22.03.2013, str. 1); 

2c)  rozporządzeniu 345/2013 - rozumie się przez to rozporządzenie 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); 

2d)  rozporządzeniu 346/2013 - rozumie się przez to rozporządzenie 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); 

<2e) rozporządzeniu 2017/565 – rozumie się przez to rozporządzenie delegowane 

Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę 

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

organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne 

oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy (Dz. Urz. UE L 87 z 

31.03.2017, str. 1, z późn. zm.);> 

3)   towarzystwie - rozumie się przez to towarzystwo funduszy inwestycyjnych spółka 

akcyjna; 

3a)  zarządzającym ASI - rozumie się przez to zarządzającego alternatywną spółką 

inwestycyjną; 

4)   Komisji - rozumie się przez to Komisję Nadzoru Finansowego; 

5)   EEA - rozumie się przez to Europejski Obszar Gospodarczy; 

6)   OECD - rozumie się przez to Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju; 

7)   państwie członkowskim - rozumie się przez to państwo inne niż Rzeczpospolita Polska, 

które jest członkiem Unii Europejskiej; 

8)   państwie goszczącym - rozumie się przez to państwo inne niż Rzeczpospolita Polska, na 

terytorium którego towarzystwo albo zarządzający ASI zamierza wykonywać lub 

wykonuje działalność, lub na terytorium którego fundusz inwestycyjny zamierza zbywać 

lub zbywa jednostki uczestnictwa lub zamierza oferować lub oferuje certyfikaty 

inwestycyjne albo zarządzający ASI zamierza wprowadzać lub wprowadza alternatywną 

spółkę inwestycyjną do obrotu; 

9)   funduszu zagranicznym - rozumie się przez to fundusz inwestycyjny otwarty lub spółkę 

inwestycyjną, które uzyskały zezwolenie właściwego organu w państwie członkowskim 
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na prowadzenie działalności zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady 

zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe; 

10)  spółce zarządzającej - rozumie się przez to podmiot lub spółkę z siedzibą w państwie 

członkowskim, które uzyskały zezwolenie właściwego organu w państwie członkowskim 

na wykonywanie działalności w zakresie zarządzania funduszami prowadzącymi 

działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego 

inwestowania w papiery wartościowe; 

10a)  alternatywnym funduszu inwestycyjnym - rozumie się przez to instytucję wspólnego 

inwestowania, której przedmiotem działalności, w tym w ramach wydzielonego 

subfunduszu, jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w 

interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną, niebędącą 

funduszem działającym zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady 

zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe; 

10b)  unijnym AFI - rozumie się przez to alternatywny fundusz inwestycyjny, który został 

zarejestrowany jako alternatywny fundusz inwestycyjny przez właściwy organ w państwie 

członkowskim lub uzyskał zezwolenie właściwego organu w państwie członkowskim na 

prowadzenie działalności jako alternatywny fundusz inwestycyjny, a w przypadku braku 

wymogu uzyskania zezwolenia lub rejestracji - prowadząc taką działalność, ma siedzibę 

na terytorium państwa członkowskiego; 

10c)  zarządzającym z UE - rozumie się przez to osobę prawną z siedzibą na terytorium 

państwa członkowskiego, która uzyskała zezwolenie właściwego organu w państwie 

członkowskim na wykonywanie działalności zarządzania alternatywnym funduszem 

inwestycyjnym zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym działalność 

zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi; 

10d)  spółce holdingowej - rozumie się przez to spółkę kapitałową, w tym spółkę europejską, 

która realizuje określoną branżową strategię biznesową przez spółki, w których posiada 

udziały lub akcje, lub jednostki zależne lub powiązane w rozumieniu ustawy o 

rachunkowości w celu generowania długoterminowego wzrostu wartości tej spółki lub 

jednostki, i która: 

a)  wykonuje tę działalność w imieniu własnym i na własny rachunek, a jej akcje są 

dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub 



- 402 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

b)  nie została utworzona głównie w celu uzyskiwania przychodów dla inwestorów w drodze 

zbycia akcji lub udziałów w takich spółkach, jeżeli okoliczność ta jest wykazana w jej 

rocznym sprawozdaniu finansowym; 

11)   państwie macierzystym - rozumie się przez to państwo członkowskie, na terytorium 

którego, w przypadku: 

a)  spółki zarządzającej lub zarządzającego z UE - podmiot ten ma siedzibę, 

b)  funduszu zagranicznego - podmiot ten uzyskał zezwolenie właściwego organu na 

prowadzenie działalności, 

c)  unijnego AFI - podmiot ten uzyskał po raz pierwszy zezwolenie lub został po raz pierwszy 

zarejestrowany, a w przypadku braku wymogu uzyskania zezwolenia lub rejestracji - ma 

siedzibę; 

12)  prawie wspólnotowym - rozumie się przez to akty prawne wydawane przez instytucje i 

organy Unii Europejskiej; 

13)  oddziale - rozumie się przez to oddział, o którym mowa w art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 2 

lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168), przy 

czym za jeden oddział uważa się wszystkie jednostki organizacyjne: 

a)  spółki zarządzającej albo zarządzającego z UE zlokalizowane na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

b)  towarzystwa albo zarządzającego ASI zlokalizowane na terytorium państwa goszczącego; 

13a)  kliencie profesjonalnym - rozumie się przez to podmiot, na którego rzecz jest lub ma 

być świadczona usługa, albo któremu proponowane jest nabycie jednostek uczestnictwa, 

objęcie certyfikatów inwestycyjnych albo nabycie lub objęcie praw uczestnictwa 

alternatywnej spółki inwestycyjnej, posiadający doświadczenie i wiedzę pozwalające na 

podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę 

ryzyka związanego z tymi decyzjami, który jest: 

a)  bankiem krajowym, bankiem zagranicznym lub instytucją kredytową, 

b)  firmą inwestycyjną, 

c)  krajowym zakładem ubezpieczeń albo zagranicznym zakładem ubezpieczeń lub krajowym 

zakładem reasekuracji albo zagranicznym zakładem reasekuracji, w rozumieniu ustawy z 

dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, prowadzącym 

działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
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d)  funduszem inwestycyjnym, alternatywną spółką inwestycyjną lub inną instytucją 

wspólnego inwestowania, towarzystwem funduszy inwestycyjnych, zarządzającym ASI, 

spółką zarządzającą lub zarządzającym z UE, 

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

sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, 

f)  towarowym domem maklerskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o 

giełdach towarowych, 

[g)  podmiotem, o którym mowa w art. 70 ust. 1 pkt 13 ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi,] 

<g) podmiotem zawierającym, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na 

własny rachunek transakcje na rynkach kontraktów terminowych, opcji lub innych 

instrumentów pochodnych albo na rynkach pieniężnych wyłącznie w celu 

zabezpieczenia pozycji zajętych na tych rynkach lub działającym w tym celu na 

rachunek innych członków takich rynków, o ile odpowiedzialność za wykonanie 

zobowiązań wynikających z tych transakcji ponoszą uczestnicy rozliczający tych 

rynków,> 

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

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

regulowaną na rynku finansowym, 

j)  podmiotem prowadzącym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działalność na 

warunkach równoważnych z działalnością prowadzoną przez podmioty wskazane w lit. a-

i, 

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

równowartość w złotych kwot wskazanych w euro jest obliczana przy zastosowaniu 

średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia 

przez danego przedsiębiorcę sprawozdania finansowego: 

–  suma bilansowa tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej równowartość w złotych 

20 000 000 euro, 

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

równowartość w złotych 40 000 000 euro, 

–  kapitał własny lub fundusz własny tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej równowartość 

w złotych 2 000 000 euro, 
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[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 organizacją międzynarodową pełniącą podobne funkcje,] 

< l) 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 podstawowym przedmiotem działalności 

jest inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym podmiotem zajmującym się 

sekurytyzacją aktywów lub zawieraniem innego rodzaju transakcji finansowych, 

[n)  podmiotem innym niż wskazane w lit. a-m, który został uznany za klienta profesjonalnego 

na podstawie art. 47b ust. 1 albo art. 70k ust. 1;] 

<n) podmiotem innym niż wskazane w lit. a–m, który jest traktowany jak klient 

profesjonalny;> 

13b)  kliencie detalicznym - rozumie się przez to podmiot, na którego rzecz jest lub ma być 

świadczona usługa, albo któremu proponowane jest nabycie jednostek uczestnictwa, 

objęcie certyfikatów inwestycyjnych albo nabycie lub objęcie praw uczestnictwa 

alternatywnej spółki inwestycyjnej, niebędący klientem profesjonalnym albo będący 

klientem profesjonalnym, którego traktuje się, świadcząc na jego rzecz usługi, albo 

proponując nabycie jednostek uczestnictwa, objęcie certyfikatów inwestycyjnych albo 

nabycie lub objęcie praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej, jak klienta 

detalicznego; 

14)  firmie inwestycyjnej - rozumie się przez to firmę inwestycyjną w rozumieniu ustawy o 

obrocie instrumentami finansowymi; 

15)  banku krajowym - rozumie się przez to bank, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe; 

16)  banku zagranicznym - rozumie się przez to bank, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe; 

17)  instytucji kredytowej - rozumie się przez to instytucję kredytową, o której mowa w art. 4 

ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe; 

17a)  instrumentach finansowych - rozumie się przez to instrumenty finansowe, o których 

mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; 
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18)  instrumentach pochodnych - rozumie się przez to prawa majątkowe, których cena 

rynkowa zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości papierów 

wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi, oraz inne prawa majątkowe, których cena rynkowa bezpośrednio lub 

pośrednio zależy od kształtowania się ceny rynkowej walut obcych lub od zmiany 

wysokości stóp procentowych; 

19)  niewystandaryzowanych instrumentach pochodnych - rozumie się przez to instrumenty 

pochodne, które są przedmiotem obrotu poza rynkiem zorganizowanym, a ich treść jest 

lub może być przedmiotem negocjacji między stronami; 

20)  bazie instrumentów pochodnych - rozumie się przez to papiery wartościowe, instrumenty 

rynku pieniężnego lub inne prawa majątkowe, a także określone indeksy, kursy walut, 

stopy procentowe, stanowiące podstawę do ustalenia ceny instrumentu pochodnego lub 

niewystandaryzowanego instrumentu pochodnego; 

20a)  instrumentach pochodnych właściwych AFI - rozumie się przez to instrumenty 

finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c-i ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi, będące przedmiotem umów zawieranych przez alternatywną spółkę 

inwestycyjną lub unijny AFI zarządzany przez towarzystwo lub zarządzającego ASI; 

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

majątkowe inkorporujące wyłącznie wierzytelności pieniężne: 

a)  o terminie realizacji praw nie dłuższym niż 397 dni liczonym od dnia ich wystawienia lub 

od dnia ich nabycia lub 

b)  które regularnie podlegają dostosowaniu do bieżących warunków panujących na rynku 

pieniężnym w okresach nie dłuższych niż 397 dni, lub 

c)  których ryzyko inwestycyjne, w tym ryzyko kredytowe i ryzyko stopy procentowej, 

odpowiada ryzyku instrumentów finansowych, o których mowa w lit. a lub b 

- oraz co do których istnieje podaż i popyt umożliwiające ich nabywanie i zbywanie w sposób 

ciągły na warunkach rynkowych, przy czym przejściowa utrata płynności przez papier 

wartościowy lub prawo majątkowe nie powoduje utraty przez ten papier lub prawo statusu 

instrumentu rynku pieniężnego; 

21a)  krótkiej sprzedaży - rozumie się przez to technikę inwestycyjną, która opiera się na 

założeniu osiągnięcia zysku w wyniku spadku cen określonych instrumentów 

finansowych od momentu realizacji zlecenia ich sprzedaży, jeżeli zostały one pożyczone 

w celu rozliczenia transakcji przez inwestora lub przez podmiot realizujący na rachunek 
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inwestora zlecenie sprzedaży albo nabyte w tym celu przez jeden z tych podmiotów na 

podstawie umowy lub umów zobowiązujących zbywcę do dokonania w przyszłości 

odkupu od nabywcy takich samych instrumentów finansowych, do momentu 

wymagalności roszczenia o zwrot sprzedanych w ten sposób instrumentów finansowych, 

albo jeżeli zostały spełnione warunki, o których mowa odpowiednio w art. 12 lub art. 13 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 

r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka 

kredytowego (Dz. Urz. UE L 86 z 24.03.2012, str. 1); 

22)  rynku zorganizowanym - rozumie się przez to wyodrębniony pod względem 

organizacyjnym i finansowym system obrotu działający regularnie i zapewniający 

jednakowe warunki zawierania transakcji oraz powszechny i równy dostęp do informacji 

o transakcjach, zgodnie z zasadami określonymi przez właściwe przepisy kraju, w którym 

obrót ten jest dokonywany, a w szczególności obrót zorganizowany, o którym mowa w 

ustawie o obrocie instrumentami finansowymi; 

22a)  rynku regulowanym - rozumie się przez to rynek, o którym mowa w art. 14 ustawy o 

obrocie instrumentami finansowymi; 

22b)  alternatywnym systemie obrotu - rozumie się przez to alternatywny system obrotu, o 

którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; 

23)  bliskich powiązaniach - rozumie się przez to posiadanie bezpośrednio lub pośrednio 

ponad 20% kapitału innego podmiotu lub prawa do wykonywania co najmniej 20% 

głosów w organach innego podmiotu, lub sprawowanie przez podmiot kontroli, lub 

współkontroli nad innym podmiotem w zakresie określonym w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy 

o rachunkowości; 

24)  grupie kapitałowej - rozumie się przez to podmiot dominujący wraz z podmiotami od 

niego zależnymi; 

25)  podmiocie dominującym - rozumie się przez to podmiot dominujący w rozumieniu 

ustawy o ofercie publicznej; 

26)  podmiocie zależnym - rozumie się przez to podmiot zależny w rozumieniu ustawy o 

ofercie publicznej; 

27)  zarządzaniu portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów 

finansowych - rozumie się przez to zarządzanie portfelem, w skład którego wchodzi jeden 

lub większa liczba instrumentów finansowych, w rozumieniu art. 75 ust. 1 ustawy o 

obrocie instrumentami finansowymi; 
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28)  doradztwie inwestycyjnym - rozumie się przez to doradztwo inwestycyjne w rozumieniu 

art. 76 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; 

28a)  wprowadzaniu alternatywnej spółki inwestycyjnej do obrotu - rozumie się przez to: 

a)  proponowanie objęcia nowych lub podwyższenia wartości nominalnej istniejących 

udziałów - w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 

b)  proponowanie objęcia akcji nowej emisji oraz sprzedaż akcji własnych - w przypadku 

spółki akcyjnej i spółki komandytowo-akcyjnej, 

c)  podejmowanie czynności związanych z przystąpieniem do spółki nowych 

komandytariuszy lub zwiększeniem wkładu dotychczasowych komandytariuszy - w 

przypadku spółki komandytowej; 

28b)  prime brokerze - rozumie się przez to bank krajowy, instytucję kredytową, firmę 

inwestycyjną lub inny podmiot podlegający wymogom ostrożnościowym wynikającym z 

przepisów prawa oraz nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, 

które oferują klientom profesjonalnym usługi polegające na: 

a)  przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, 

b)  wykonywaniu zleceń, o których mowa w lit. a, na rachunek dającego zlecenie, 

c)  udzielaniu pożyczek pieniężnych w celu dokonania transakcji, której przedmiotem jest 

jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jeżeli transakcja ma być dokonana 

za pośrednictwem banku krajowego, instytucji kredytowej lub firmy inwestycyjnej 

udzielającej pożyczki 

- i które jednocześnie mogą świadczyć inne usługi, takie jak prowadzenie rachunków 

papierów wartościowych i rachunków zbiorczych oraz prowadzenie rachunków 

pieniężnych lub usługi udzielania pożyczek papierów wartościowych lub rozliczania i 

dokonywania rozrachunku transakcji; 

29)  (uchylony); 

30)  puli wierzytelności - rozumie się przez to przynoszącą regularny dopływ kapitału grupę 

jednolitych rodzajowo wierzytelności, posiadanych i wyodrębnionych przez inicjatora 

sekurytyzacji, z których każda z wierzytelności stanowiących łącznie co najmniej 75% 

grupy przynosi regularny dopływ kapitału oraz każda wierzytelność spełnia kryteria 

określone w statucie funduszu; 

31)  inicjatorze sekurytyzacji - rozumie się przez to jednostkę samorządu terytorialnego, 

związek jednostek samorządu terytorialnego lub podmiot prowadzący działalność 

gospodarczą, zbywające funduszowi sekurytyzacyjnemu pulę wierzytelności albo 
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zobowiązujące się do przekazywania funduszowi sekurytyzacyjnemu wszystkich 

świadczeń otrzymanych przez nie z określonej puli wierzytelności; 

32)  sekurytyzowanych wierzytelnościach - rozumie się przez to wierzytelności stanowiące 

przedmiot lokat funduszu sekurytyzacyjnego oraz wierzytelności wyodrębnione przez 

inicjatora sekurytyzacji albo inny podmiot, który zawarł z funduszem umowę 

zobowiązującą go do przekazywania funduszowi świadczeń uzyskanych w związku z 

tymi wierzytelnościami; 

33)  danych osobowych - rozumie się przez to imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, 

adres zamieszkania, a w przypadku obywateli Rzeczypospolitej Polskiej także numer 

PESEL; 

33a)  danych kontaktowych - rozumie się przez to adres korespondencyjny, numer telefonu i 

adres poczty elektronicznej; 

34)  papierach wartościowych - rozumie się przez to papiery wartościowe, o których mowa w 

art. 3 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, z wyłączeniem instrumentów 

pochodnych; 

35)  zdematerializowanych papierach wartościowych - rozumie się przez to papiery 

wartościowe, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi; 

36)  (uchylony); 

37)  (uchylony); 

38)  ofercie publicznej - rozumie się przez to ofertę publiczną, o której mowa w art. 3 ustawy 

o ofercie publicznej; 

39)  publicznym funduszu inwestycyjnym zamkniętym - rozumie się przez to fundusz 

inwestycyjny zamknięty, którego certyfikaty inwestycyjne zostały objęte lub nabyte w 

drodze oferty publicznej, lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, lub 

wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu; 

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

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 

41)  trwałym nośniku informacji - rozumie się przez to każdy nośnik informacji 

umożliwiający przechowywanie przez czas niezbędny, wynikający z charakteru 

informacji oraz celu ich sporządzenia lub przekazania, zawartych na nim informacji w 

sposób uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na odtworzenie informacji w wersji 

i formie, w jakiej zostały sporządzone lub przekazane; 
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42)  całkowitej ekspozycji - rozumie się przez to obliczoną uznanymi metodami, wyrażoną w 

walucie, w której wyceniane są aktywa funduszu inwestycyjnego otwartego, kwotę 

zaangażowania tego funduszu powstałego na skutek zawierania umów, których 

przedmiotem są instrumenty pochodne, lub innych umów stosowanych w celu 

zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu inwestycyjnego 

otwartego; 

42a)  ekspozycji AFI - rozumie się przez to obliczoną z uwzględnieniem art. 6-11 

rozporządzenia 231/2013, wyrażoną w walucie, w której wyceniane są aktywa 

alternatywnego funduszu inwestycyjnego, kwotę zaangażowania tego funduszu 

uwzględniającą wszystkie aktywa i zobowiązania funduszu, instrumenty pochodne lub 

prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6, albo instrumenty pochodne 

właściwe AFI, pożyczki, których przedmiotem są środki pieniężne lub papiery 

wartościowe, oraz inne umowy wiążące się ze zwiększeniem zaangażowania funduszu, 

gdy ryzyko i korzyści wynikające z tych umów dotyczą tego funduszu; 

42b)   dźwigni finansowej AFI - rozumie się przez to każdą metodę zwiększania ekspozycji 

AFI, w szczególności przez pożyczanie środków pieniężnych lub papierów 

wartościowych lub przez inwestycje w instrumenty pochodne lub prawa majątkowe, o 

których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6, albo instrumenty pochodne właściwe AFI; 

42c)   sprawozdaniu rocznym AFI - rozumie się przez to sprawozdanie roczne alternatywnego 

funduszu inwestycyjnego; 

43)  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; 

44)  przedsiębiorcy zagranicznym - rozumie się przez to przedsiębiorcę zagranicznego, o 

którym mowa w art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej; 

45)   rejestrze zarządzających EuVECA - rozumie się przez to prowadzony przez Komisję, 

zgodnie z art. 14 rozporządzenia 345/2013, rejestr towarzystw i zarządzających ASI, 

uprawnionych do zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi posługującymi 

się nazwą "EuVECA"; 

46)   rejestrze zarządzających EuSEF - rozumie się przez to prowadzony przez Komisję, 

zgodnie z art. 15 rozporządzenia 346/2013, rejestr towarzystw i zarządzających ASI, 

uprawnionych do zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi posługującymi 

się nazwą "EuSEF". 
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Art. 18. 

1. Statut funduszu inwestycyjnego sporządza się w formie aktu notarialnego. 

2. Statut określa: 

1)   nazwę i rodzaj funduszu inwestycyjnego; 

2)   firmę, siedzibę i adres towarzystwa; 

3)   organy funduszu inwestycyjnego i sposób jego reprezentacji; 

3a)   zasady i tryb działania zgromadzenia uczestników - w przypadku funduszu 

inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego; 

3b)   firmę, siedzibę i adres spółki zarządzającej albo zarządzającego z UE - w przypadku gdy 

towarzystwo zawarło umowę, o której mowa odpowiednio w art. 4 ust. 1a albo 1b; 

4)   firmę, siedzibę i adres depozytariusza; 

4a)  (uchylony); 

5)    firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu, któremu towarzystwo powierzyło 

wykonywanie obowiązków, o których mowa w art. 46 ust. 1-3a oraz w art. 46b; 

6)   czas trwania funduszu inwestycyjnego, jeżeli jest ograniczony; 

7)   łączną wysokość wpłat do funduszu inwestycyjnego, ustaloną zgodnie z art. 15 ust. 2 lub 

ust. 4; 

8)   rodzaje zdematerializowanych papierów wartościowych, które mogą być przedmiotem 

wpłat oraz terminy przyjmowania wpłat papierami wartościowymi; 

9)   rodzaje innych niż zdematerializowane papierów wartościowych, które mogą być 

przedmiotem wpłat na objęcie certyfikatów inwestycyjnych oraz wskazuje, czy udziały w 

spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub prawa, o których mowa w art. 147 ust. 1 

pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, mogą być przedmiotem wpłat na objęcie certyfikatów 

inwestycyjnych - w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego; 

10)  cel inwestycyjny funduszu inwestycyjnego albo subfunduszy; 

11)  zasady polityki inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego; 

12)  zasady wypłacania dochodów funduszu inwestycyjnego uczestnikom funduszu, w 

przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek 

uczestnictwa; 

13)  zasady wypłacania uczestnikom funduszu inwestycyjnego zamkniętego dochodów 

funduszu - w przypadku gdy statut funduszu przewiduje wypłacanie tych dochodów; 
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14)  rodzaje, maksymalną wysokość, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających 

fundusz inwestycyjny, w tym w szczególności wynagrodzenie towarzystwa, oraz terminy, 

w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów; 

15)  częstotliwość dokonywania wyceny aktywów funduszu inwestycyjnego, ustalania 

wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego oraz wartości aktywów netto 

przypadających na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny; 

15a)  metody i zasady dokonywania wyceny aktywów - w przypadku funduszu 

inwestycyjnego zamkniętego; 

15b)  wskazanie, że metody i zasady dokonywania wyceny aktywów funduszu opisane w 

prospekcie informacyjnym są zgodne z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy 

inwestycyjnych - w przypadku funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego 

funduszu inwestycyjnego otwartego; 

16)  minimalną wysokość wpłaty do funduszu inwestycyjnego otwartego; 

17)  inne niż wynikające z ustawy prawa uczestników funduszu inwestycyjnego; 

18)  sposób udostępniania informacji o funduszu inwestycyjnym do publicznej wiadomości; 

19)  sposób ogłaszania zmian statutu; 

20)  inne niż wynikające z ustawy przyczyny rozwiązania funduszu inwestycyjnego. 

<3. Wysokość wynagrodzenia towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym 

otwartym lub specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym jest uzależniona 

od rodzaju polityki inwestycyjnej funduszu lub subfunduszu oraz ryzyka 

inwestycyjnego. 

4. Wysokość wynagrodzenia za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym lub 

specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym powinna być tak ustalona, 

aby zapewnione były ochrona interesu uczestników funduszy inwestycyjnych oraz 

konkurencyjność funduszy inwestycyjnych. 

5. Statut funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu 

inwestycyjnego otwartego nie może przewidywać obciążania aktywów funduszu 

kosztami związanymi ze zbywaniem oraz odkupywaniem jednostek uczestnictwa. 

6. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komisji, 

określi, w drodze rozporządzenia, maksymalną wysokość wynagrodzenia stałego 

towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym lub 

specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym, kierując się potrzebą 
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zapewnienia konkurencyjności funduszy inwestycyjnych, przy uwzględnieniu 

sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych.> 

 

Art. 24. 

1. Zezwolenia Komisji wymaga zmiana statutu funduszu inwestycyjnego otwartego oraz 

specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, który przy dokonywaniu lokat 

funduszu nie stosuje zasad i ograniczeń inwestycyjnych określonych dla funduszu 

inwestycyjnego zamkniętego, w zakresie: 

1)   o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 14; 

2)   wskazania rynku zorganizowanego, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1, art. 94 ust. 1 

lub art. 116a; 

3)   wskazania lokat, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 2; 

4)   wskazania podmiotów, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 lit. d; 

5)   dotyczącym możliwości zwiększenia limitu inwestycyjnego w przypadku, o którym 

mowa w art. 96 ust. 3 oraz w art. 98 ust. 2 i 4; 

6)   możliwości odstąpienia od stosowania ograniczeń, o których mowa w art. 100 ust. 1 i 2, 

oraz wskazania emitenta, poręczyciela lub gwaranta, w przypadku, o którym mowa w art. 

100 ust. 3; 

7)   dotyczącym utworzenia nowego subfunduszu albo utworzenia subfunduszu jako 

subfunduszu powiązanego. 

2. Zezwolenia Komisji wymaga zmiana statutu specjalistycznego funduszu inwestycyjnego 

otwartego, który przy dokonywaniu lokat funduszu stosuje zasady i ograniczenia 

inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego, oraz funduszu 

inwestycyjnego zamkniętego w zakresie: 

1)   o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 14; 

2)   o którym mowa w art. 139 ust. 3; 

3)   o którym mowa w art. 198 ust. 2; 

4)   dotyczącym utworzenia nowego subfunduszu. 

2a. Z zastrzeżeniem art. 117a, zmiana statutu funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który 

nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, nie wymaga uzyskania 

zezwolenia, o którym mowa w ust. 2. 

<2b. Zmiana statutu funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego 

funduszu inwestycyjnego otwartego w zakresie dostosowania wynagrodzenia stałego 
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towarzystwa za zarządzanie funduszem do maksymalnej wysokości określonej 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 18 ust. 6 nie wymaga uzyskania 

zezwolenia.> 

3. (uchylony). 

4. Komisja odmawia zezwolenia, jeżeli zmiana statutu jest sprzeczna z prawem lub interesem 

uczestników funduszu inwestycyjnego. 

5. O zmianie statutu funduszu inwestycyjnego towarzystwo ogłasza w sposób określony w 

statucie. 

6. Zmiana statutu funduszu inwestycyjnego, która wymaga zezwolenia Komisji, wchodzi w 

życie: 

1)   w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o zmianie statutu lub od dnia ostatniego 

ogłoszenia, jeżeli statut przewiduje więcej niż jedno ogłoszenie - w przypadku zmiany 

statutu w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-6 lub ust. 2 pkt 1-3; 

2)   z dniem ogłoszenia - w przypadku zmiany statutu w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 

7 lub ust. 2 pkt 4; 

3)   z dniem wykreślenia z rejestru funduszu inwestycyjnego podlegającego przekształceniu w 

nowy subfundusz istniejącego funduszu z wydzielonymi subfunduszami - w przypadku 

zmiany statutu w zakresie, o którym mowa w art. 241 ust. 2 pkt 1. 

7. Komisja może zezwolić na skrócenie terminu określonego w ust. 6, jeżeli nie naruszy to 

interesu uczestników funduszu inwestycyjnego. 

8. Zmiana statutu funduszu inwestycyjnego, która nie wymaga zezwolenia Komisji, wchodzi 

w życie: 

1)   w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o zmianie statutu - w przypadku zmiany statutu 

w zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 10 i 11, oraz w zakresie opłat 

manipulacyjnych, o których mowa w art. 86 ust. 2, jeżeli pobierane są przy odkupieniu 

jednostek uczestnictwa; 

1a)  z dniem ogłoszenia lub innym określonym przez zgromadzenie inwestorów - w 

przypadku zmiany statutu funduszu inwestycyjnego, który nie jest publicznym funduszem 

inwestycyjnym zamkniętym, na którą zgromadzenie inwestorów wyraziło zgodę; 

1b)  w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia o zmianie statutu - w przypadku zmiany statutu w 

zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2 i 3b, w związku z przejęciem zarządzania 

funduszem inwestycyjnym albo przejęciem zarządzania funduszem inwestycyjnym i 

prowadzenia jego spraw; 
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2)   z dniem ogłoszenia - w pozostałych przypadkach. 

8a. Zmiana statutu funduszu inwestycyjnego, o której mowa w ust. 8 pkt 1, mająca 

bezpośredni związek ze zmianami statutu funduszu wymagającymi uzyskania zezwolenia 

Komisji, o których mowa w ust. 1 lub 2, może wejść w życie w terminie wejścia w życie 

zmian statutu wymagających uzyskania zezwolenia Komisji, nie krótszym jednak niż 3 

miesiące od dnia jej ogłoszenia. 

8b. W przypadku, o którym mowa w ust. 8a, ogłoszenie może być dokonanie z zastrzeżeniem, 

że warunkiem wejścia w życie zmian statutu, o których mowa w ust. 8 pkt 1, jest 

uzyskanie zezwolenia Komisji, o którym mowa w ust. 1 lub 2, z jednoczesnym 

wskazaniem, że wejście w życie tych zmian będzie zgodne z terminem wejścia w życie 

zmian wymagających uzyskania zezwolenia Komisji. W takim przypadku ogłoszenie 

dotyczące zmian wymagających uzyskania zezwolenia Komisji powinno zawierać 

informacje o wejściu w życie zmian, o których mowa w ust. 8 pkt 1. 

8c. W przypadku nieudzielenia przez Komisję zezwolenia na dokonanie zmian statutu 

powiązanych ze zmianami, o których mowa w ust. 8 pkt 1, fundusz niezwłocznie 

dokonuje ogłoszenia o tym fakcie wraz z podaniem informacji o nieziszczeniu się 

warunku wejścia w życie uprzednio ogłoszonych zmian. 

8d. W przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego emitującego wyłącznie certyfikaty 

inwestycyjne, które zgodnie ze statutem funduszu nie będą oferowane w drodze oferty 

publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do 

alternatywnego systemu obrotu, termin, o którym mowa w ust. 8 pkt 1b, może zostać 

skrócony, o ile wszyscy uczestnicy takiego funduszu wyrazili na to zgodę w formie 

uchwały zgromadzenia inwestorów. 

9. Fundusz inwestycyjny zawiadamia Komisję o terminach dokonanych ogłoszeń oraz o treści 

ogłoszeń, załączając do zawiadomienia jednolity tekst statutu oraz wypis aktu 

notarialnego zawierającego zmiany statutu, a także składa wniosek do sądu rejestrowego o 

wpisanie do rejestru zmiany statutu, załączając do wniosku jego jednolity tekst wraz z 

informacją o dokonaniu ogłoszeń i o terminach ich dokonania, a w przypadkach, o 

których mowa w ust. 8 pkt 1a i ust. 8d - wraz z uchwałą zgromadzenia inwestorów. 

 

Art. 32. 

1. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej fundusz inwestycyjny zbywa i odkupuje jednostki 

uczestnictwa bezpośrednio lub za pośrednictwem: 
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1)    towarzystwa będącego organem tego funduszu lub zarządzających tym funduszem i 

prowadzących jego sprawy: spółki zarządzającej albo zarządzającego z UE; 

[2)   towarzystwa niebędącego organem tego funduszu;] 

<2) towarzystwa niebędącego organem tego funduszu, świadczącego usługę w zakresie 

przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów 

finansowych, której przedmiotem są jednostki uczestnictwa funduszy 

inwestycyjnych lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy 

inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA;> 

3)   firmy inwestycyjnej, banku krajowego wykonującego działalność, o której mowa w art. 

70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub krajowego oddziału instytucji 

kredytowej, uprawnionych do wykonywania działalności w zakresie przyjmowania i 

przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych. 

2. Za zezwoleniem Komisji jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytuły 

uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą 

w państwach należących do EEA mogą być zbywane i odkupywane za pośrednictwem 

podmiotu z siedzibą lub miejscem zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

innego niż podmioty, o których mowa w ust. 1. 

2a. Podmiot, o którym mowa w ust. 2: 

1)   nie przyjmuje wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa, nie 

otrzymuje i nie przekazuje wypłat z tytułu ich odkupienia oraz nie przechowuje jednostek 

uczestnictwa, tytułów uczestnictwa ani środków pieniężnych osób nabywających lub 

umarzających jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa za pośrednictwem tego 

podmiotu; 

[2)   nie wykonuje żadnych czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi, poza czynnościami, o których mowa w ust. 2, lub 

czynnościami nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego w zakresie jednostek uczestnictwa 

lub tytułów uczestnictwa, w których zbywaniu i odkupywaniu pośredniczy; 

3)   prowadzi działalność, o której mowa w ust. 2, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

4)   przekazuje zlecenia nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa lub tytułów 

uczestnictwa wyłącznie do funduszu inwestycyjnego, funduszu zagranicznego, innej 

instytucji wspólnego inwestowania, firmy inwestycyjnej, banku lub instytucji kredytowej 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1980468:part=a70u2&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1980468:part=a70u2&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1980468:part=a69u2&full=1
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lub oddziału firmy inwestycyjnej posiadającej siedzibę w państwie trzecim lub oddziału 

banku zagranicznego.] 

<2) nie wykonuje żadnych czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi, poza czynnościami, o których mowa w ust. 2 i 2b; 

3) prowadzi działalność, o której mowa w ust. 2 i 2b, wyłącznie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

4) przekazuje zlecenia nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa lub tytułów 

uczestnictwa wyłącznie do funduszu inwestycyjnego, funduszu zagranicznego, 

funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibą w państwie należącym do EEA, firmy 

inwestycyjnej, banku, instytucji kredytowej, oddziału firmy inwestycyjnej 

posiadającej siedzibę w państwie członkowskim lub w państwie należącym do EEA, 

lub do oddziału banku zagranicznego.> 

2b. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, jest uprawniony także do świadczenia nieodpłatnego 

doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do jednostek uczestnictwa lub tytułów 

uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, w zakresie których podmiot ten posiada 

zezwolenie na pośredniczenie w przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń. 

<2c. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, podlega obowiązkowi uczestnictwa w systemie 

rekompensat, o którym mowa w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, w 

takim samym zakresie jak dom maklerski prowadzący działalność wyłącznie w 

zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów 

finansowych lub doradztwa inwestycyjnego. Przepisy ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi o obowiązkowym systemie rekompensat stosuje się 

odpowiednio. 

2d. Obowiązkowi, o którym mowa w ust. 2c, nie podlega podmiot, o którym mowa w ust. 

2, który zawarł umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej związanej z 

prowadzeniem działalności, o której mowa w ust. 2 i 2b, z uwzględnieniem rozmiaru, 

profilu ryzyka i statusu prawnego podmiotu, zapewniającego równorzędną ochronę 

klientów tego podmiotu.> 

3. Zezwolenie jest udzielane na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 2. 

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, załącza się: 

1)   statut, umowę spółki albo inny dokument określający formę prawną wnioskodawcy oraz 

zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do właściwego rejestru; 

2)   schemat i opis powiązań kapitałowych; 
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3)    ostatnie sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania, a w przypadku 

braku sprawozdania finansowego - inne dokumenty i informacje przedstawiające rzetelnie 

aktualną sytuację finansową wnioskodawcy; 

<3a) plan działalności określający zakres usług świadczonych przez podmiot;> 

4)   wskazanie funduszy, których jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa będą 

zbywane i odkupywane za pośrednictwem wnioskodawcy; 

5)   dokumenty określające sposób i warunki prowadzenia zbywania i odkupywania jednostek 

uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa; 

6)   dokumenty określające szczegółowo sposób dokonywania wpłat i wypłat związanych z 

prowadzeniem zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa; 

7)   wskazanie miejsc, w których będzie prowadzone zbywanie i odkupywanie jednostek 

uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa; 

8)   opis warunków technicznych i organizacyjnych wykonywania działalności w zakresie 

zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa; 

[9)   wskazanie osób odpowiedzialnych za wykonywanie działalności w zakresie zbywania i 

odkupywania jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa;] 

<9) wskazanie osób odpowiedzialnych za wykonywanie działalności w zakresie zbywania 

i odkupywania jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa, wraz z informacją o 

wykształceniu, kwalifikacjach i doświadczeniu tych osób oraz opisem sposobu 

wykonywania przez te osoby obowiązków i czasu ich wykonywania;> 

10)  informacje o przeszkoleniu pracowników w zakresie procedur zbywania i odkupywania 

jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa; 

11)  procedury zapobiegające ujawnieniu lub wykorzystaniu informacji stanowiących 

tajemnicę zawodową oraz procedury kontroli wewnętrznej; 

12)  zasady przechowywania i archiwizowania dokumentów związanych z prowadzeniem 

zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa; 

[13)  dane osobowe członków zarządu i rady nadzorczej wraz z opisem ich kwalifikacji i 

doświadczeń zawodowych oraz informacje z Krajowego Rejestru Karnego;] 

<13) dane osobowe osób zarządzających podmiotem, o którym mowa w ust. 2, lub 

prowadzących sprawy tego podmiotu oraz osób nadzorujących działalność tego 

podmiotu, wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych, oraz 

informacje z Krajowego Rejestru Karnego;> 
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14)  zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach albo stwierdzające stan zaległości, wydane 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 

2017 r. poz. 201, z późn. zm.)[.] <;> 

<15) kopię umowy o uczestnictwo w systemie rekompensat, zawartej pod warunkiem 

uzyskania zezwolenia, o którym mowa w ust. 2, z Krajowym Depozytem Papierów 

Wartościowych Spółką Akcyjną – w przypadku podmiotu, który podlega 

obowiązkowi uczestnictwa w systemie rekompensat, o którym mowa w ustawie o 

obrocie instrumentami finansowymi; 

16) kopię umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej związanej 

z prowadzeniem działalności, o której mowa w ust. 2 – w przypadku podmiotu, o 

którym mowa w ust. 2d.> 

4a. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, przepis art. 29 ust. 7a stosuje się 

odpowiednio. 

5. (uchylony). 

6. Komisja odmawia zezwolenia, w przypadku gdy: 

1)   dokumenty załączone do wniosku nie spełniają wymogów, o których mowa w ust. 4; 

2)   wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne z przepisami prawa lub ze 

stanem faktycznym; 

[3)   wnioskodawca może wykonywać czynności z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w 

sposób nienależycie zabezpieczający interesy osób zapisujących się na jednostki 

uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa lub interesy uczestników funduszy.] 

<3) wnioskodawca może wykonywać czynności z naruszeniem zasad uczciwego obrotu 

lub w sposób nienależycie zabezpieczający interesy osób zapisujących się na 

jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa, składających zlecenia nabycia lub 

odkupienia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa lub może je wykonywać 

w sposób nienależycie zabezpieczający interesy uczestników lub potencjalnych 

uczestników funduszy.> 

<6a. Komisja, udzielając zezwolenia podmiotowi, o którym mowa w ust. 2, na 

prowadzenie działalności, o której mowa w tym przepisie, zamieszcza w treści 

decyzji wzmiankę, że zezwolenie wydano zgodnie z art. 3 dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków 

instrumentów finansowych oraz zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 

2011/61/UE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 349, z późn. zm.).> 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1911995&full=1
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[7. Zezwolenie wygasa z chwilą ogłoszenia upadłości lub otwarcia likwidacji podmiotu.] 

<7. Zezwolenie na wykonywanie działalności, o której mowa w ust. 2, wygasa: 

1) z chwilą ogłoszenia upadłości lub otwarcia likwidacji podmiotu; 

2) jeżeli podmiot, o którym mowa w ust. 2, przez 12 miesięcy od dnia wydania 

zezwolenia nie rozpocznie działalności, o której mowa w ust. 2.> 

8. O ogłoszeniu upadłości lub otwarciu likwidacji podmiot lub jego likwidator niezwłocznie 

informuje Komisję. 

[9. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, jest obowiązany poinformować Komisję o każdej 

zmianie danych, o których mowa w ust. 4 pkt 13, oraz o zmianie w dokumentach, o 

których mowa w ust. 4 pkt 1, 5 i 6, nie później niż w terminie 14 dni od powzięcia o nich 

wiadomości.] 

<9. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, informuje Komisję o zmianie danych, o których 

mowa w ust. 4 pkt 13, oraz o zmianie w dokumentach, o których mowa w ust. 4 pkt 

1, 2, 3a, 5, 6 i 9, nie później niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o 

takiej zmianie.> 

9a. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, jest obowiązany przekazywać Komisji, w terminie do 

dnia 15 lipca, dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 3, przedstawiające jego sytuację 

finansową na dzień 31 grudnia poprzedniego roku oraz oświadczenie o łącznej wysokości 

przychodów osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym z tytułu pośredniczenia w 

zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów 

uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą 

w państwach należących do EEA. 

10. W przypadku połączenia lub podziału podmiotu zezwolenie, o którym mowa w ust. 2, nie 

przechodzi na spółkę przejmującą lub spółkę nowo zawiązaną powstałą w związku z 

połączeniem lub podziałem tego podmiotu. 

 

Art. 32a. 

[1. Podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, jest obowiązany prowadzić działalność w 

zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy 

inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy 

inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA, w sposób rzetelny i 

profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz ze szczególnym uwzględnieniem 

interesu klientów i uczestników tych funduszy. 
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2. Podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, jest obowiązany stosować w prowadzonej 

działalności rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające jej bezpieczeństwo i 

ciągłość oraz zapobiegać powstawaniu konfliktów interesów, a w przypadku powstania 

takiego konfliktu zapewnić ochronę interesów klientów i uczestników funduszu 

inwestycyjnego oraz ochronę informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę 

zawodową.] 

<1. Podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, prowadzi działalność w zakresie 

pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy 

inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy 

inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA oraz 

w zakresie świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego w sposób rzetelny 

i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz ze szczególnym 

uwzględnieniem interesu klientów i uczestników tych funduszy. 

2. Podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, stosuje w prowadzonej działalności 

rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające jej bezpieczeństwo i ciągłość 

oraz zapobiega powstawaniu konfliktów interesów, a w przypadku powstania 

takiego konfliktu zapewnia ochronę interesów uczestników lub potencjalnych 

uczestników funduszu inwestycyjnego oraz ochronę informacji poufnych lub 

stanowiących tajemnicę zawodową.> 

3. W podmiocie, o którym mowa w art. 32 ust. 2, działa kontrola wewnętrzna, której celem 

jest zapewnienie zgodności działalności podmiotu oraz osób działających na jego rzecz z 

przepisami prawa oraz wszelkimi regulaminami i procedurami wewnętrznymi 

obowiązującymi w podmiocie. 

<3a. Podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, zatrudnia pracowników posiadających 

odpowiednią wiedzę i kompetencje w zakresie świadczonych przez ten podmiot 

usług. 

3b. Podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, zapewnia utrzymywanie i doskonalenie 

przez osoby, o których mowa w ust. 3a, wiedzy i kompetencji niezbędnych do 

należytego wykonywania powierzonych obowiązków.> 

4. Informacje upowszechniane przez podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, w celu 

reklamy lub promocji usług świadczonych przez ten podmiot powinny być rzetelne i 

zrozumiałe. 
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5. Podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, jest obowiązany opracować i wdrożyć procedury 

postępowania z reklamacjami klientów tego podmiotu. 

6. Podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, przechowuje i archiwizuje dokumenty i inne 

nośniki informacji związane z prowadzeniem działalności, o której mowa w art. 32 ust. 2 i 

2b, przez 5 lat od zakończenia roku, w którym sporządzono dany dokument lub inny 

nośnik informacji, chyba że odrębne przepisy wymagają dłuższego przechowywania. 

[7. Podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, może wyłącznie przyjmować lub przekazywać, w 

związku ze świadczeniem usług w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu 

jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy 

zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach 

należących do EEA: 

1)   opłaty, prowizje i świadczenia niepieniężne przyjmowane od klienta lub osoby działającej 

w jego imieniu albo przekazywane klientowi lub osobie działającej w jego imieniu; 

2)   opłaty lub prowizje niezbędne dla świadczonej usługi na rzecz klienta; 

3)   opłaty, prowizje i świadczenia niepieniężne inne niż wskazane w pkt 1 i 2, pod warunkiem 

że: 

a)  informacja o tych opłatach, prowizjach lub świadczeniach niepieniężnych, w tym o ich 

istocie i wysokości lub sposobie ustalania ich wysokości, została przekazana klientowi 

przed świadczeniem usługi oraz 

b)  są one przyjmowane albo przekazywane w celu poprawienia jakości usługi świadczonej 

przez ten podmiot na rzecz klienta.] 

<7. Podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, w związku ze świadczeniem usług w 

zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy 

inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy 

inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA oraz usług 

doradztwa inwestycyjnego, nie może przyjmować ani przekazywać jakichkolwiek 

świadczeń pieniężnych, w tym opłat i prowizji, ani jakichkolwiek świadczeń 

niepieniężnych, z wyłączeniem: 

1) świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przyjmowanych od klienta lub od osoby 

działającej w jego imieniu oraz świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych 

przekazywanych klientowi lub osobie działającej w jego imieniu; 
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2) świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przyjmowanych lub przekazywanych 

osobie trzeciej, które są niezbędne do wykonywania świadczonej usługi na rzecz 

klienta, w szczególności: 

a) opłat na rzecz organu nadzoru, 

b) podatków, należności publicznoprawnych oraz innych opłat, których obowiązek 

zapłaty wynika z przepisów prawa; 

3) świadczeń pieniężnych i świadczeń niepieniężnych innych niż określone w pkt 1 i 2, 

jeżeli: 

a) są one przyjmowane albo przekazywane w celu poprawienia jakości usługi 

świadczonej przez podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, na rzecz klienta, 

b) ich przyjęcie lub przekazanie nie ma negatywnego wpływu na działanie przez 

podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie 

z zasadami uczciwego obrotu oraz zgodnie z najlepiej pojętymi interesami klienta 

tego podmiotu, 

c) informacja o świadczeniach, w tym o ich istocie i wysokości, a w przypadku gdy 

wysokość takich świadczeń nie może zostać oszacowana – o sposobie ustalania ich 

wysokości, została przekazana klientowi lub potencjalnemu klientowi w sposób 

rzetelny, dokładny i zrozumiały przed rozpoczęciem świadczenia usługi, przy czym 

warunek ten uznaje się za spełniony również w przypadku przekazania klientowi lub 

potencjalnemu klientowi informacji sporządzonej w formie ujednoliconej.> 

<7a. Podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, informuje klienta o zmianach w zakresie 

informacji przekazanych zgodnie z ust. 7 pkt 3 lit. c, jeżeli zmiany te mają związek z 

usługami świadczonymi na rzecz klienta.> 

[8. Przepisu ust. 7 pkt 3 lit. a nie stosuje się do podmiotu, o którym mowa w art. 32 ust. 2, 

który przekazuje klientowi, przed rozpoczęciem świadczenia usługi w zakresie 

pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 

lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych 

z siedzibą w państwach należących do EEA, ogólne zasady przyjmowania lub 

przekazywania opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych innych niż wskazane w ust. 7 

pkt 1 i 2, pod warunkiem że informuje klienta o możliwości przekazania na jego żądanie 

danych, o których mowa w ust. 7 pkt 3 lit. a.] 

9. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 
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1)    tryb i warunki postępowania podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 2, w zakresie 

prowadzenia działalności pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek 

uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych 

oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA, a 

także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów, w tym określi 

pojęcie konfliktu interesów i sposób postępowania podmiotu w zakresie konfliktów 

interesów, 

2)   warunki techniczne i organizacyjne prowadzenia działalności, o której mowa w pkt 1, w 

tym funkcjonowania kontroli wewnętrznej<,> 

<3) tryb i warunki postępowania w zakresie przyjmowania lub przekazywania 

jakichkolwiek świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych w związku z działalnością, o 

której mowa w art. 32 ust. 2 i 2b, 

4) szczegółowe kryteria w zakresie spełniania przez osoby, o których mowa w ust. 3a, 

wymogów posiadania odpowiedniej wiedzy i kompetencji, 

5) tryb i warunki postępowania przy dokonywaniu oceny oraz weryfikacji spełniania 

przez osoby, o których mowa w ust. 3a, wymogów w zakresie posiadania 

odpowiedniej wiedzy i kompetencji oraz tryb i warunki postępowania w zakresie 

utrzymywania i doskonalenia wiedzy i kompetencji tych osób > 

[- przy zapewnieniu zasad uczciwego obrotu oraz w sposób należycie zabezpieczający 

interesy klientów oraz z uwzględnieniem konieczności zapewnienia bezpieczeństwa i 

ciągłości prowadzonej działalności.] 

<– kierując się koniecznością zapewnienia zasad uczciwego obrotu oraz należytego 

zabezpieczenia interesów uczestników lub potencjalnych uczestników, niezależnie od 

rodzaju podmiotu, za pośrednictwem którego nabywane lub zbywane są jednostki 

uczestnictwa, a także koniecznością zapobiegania występowaniu konfliktów 

interesów oraz zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości prowadzonej działalności, z 

uwzględnieniem wytycznych w zakresie zasad uznawania posiadania odpowiedniej 

wiedzy i kompetencji przez osoby wykonujące usługi maklerskie, wydanych przez 

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.> 

 

<Art. 32b. 

1. Podmioty, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2, mają obowiązek 

udostępniać klientowi, przed przyjęciem zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa 
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funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego 

otwartego, lub tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego, lub funduszu 

inwestycyjnego otwartego z siedzibą w państwie należącym do EEA lub przed 

rozpoczęciem świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego, listę funduszy 

inwestycyjnych, z którymi zawarły umowę, której przedmiotem jest przyjmowanie i 

przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa lub tytułów 

uczestnictwa, lub umowę, której przedmiotem jest pośrednictwo w zbywaniu 

i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa. 

2. Podmioty, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2, mają obowiązek 

dostarczać towarzystwu, w trybie i terminie uzgodnionych z towarzystwem, 

informacje oraz dokumenty wskazujące czynności mające na celu poprawę jakości 

usługi świadczonej na rzecz uczestnika lub potencjalnego uczestnika, o których 

mowa odpowiednio w: 

1) art. 83d ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – w 

przypadku podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 i 3, 

2) art. 32a ust. 7 pkt 3 – w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 2 

– wykonanych przez te podmioty na rzecz uczestników lub potencjalnych uczestników 

funduszu, którego jednostki uczestnictwa są zbywane za ich pośrednictwem, wraz ze 

wskazaniem wysokości kosztów poniesionych w związku z ich wykonaniem za dany 

okres. 

3. Towarzystwo może dokonać na rzecz podmiotu, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2, 

3 lub ust. 2, płatności w zakresie, w jakim stanowią one wynagrodzenie z tytułu 

wykonywanych przez te podmioty czynności, o których mowa w ust. 2, jeżeli 

zasadność ich dokonania została przez towarzystwo zweryfikowana oraz 

potwierdzona na podstawie informacji i dokumentów przekazanych towarzystwu 

zgodnie z ust. 2. 

4. Zarząd towarzystwa przedstawia radzie nadzorczej, co najmniej raz w roku, 

sprawozdanie z wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 3. 

 

Art. 32c. 

1. Komisja prowadzi rejestr podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 2. 

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1) firmę (nazwę) oraz siedzibę i adres podmiotu, o którym mowa w art. 32 ust. 2; 
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2) wskazanie zakresu działalności, o której mowa w art. 32 ust. 2, do której 

prowadzenia uprawniony jest podmiot; 

3) wskazanie, czy podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, wykonuje usługi, o których 

mowa w art. 32 ust. 2b. 

3. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, jest jawny.> 

 

Art. 45. 

1. Przedmiotem działalności towarzystwa jest wyłącznie tworzenie funduszy inwestycyjnych 

otwartych lub funduszy zagranicznych, zarządzanie nimi, w tym pośrednictwo w 

zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowanie ich wobec osób 

trzecich oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych. 

1a. Za zezwoleniem Komisji towarzystwo może rozszerzyć przedmiot działalności o 

tworzenie specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych i funduszy 

inwestycyjnych zamkniętych, zarządzanie tymi funduszami, w tym pośrednictwo w 

zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, a także reprezentowanie ich wobec osób 

trzecich oraz zarządzanie unijnymi AFI, w tym wprowadzanie ich do obrotu. 

2. Za zezwoleniem Komisji towarzystwo może rozszerzyć przedmiot działalności o: 

1)   zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów 

finansowych; 

2)   doradztwo inwestycyjne, pod warunkiem że towarzystwo jednocześnie wystąpiło o 

zezwolenie na prowadzenie działalności, o której mowa w pkt 1, lub prowadzi taką 

działalność. 

2a. Za zezwoleniem Komisji towarzystwo może rozszerzyć przedmiot działalności również o 

przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, pod 

warunkiem że towarzystwo jednocześnie wystąpiło o zezwolenie na prowadzenie 

działalności, o których mowa w ust. 1a oraz ust. 2 pkt 1, lub prowadzi działalność w tych 

zakresach. 

3. Towarzystwo bez zezwolenia Komisji może rozszerzyć przedmiot działalności o: 

[1)    pośrednictwo: 

a)  w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych 

utworzonych przez inne towarzystwa lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych 

oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA, 
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b)  w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa specjalistycznych funduszy 

inwestycyjnych otwartych utworzonych przez inne towarzystwa - w przypadku gdy 

rozszerzyło przedmiot działalności zgodnie z ust. 1a;] 

<1) przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów 

finansowych, których przedmiotem są: 

a) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez inne 

towarzystwa lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub funduszy 

inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA, 

b) jednostki uczestnictwa specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych 

zarządzanych przez inne towarzystwa – w przypadku gdy rozszerzyło przedmiot 

działalności zgodnie z ust. 1a;> 

1a)  doradztwo inwestycyjne w odniesieniu do instrumentów finansowych, o których mowa w 

pkt 1; 

2)   pełnienie funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych, o którym mowa w art. 253 ust. 

3 pkt 2. 

<3a. W zakresie świadczenia usług, o których mowa w ust. 2, 2a, ust. 3 pkt 1 i 1a, do 

towarzystwa stosuje się odpowiednio art. 74b, art. 75, art. 76, art. 83a ust. 1a, 1b, 3a i 

3c–4d oraz art. 83b–83j ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także 

przepisy wydane na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, przepisy 

rozporządzenia 2017/565 oraz przepisy innych bezpośrednio stosowanych przepisów 

prawa Unii Europejskiej – w zakresie, w jakim regulują one sposób świadczenia tych 

usług.> 

4. Towarzystwo jest obowiązane zatrudniać co najmniej: 

1)   dwóch doradców inwestycyjnych - do wykonywania czynności zarządzania funduszami 

inwestycyjnymi, zarządzania zbiorczym portfelem papierów wartościowych oraz 

zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów 

finansowych, z zastrzeżeniem ust. 5; 

[2)   jednego doradcę inwestycyjnego - do wykonywania czynności doradztwa 

inwestycyjnego;] 

3)    jednego maklera papierów wartościowych - do wykonywania czynności przyjmowania i 

przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych. 

<4a. Towarzystwo jest obowiązane zatrudniać osoby posiadające odpowiednią wiedzę i 

kompetencje w zakresie: 
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1) przekazywania klientom lub potencjalnym klientom informacji o usługach, 

o których mowa w ust. 2, 2a, ust. 3 pkt 1 i 1a, oraz instrumentach finansowych 

będących ich przedmiotem; 

2) wykonywania czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2. 

4b. Zatrudnianie przez towarzystwo, na podstawie umowy o pracę, osób posiadających 

tytuł doradcy inwestycyjnego lub maklera papierów wartościowych uważa się za 

spełnienie wymogu, o którym mowa w ust. 4a pkt 2. 

4c. Towarzystwo zapewnia utrzymywanie i doskonalenie przez osoby, o których mowa w 

ust. 4a i 4b, wiedzy i kompetencji niezbędnych do należytego wykonywania 

powierzonych obowiązków. 

4d. Towarzystwo jest obowiązane utrzymywać organizację przedsiębiorstwa w sposób 

zapewniający: 

1) odpowiednią liczbę osób świadczących pracę na jego rzecz, wymaganą do 

prawidłowego świadczenia usług, o których mowa w ust. 2, 2a, ust. 3 pkt 1 i 1a, oraz 

2) posiadanie przez osoby, o których mowa w pkt 1, odpowiedniej wiedzy, kompetencji 

i doświadczenia w zakresie powierzonych obowiązków oraz utrzymywanie i 

doskonalenie przez te osoby takiej wiedzy i takich kompetencji.> 

5. Towarzystwo nie musi zatrudniać doradców inwestycyjnych, jeżeli zarządza wyłącznie 

funduszami, o których mowa w art. 183 lub 196. 

6. Wyłącznym przedmiotem działalności towarzystwa nie może być wykonywanie czynności, 

o których mowa w ust. 2 i 2a, oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów 

wartościowych. 

7. O rozszerzeniu przedmiotu działalności, o którym mowa w ust. 3, towarzystwo 

niezwłocznie informuje Komisję. 

 

Art. 47. 

1. Towarzystwo, wykonując działalność w zakresie zarządzania portfelami, w skład których 

wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, nie może inwestować 

przekazanych do zarządzania środków klientów w jednostki uczestnictwa, certyfikaty 

inwestycyjne ani tytuły uczestnictwa odpowiednio funduszy inwestycyjnych, funduszy 

zagranicznych i unijnych AFI, którymi zarządza, chyba że umowa z klientem stanowi 

inaczej. 
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[1a. Umowa o zarządzanie portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba 

instrumentów finansowych, oraz umowa o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia 

lub zbycia instrumentów finansowych powinny być zawarte w formie pisemnej, a w 

przypadku umowy zawieranej z klientem detalicznym - w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności.] 

<1a. Umowa o zarządzanie portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba 

instrumentów finansowych, oraz umowa o przyjmowanie i przekazywanie zleceń 

nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, zawarte z klientem detalicznym w 

formie innej niż określona w art. 58 rozporządzenia 2017/565, są nieważne.> 

2. Towarzystwo wycenia aktywa wchodzące w skład przekazanego do zarządzania portfela, o 

którym mowa w ust. 1, zgodnie z przepisami określającymi zasady i metody dokonywania 

wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych, chyba że umowa z klientem stanowi inaczej. 

3. Towarzystwo, wykonując działalność, o której mowa w ust. 1, jest obowiązane do 

prowadzenia odrębnej ewidencji zawartych transakcji. 

4. Towarzystwo, które prowadzi działalność, o której mowa w ust. 1, lub działalność 

przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, 

podlega obowiązkowi uczestnictwa w systemie rekompensat, o którym mowa w ustawie o 

obrocie instrumentami finansowymi, w takim samym zakresie jak dom maklerski 

prowadzący działalność wyłącznie w zakresie doradztwa inwestycyjnego, przyjmowania i 

przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych albo zarządzania 

portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. 

Przepisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o obowiązkowym systemie 

rekompensat stosuje się odpowiednio. 

5. (uchylony). 

[6. W zakresie powierzenia przez towarzystwo innym podmiotom wykonywania czynności 

związanych z prowadzoną przez towarzystwo działalnością w zakresie zarządzania 

portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, 

doradztwa inwestycyjnego oraz przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia 

instrumentów finansowych stosuje się odpowiednio przepisy art. 81a-81g ustawy o 

obrocie instrumentami finansowymi.] 

<6. W zakresie powierzenia przez towarzystwo innym podmiotom wykonywania 

czynności związanych z prowadzoną przez towarzystwo działalnością w zakresie 

zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba 
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instrumentów finansowych, doradztwa inwestycyjnego oraz przyjmowania i 

przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 81a ust. 1 i 2, art. 81c, art. 81d oraz art. 81f ustawy o 

obrocie instrumentami finansowymi.> 

6a. (uchylony). 

6b. (uchylony). 

6c. (uchylony). 

7. (uchylony). 

[Art. 47b. 

1. Towarzystwo na wniosek podmiotu innego niż określony w art. 2 pkt 13a lit. a-m oraz w 

zakresie określonym w takim wniosku może uznać go za klienta profesjonalnego, pod 

warunkiem że podmiot ten posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie 

właściwych decyzji inwestycyjnych oraz właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi 

decyzjami. Przed uwzględnieniem wniosku towarzystwo ustala wiedzę klienta o zasadach 

traktowania klientów profesjonalnych w zakresie, którego wniosek dotyczy. 

2. Towarzystwo na wniosek klienta profesjonalnego oraz w zakresie określonym w takim 

wniosku może uznać go za klienta detalicznego. Towarzystwo może uznać klienta 

profesjonalnego za klienta detalicznego również pomimo braku takiego wniosku.] 

 

<Art. 47b. 

1. Towarzystwo, na wniosek podmiotu innego niż określony w art. 2 pkt 13a lit. a–m 

oraz w zakresie określonym w takim wniosku, z zastrzeżeniem art. 47c, może 

traktować go jak klienta profesjonalnego, pod warunkiem że podmiot ten posiada 

wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji 

inwestycyjnych oraz właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami. Przed 

uwzględnieniem wniosku towarzystwo ustala wiedzę klienta o zasadach traktowania 

klientów profesjonalnych w zakresie, którego wniosek dotyczy. 

2. Towarzystwo, na wniosek klienta profesjonalnego oraz w zakresie określonym 

w takim wniosku, może traktować go jak klienta detalicznego. Towarzystwo może 

traktować klienta profesjonalnego jak klienta detalicznego również pomimo braku 

takiego wniosku.> 
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<Art. 47c. 

1. W zakresie świadczenia usług, o których mowa w art. 45 ust. 2, 2a, ust. 3 pkt 1 i 1a, 

towarzystwo, na wniosek podmiotu innego niż określony w art. 2 pkt 13a lit. a–m 

oraz w zakresie określonym w takim wniosku, może traktować go jak klienta 

profesjonalnego, pod warunkiem że podmiot ten posiada wiedzę i doświadczenie 

pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych oraz właściwą 

ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami. Przed uwzględnieniem wniosku 

towarzystwo ustala wiedzę klienta o zasadach traktowania klientów profesjonalnych 

w zakresie, którego wniosek dotyczy. 

2. Towarzystwo może, zgodnie z art. 45 ust. 3 lit. b rozporządzenia 2017/565, w zakresie 

świadczenia usług, o których mowa w art. 45 ust. 2, 2a, ust. 3 pkt 1 i 1a, traktować 

klienta profesjonalnego jak klienta detalicznego. 

3. Towarzystwo może, zgodnie z art. 45 ust. 3 lit. a rozporządzenia 2017/565 i na 

zasadach określonych w art. 71 ust. 2–4 tego rozporządzenia, w zakresie świadczenia 

usług, o których mowa w art. 45 ust. 2, 2a, ust. 3 pkt 1 i 1a, traktować uprawnionego 

kontrahenta w rozumieniu art. 3 pkt 39d ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi jak klienta detalicznego albo klienta profesjonalnego. 

4. Towarzystwo, w zakresie świadczenia usług, o których mowa w art. 45 ust. 2, 2a, ust. 3 

pkt 1 i 1a, dokonuje podziału klientów na kategorie, zaliczając ich odpowiednio do 

kategorii klientów detalicznych, klientów profesjonalnych lub uprawnionych 

kontrahentów.> 

Art. 48. 

1. W towarzystwie działa system kontroli wewnętrznej. System kontroli wewnętrznej 

sprawdza legalność i prawidłowość wykonywanej przez towarzystwo działalności, o 

której mowa w ust. 2a, oraz prawidłowość sprawozdań i informacji sporządzanych przez 

towarzystwo i zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne. 

2. Członkowie zarządu, rady nadzorczej towarzystwa, pracownicy towarzystwa oraz inne 

osoby fizyczne pozostające z towarzystwem w stosunku zlecenia albo innym stosunku o 

podobnym charakterze, które mają dostęp do informacji dotyczących obecnych i 

planowanych lokat funduszy inwestycyjnych oraz aktywów nabywanych do portfeli 

klientów, dla których towarzystwo wykonuje usługi doradztwa inwestycyjnego albo 

zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów 

finansowych, albo transakcji zawieranych na rzecz klientów, dla których towarzystwo 
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wykonuje usługę przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów 

finansowych, są obowiązani, przy prowadzeniu działalności inwestycyjnej na własny 

rachunek lub na rachunek innych osób, do powstrzymywania się od zawierania transakcji, 

które mogłyby powodować wystąpienie konfliktu interesów z funduszem inwestycyjnym 

lub interesem klientów, dla których towarzystwo wykonuje usługi doradztwa 

inwestycyjnego, zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa 

liczba instrumentów finansowych, albo przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub 

zbycia instrumentów finansowych. 

2a. Towarzystwo jest obowiązane prowadzić działalność w zakresie: 

1)   zarządzania funduszami inwestycyjnymi otwartymi, 

2)   zarządzania specjalistycznymi funduszami inwestycyjnymi otwartymi oraz funduszami 

inwestycyjnymi zamkniętymi, 

3)   zarządzania zbiorczym portfelem papierów wartościowych, 

4)   zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów 

finansowych, doradztwa inwestycyjnego oraz przyjmowania i przekazywania zleceń 

nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, 

[5)   pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy 

inwestycyjnych otwartych, tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy 

inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA, 

6)   pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa specjalistycznych 

funduszy inwestycyjnych otwartych,] 

<5) pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy 

inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych 

zarządzanych przez towarzystwo; 

6) przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów 

finansowych, których przedmiotem są jednostki uczestnictwa funduszy 

inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych 

zarządzanych przez inne towarzystwa, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych 

oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do 

EEA;> 

7)   wprowadzania do obrotu unijnych AFI, 

8)   pełnienia funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych 



- 432 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

- w sposób rzetelny i profesjonalny, z zachowaniem należytej staranności i zgodnie z 

zasadami uczciwego obrotu, a także w najlepiej pojętym interesie zarządzanych funduszy, 

uczestników tych funduszy oraz klientów towarzystwa oraz w celu zapewnienia 

stabilności i bezpieczeństwa rynku finansowego. 

2b. Towarzystwo, prowadząc działalność, o której mowa w ust. 2a, jest obowiązane w 

szczególności: 

1)   stosować rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo, ciągłość 

prowadzonej działalności oraz właściwe jej wykonywanie przez towarzystwo; 

2)    zapobiegać powstawaniu konfliktów interesów, wykrywać takie konflikty, a w przypadku 

powstania takiego konfliktu zapewnić ochronę interesu zarządzanego funduszu 

inwestycyjnego, uczestników tego funduszu i klientów towarzystwa oraz ochronę 

informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę zawodową; 

3)   posiadać odpowiednią strukturę organizacyjną z wyraźnym podziałem funkcji, zadań i 

odpowiedzialności oraz obowiązków informacyjnych, w tym w ramach systemu kontroli 

wewnętrznej posiadać system nadzoru zgodności działalności z prawem, system 

zarządzania ryzykiem oraz system audytu wewnętrznego; 

4)   zatrudniać do wykonywania czynności z zakresu swojej działalności osoby posiadające 

niezbędną wiedzę i kwalifikacje; 

5)   opracować i wdrożyć procedury postępowania z reklamacjami uczestników funduszu 

inwestycyjnego i klientów towarzystwa; 

6)   ewidencjonować transakcje zawierane w ramach zarządzania portfelem inwestycyjnym 

funduszy, ewidencjonować zlecenia nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa, 

ewidencjonować transakcje zawarte na rachunek własny towarzystwa lub rachunek 

własny towarzystwa prowadzony dla zbiorczego portfela papierów wartościowych oraz 

ewidencjonować transakcje zawierane w ramach wykonywania usługi zarządzania 

portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych; 

7)   posiadać strategię wykonywania prawa głosu z instrumentów finansowych wchodzących 

w skład portfela inwestycyjnego funduszy; 

8)   opracować i wdrożyć odrębne procedury działania w najlepiej pojętym interesie klienta 

towarzystwa oraz w najlepiej pojętym interesie uczestników funduszu, w tym w zakresie 

wykonywania decyzji inwestycyjnych w zarządzaniu portfelami inwestycyjnymi funduszy 

inwestycyjnych oraz w zakresie składania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów 
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finansowych łącznie dla różnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez 

towarzystwo oraz łącznie z innymi zleceniami składanymi przez towarzystwo; 

9)   przeprowadzać należytą analizę przy doborze przedmiotu lokat funduszu inwestycyjnego; 

10)  dokumentować źródła będące podstawą decyzji inwestycyjnych podejmowanych w toku 

zarządzania portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych. 

[2c. Towarzystwo, z uwzględnieniem art. 24 rozporządzenia 231/2013, nie przyjmuje ani nie 

przekazuje, w związku z prowadzeniem działalności, o której mowa w ust. 2a, opłat, 

prowizji lub świadczeń niepieniężnych, z wyłączeniem: 

1)   opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych przyjmowanych od klientów, potencjalnych 

uczestników, uczestników lub osób działających w ich imieniu albo przekazywanych 

klientowi, potencjalnemu uczestnikowi, uczestnikowi lub osobie działającej w ich imieniu; 

2)   opłat lub prowizji niezbędnych dla wykonywania działalności, o której mowa w ust. 2a; 

3)   opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych innych niż wskazane w pkt 1 i 2, pod 

warunkiem że: 

a)  informacja o tych opłatach, prowizjach lub świadczeniach niepieniężnych, w tym o ich 

istocie i wysokości lub sposobie ustalania ich wysokości, została przekazana klientowi, 

potencjalnemu uczestnikowi lub uczestnikowi przed rozpoczęciem wykonywania 

działalności na jego rzecz, 

b)  są one przyjmowane albo przekazywane w celu poprawienia jakości działalności 

wykonywanej przez towarzystwo na rzecz klienta lub uczestnika. 

2d. Przepisu ust. 2c pkt 3 lit. a nie stosuje się do towarzystwa, które przed rozpoczęciem 

świadczenia usługi w zakresie określonym w ust. 2a pkt 5 i 6 lub przed zawarciem umowy 

o świadczenie usługi w zakresie określonym w ust. 2a pkt 4 przekazuje klientowi ogólne 

zasady przyjmowania lub przekazywania opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych 

innych niż wskazane w ust. 2c pkt 1 i 2, pod warunkiem że informuje klienta o możliwości 

przekazania na jego żądanie danych, o których mowa w ust. 2c pkt 3 lit. a.] 

<2c. Towarzystwo, z uwzględnieniem art. 24 rozporządzenia 231/2013, nie przyjmuje ani 

nie przekazuje, w związku z prowadzeniem działalności, o której mowa w ust. 2a pkt 

1–3 i 5, opłat, prowizji lub świadczeń niepieniężnych, z wyłączeniem: 

1) opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych przyjmowanych od uczestników funduszu 

inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego 

zarządzanego przez towarzystwo, potencjalnych uczestników tych funduszy lub osób 

działających w ich imieniu albo opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych 
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przekazywanych uczestnikowi, potencjalnemu uczestnikowi lub osobie działającej w 

ich imieniu; 

2) opłat lub prowizji niezbędnych do wykonywania działalności, o której mowa w ust. 

2a pkt 1–3 i 5; 

3) opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych innych niż wskazane w pkt 1 i 2, pod 

warunkiem że: 

a) informacja o tych opłatach, prowizjach lub świadczeniach niepieniężnych, w tym o 

ich istocie i wysokości lub sposobie ustalania ich wysokości, została przekazana 

uczestnikowi lub potencjalnemu uczestnikowi przed rozpoczęciem wykonywania 

działalności na jego rzecz, 

b) są one przyjmowane albo przekazywane w celu poprawienia jakości działalności 

wykonywanej przez towarzystwo na rzecz uczestnika. 

2d. Przepisu ust. 2c pkt 3 lit. a nie stosuje się do towarzystwa, które przed rozpoczęciem 

świadczenia usługi w zakresie określonym w ust. 2a pkt 1-3 i 5 przekazuje klientowi 

ogólne zasady przyjmowania lub przekazywania opłat, prowizji i świadczeń 

niepieniężnych innych niż wskazane w ust. 2c pkt 1 i 2, pod warunkiem że informuje 

klienta o możliwości przekazania na jego żądanie danych, o których mowa w ust. 2c 

pkt 3 lit. a.> 

[2e. Przepisy ust. 2c pkt 3 oraz ust. 2d stosuje się odpowiednio do opłat, prowizji i świadczeń 

niepieniężnych, których możliwość przyjęcia lub przekazania zaistniała po zawarciu 

umowy o świadczenie usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub 

większa liczba instrumentów finansowych lub doradztwa inwestycyjnego.] 

2f. Przyjęty w towarzystwie system zarządzania ryzykiem powinien uwzględniać zakres i 

rozmiar prowadzonej przez towarzystwo działalności, o której mowa w ust. 2a, a także 

profil inwestycyjny, cel inwestycyjny i politykę inwestycyjną funduszy inwestycyjnych 

zarządzanych przez towarzystwo. W celu ograniczenia koncentracji ryzyka towarzystwo 

powinno w przyjętym systemie zarządzania ryzykiem ustanowić system limitów 

wewnętrznych dla każdego zarządzanego funduszu inwestycyjnego, w tym dotyczących 

stosowania dźwigni finansowej AFI. W przyjętym systemie zarządzania ryzykiem 

towarzystwo określa także zasady wyznaczania całkowitej ekspozycji albo ekspozycji 

AFI, w tym wskazuje metody ich obliczania. W przyjętym systemie zarządzania ryzykiem 

towarzystwo określa także zasady wyznaczania całkowitej ekspozycji, w tym wskazuje 

metody ich obliczania. 
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2fa. Przyjęty w towarzystwie system zarządzania ryzykiem powinien zapewniać, aby ocena 

wiarygodności kredytowej aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez 

towarzystwo nie była oparta wyłącznie ani w sposób automatyczny na ratingach 

wystawianych przez agencje ratingowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w 

sprawie agencji ratingowych (Dz. Urz. UE L 302 z 17.11.2009, str. 1, z późn. zm.). 

2g. Co najmniej raz na 12 miesięcy system zarządzania ryzykiem przyjęty w towarzystwie 

podlega ocenie biegłego rewidenta, który wydaje oświadczenie. Oświadczenie biegłego 

rewidenta wydawane jest w przedmiocie, czy system zarządzania ryzykiem w 

towarzystwie jest adekwatny do rozmiarów i rodzaju prowadzonej działalności, zgodny z 

przepisami prawa, czy obejmuje cały zakres działalności towarzystwa oraz czy przyjęte 

metody pomiaru i monitorowania ryzyka, wyznaczania całkowitej ekspozycji albo 

ekspozycji AFI oraz system limitów wewnętrznych przyjęte dla każdego zarządzanego 

przez towarzystwo funduszu inwestycyjnego są prawidłowe oraz zgodne z profilem 

ryzyka inwestycyjnego i polityką inwestycyjną. Oświadczenie to towarzystwo 

niezwłocznie przekazuje Komisji. W przypadku gdy system zarządzania ryzykiem 

przyjęty w towarzystwie podlegał już ocenie biegłego rewidenta, w następnych latach 

ocenie biegłego rewidenta podlegają zmiany w systemie, w tym również zmiany 

parametrów stosowanych w systemie nieskutkujące zmianami samego systemu, 

aktualność i adekwatność systemu, w szczególności w odniesieniu do zmian w politykach 

inwestycyjnych oraz profilach ryzyka inwestycyjnego funduszy inwestycyjnych 

zarządzanych przez towarzystwo, z uwzględnieniem zmian w zakresie i rozmiarze 

działalności prowadzonej przez towarzystwo. 

3. (uchylony). 

Art. 48a. 

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób, warunki i szczegółowy zakres działania systemu kontroli wewnętrznej, w tym 

systemu nadzoru zgodności działalności z prawem, systemu zarządzania ryzykiem oraz 

systemu audytu wewnętrznego w towarzystwie, 

2)   sposób prowadzenia ewidencji transakcji zawartych przez fundusze inwestycyjne otwarte 

oraz transakcji zawartych na rachunek własny towarzystwa lub rachunek własny 

towarzystwa prowadzony dla zbiorczego portfela papierów wartościowych, ewidencji 

zleceń składanych przez uczestników funduszy inwestycyjnych otwartych, a także 
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ewidencji transakcji zawartych przez towarzystwo w ramach wykonywania usługi 

zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów 

finansowych, 

3)   pojęcie konfliktu interesów oraz szczegółowe wymagania dotyczące postępowania w 

zakresie konfliktów interesów, w tym zawierania transakcji przez pracowników, członków 

zarządu oraz rady nadzorczej towarzystwa albo przez inne osoby fizyczne pozostające z 

towarzystwem w stosunku zlecenia albo innym stosunku o podobnym charakterze, które 

mają dostęp do informacji dotyczących obecnych i planowanych lokat funduszy 

inwestycyjnych oraz aktywów nabywanych do portfeli klientów, dla których towarzystwo 

wykonuje usługi doradztwa inwestycyjnego albo zarządzania portfelami, w skład których 

wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, 

4)   sposób dokumentowania źródeł będących podstawą decyzji inwestycyjnych oraz 

przechowywania i archiwizowania dokumentów i innych nośników informacji 

związanych z działalnością funduszy inwestycyjnych i towarzystwa, 

5)    szczegółowe wymagania w zakresie działania towarzystwa w najlepiej pojętym interesie 

funduszu inwestycyjnego otwartego oraz uczestników funduszu inwestycyjnego 

otwartego, w tym w zakresie wykonywania decyzji inwestycyjnych w zarządzaniu 

portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych oraz w zakresie składania zleceń 

nabycia lub zbycia instrumentów finansowych łącznie dla różnych funduszy 

inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo oraz łącznie z innymi zleceniami 

składanymi przez towarzystwo, oraz przeprowadzania analiz przy doborze lokat funduszu 

inwestycyjnego, 

[6)    tryb i warunki postępowania towarzystwa w zakresie zarządzania portfelami, w skład 

których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, doradztwa 

inwestycyjnego oraz przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia 

instrumentów finansowych, w tym w zakresie świadczenia usług, promowania 

świadczonych usług oraz kontaktów z klientami,] 

[7)    tryb i warunki postępowania towarzystwa w zakresie prowadzenia działalności 

pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, 

tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych i funduszy inwestycyjnych otwartych z 

siedzibą w państwach należących do EEA oraz doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu 

do takich instrumentów finansowych, w tym w zakresie świadczenia usług, promowania 

świadczonych usług oraz kontaktów z klientami,] 
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<7) tryb i warunki postępowania towarzystwa w zakresie prowadzenia działalności 

pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy 

inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych 

zarządzanych przez towarzystwo, w tym w zakresie świadczenia usług, promowania 

świadczonych usług oraz kontaktów z klientami;> 

8)   warunki techniczne i organizacyjne prowadzenia przez towarzystwo działalności, o której 

mowa w art. 48 ust. 2a<,> 

<9) szczegółowe kryteria w zakresie spełniania przez osoby, o których mowa w art. 45 

ust. 4a, wymogów posiadania odpowiedniej wiedzy i kompetencji, 

10) tryb i warunki postępowania przy dokonywaniu oceny oraz weryfikacji spełniania 

przez osoby, o których mowa w art. 45 ust. 4a, wymogów w zakresie posiadania 

odpowiedniej wiedzy i kompetencji oraz tryb i warunki postępowania w zakresie 

utrzymywania i doskonalenia wiedzy i kompetencji tych osób oraz osób, o których 

mowa w art. 45 ust. 4b, 

11) szczegółowe kryteria w zakresie spełniania przez osoby, o których mowa w art. 45 

ust. 4d, wymogów posiadania odpowiedniej wiedzy, kompetencji i doświadczenia, 

12) tryb i warunki postępowania przy dokonywaniu oceny oraz weryfikacji spełniania 

przez osoby, o których mowa w art. 45 ust. 4d, wymogów w zakresie posiadania 

odpowiedniej wiedzy, kompetencji i doświadczenia oraz tryb i warunki 

postępowania w zakresie utrzymywania i doskonalenia wiedzy i kompetencji tych 

osób > 

[- w celu zapewnienia ochrony interesu uczestników funduszy inwestycyjnych lub zbiorczych 

portfeli papierów wartościowych oraz klientów, dla których towarzystwo wykonuje usługi 

zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów 

finansowych, doradztwa inwestycyjnego albo przyjmowania i przekazywania zleceń 

nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, oraz dla zapewnienia prowadzenia przez 

towarzystwo stabilnej działalności.] 

<– w celu zapewnienia ochrony interesu uczestników funduszy inwestycyjnych lub 

zbiorczych portfeli papierów wartościowych i klientów oraz dla zapewnienia 

prowadzenia przez towarzystwo stabilnej działalności, a także biorąc pod uwagę 

wytyczne w zakresie zasad uznawania posiadania odpowiedniej wiedzy i kompetencji 

przez osoby wykonujące usługi maklerskie, wydane przez Europejski Urząd 

Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.> 
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Art. 48b. 

<1.> Towarzystwo wykonujące działalność w zakresie zarządzania funduszami 

inwestycyjnymi otwartymi, które zamierza rozszerzyć przedmiot swojej działalności o 

działalność określoną w art. 45 ust. 1a, jest obowiązane, w celu spełnienia warunków 

prowadzenia tej działalności, dostosować rozwiązania organizacyjne i techniczne oraz 

regulacje wewnętrzne przyjęte w związku z wykonywaniem działalności w zakresie 

zarządzania funduszami inwestycyjnymi otwartymi do wymogów ustawy oraz 

rozporządzenia 231/2013 w zakresie, w jakim dotyczą one działalności zarządzania 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. 

<2. Towarzystwo wykonujące działalność w zakresie zarządzania funduszami 

inwestycyjnymi otwartymi lub alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, które 

zamierza rozszerzyć przedmiot swojej działalności o działalność określoną w art. 45 

ust. 2, 2a, ust. 3 pkt 1 i 1a, jest obowiązane, w celu spełnienia warunków prowadzenia 

tej działalności, dostosować rozwiązania organizacyjne i techniczne oraz regulacje 

wewnętrzne przyjęte w związku z wykonywaniem działalności w zakresie 

zarządzania funduszami inwestycyjnymi otwartymi do wymogów określonych w 

przepisach ustawy, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przepisach 

wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi, rozporządzenia 2017/565 oraz innych bezpośrednio stosowanych 

przepisach prawa Unii Europejskiej, w zakresie, w jakim dotyczą one wykonywania 

działalności określonej w art. 45 ust. 2, 2a, ust. 3 pkt 1 i 1a.> 

 

Art. 50a. 

1. Towarzystwo, które na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a albo 1b, 

przekazało zarządzanie funduszem inwestycyjnym i prowadzenie jego spraw, może w 

odniesieniu do tego funduszu nie spełniać wymogów, o których mowa odpowiednio w art. 

45 ust. 4, art. 45a ust. 3 i 4, art. 48 ust. 1, ust. 2b pkt 3 i 6-9 i ust. 2f-2g oraz art. 50 ust. 3 i 

4a. 

[2. Towarzystwo, które na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a lub 1b, 

przekazało zarządzanie wszystkimi funduszami inwestycyjnymi i prowadzenie ich spraw i 

równocześnie nie zarządza funduszem zagranicznym, unijnym AFI ani zbiorczym 

portfelem papierów wartościowych oraz nie posiada zezwolenia Komisji na zarządzanie 

portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, 
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zezwolenia na doradztwo inwestycyjne albo zezwolenia na przyjmowanie i przekazywanie 

zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, może nie spełniać wymogów, o 

których mowa w art. 42 ust. 3, art. 44 ust. 2, art. 45 ust. 4, art. 45a ust. 3 i 4, art. 47a, art. 

48 ust. 1 i 2b-2g, art. 49 ust. 1 oraz art. 50.] 

<2. Towarzystwo, które na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a lub 1b, 

przekazało zarządzanie wszystkimi funduszami inwestycyjnymi i prowadzenie ich 

spraw i równocześnie nie zarządza funduszem zagranicznym, unijnym AFI ani 

zbiorczym portfelem papierów wartościowych oraz nie posiada zezwolenia Komisji 

na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba 

instrumentów finansowych, zezwolenia na doradztwo inwestycyjne albo zezwolenia 

na przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów 

finansowych, może nie spełniać wymogów, o których mowa w art. 42 ust. 3, art. 44 

ust. 2, art. 45 ust. 4, art. 45a ust. 3 i 4, art. 47a, art. 48 ust. 1, 2b–2d, 2f i 2g, art. 49 

ust. 1 oraz art. 50.> 

3. W przypadku gdy spółce zarządzającej albo zarządzającemu z UE, którzy na podstawie 

umowy, o której mowa odpowiednio w art. 4 ust. 1a albo 1b, zarządzają funduszem 

inwestycyjnym i prowadzą jego sprawy, zostanie odebrane zezwolenie na wykonywanie 

działalności albo Komisja zakaże im wykonywania działalności w zakresie zarządzania 

tym funduszem inwestycyjnym i prowadzenia jego spraw, towarzystwo, o którym mowa 

w ust. 1 i 2, ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od 

dnia wystąpienia tego zdarzenia, dostosować zasady wykonywania działalności do 

przepisów ustawy. 

4. W okresie dostosowania, o którym mowa w ust. 3, fundusz inwestycyjny, którego organem 

jest towarzystwo, o którym mowa w ust. 2, jest reprezentowany przez depozytariusza. W 

tym czasie fundusz ten nie zbywa i nie odkupuje jednostek uczestnictwa ani nie emituje 

oraz nie wykupuje certyfikatów inwestycyjnych. 

4a. Jeżeli płynność aktywów funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego 

funduszu inwestycyjnego otwartego na to pozwala, fundusz może wznowić odkupywanie 

jednostek uczestnictwa. O dniu wznowienia odkupywania jednostek uczestnictwa 

depozytariusz informuje zgodnie z przyjętym w statucie funduszu inwestycyjnego 

sposobem udostępniania informacji o funduszu do publicznej wiadomości oraz na swojej 

stronie internetowej. 
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4b. Jeżeli termin wykupu certyfikatów inwestycyjnych zgodnie ze statutem funduszu 

inwestycyjnego zamkniętego przypada w okresie, w którym fundusz jest reprezentowany 

przez depozytariusza, wykup może być przeprowadzony pod warunkiem, że płynność 

aktywów funduszu na to pozwala. O zamiarze wykupu oraz o wykupie certyfikatów 

inwestycyjnych depozytariusz informuje zgodnie z przyjętym w statucie funduszu 

inwestycyjnego sposobem udostępniania informacji o funduszu do publicznej wiadomości 

oraz na swojej stronie internetowej. 

5. Jeżeli towarzystwo, o którym mowa w ust. 2, nie dostosuje zasad wykonywania 

działalności do przepisów ustawy w terminie, o którym mowa w ust. 3, Komisja, w 

drodze decyzji, nakazuje rozwiązanie funduszu inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 4. 

 

Art. 54l. 

1. W przypadku nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji: 

1)   z naruszeniem przepisu art. 54 ust. 1 albo 

2)   pomimo zgłoszenia przez Komisję sprzeciwu, o którym mowa w art. 54h ust. 1, albo 

3)   przed upływem terminu uprawniającego Komisję do zgłoszenia sprzeciwu, o którym 

mowa w art. 54h ust. 1, albo 

4)   po wyznaczonym przez Komisję terminie na nabycie albo objęcie akcji lub praw z akcji, o 

którym mowa w art. 54h ust. 5 

- z akcji tych nie może być wykonywane prawo głosu, z zastrzeżeniem art. 54m. 

2. W przypadku wykonywania uprawnień podmiotu dominującego towarzystwa: 

1)   z naruszeniem przepisu art. 54 ust. 1 albo 

2)   w przypadku zgłoszenia przez Komisję sprzeciwu, o którym mowa w art. 54h ust. 1, albo 

3)   przed upływem terminu uprawniającego Komisję do zgłoszenia sprzeciwu, o którym 

mowa w art. 54h ust. 1, albo 

4)   uzyskanych po upływie terminu, o którym mowa w art. 54h ust. 5 

- członkowie zarządu towarzystwa powołani przez podmiot dominujący lub będący 

członkami zarządu, prokurentami lub osobami pełniącymi kierownicze funkcje w 

podmiocie dominującym nie mogą uczestniczyć w czynnościach z zakresu reprezentacji 

towarzystwa; w przypadku gdy nie można ustalić, którzy członkowie zarządu zostali 

powołani przez podmiot dominujący, powołanie zarządu jest bezskuteczne od dnia 

uzyskania przez ten podmiot uprawnień podmiotu dominującego towarzystwa, z 

zastrzeżeniem art. 54m. 
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3. Uchwały walnego zgromadzenia towarzystwa podjęte z naruszeniem przepisu ust. 1 są 

nieważne, chyba że spełniają wymogi kworum oraz większości głosów bez uwzględnienia 

głosów nieważnych. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, prawo wytoczenia 

powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia przysługuje 

również Komisji. Przepis art. 425 Kodeksu spółek handlowych stosuje się odpowiednio. 

4. Czynności z zakresu reprezentacji towarzystwa podejmowane z udziałem członków 

zarządu z naruszeniem przepisu ust. 2, są nieważne. Przepis art. 58 § 3 Kodeksu 

cywilnego stosuje się odpowiednio. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lub 2, Komisja może, w drodze decyzji, nakazać 

zbycie akcji w wyznaczonym terminie. 

6. Jeżeli akcje nie zostaną zbyte w terminie, o którym mowa w ust. 5, Komisja może nałożyć 

na akcjonariusza towarzystwa karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł lub cofnąć 

zezwolenie na wykonywanie przez towarzystwo działalności, o której mowa w art. 45 ust. 

1. 

<7. Jeżeli podmiot, o którym mowa w art. 54 ust. 1, nabył lub objął akcje lub prawa z 

akcji, o których mowa w art. 54 ust. 1, i nie dochowuje zobowiązania, o którym 

mowa w art. 54h ust. 3, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć na ten podmiot 

karę pieniężną do wysokości odpowiadającej wartości tych akcji lub praw z akcji. 

Wartość akcji lub praw z akcji ustalana jest na dzień ich nabycia albo objęcia 

według wartości godziwej, o której mowa w ustawie o rachunkowości. 

8.  Decyzja, o której mowa w ust. 7, jest natychmiast wykonalna. 

9. Komisja może określić w decyzji, o której mowa w ust. 7, że kara pieniężna jest płatna 

w miesięcznych ratach.  

10. Jeżeli podmiot, o którym mowa w art. 54 ust. 1, wypełni zobowiązanie, o którym 

mowa w art. 54h ust. 3, przed upływem terminu wskazanego w decyzji, o której 

mowa w ust. 7, Komisja wydaje decyzję o umorzeniu kary pieniężnej, o której mowa 

w ust. 7: 

1) w całości albo 

2) w części odpowiadającej niezapłaconym przyszłym ratom – w przypadku 

określonym w ust. 9.> 

<Art. 54o. 

W przypadku zaległej kary pieniężnej, o której mowa w art. 54l ust. 6 i 7, Komisja może 

nakazać towarzystwu, którego akcjonariuszem jest podmiot, na który została 
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nałożona kara, przekazanie na poczet zaległej kary pieniężnej wraz z odsetkami 

wszelkich płatności dokonywanych przez towarzystwo na rzecz tego akcjonariusza, 

w kwocie odpowiadającej tej karze wraz z odsetkami.> 

 

Art. 61a. 

[1. Spółka ubiegająca się o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez 

towarzystwo, która wraz z wnioskiem o wydanie takiego zezwolenia składa wyłącznie 

wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego, co do 

którego zawarła umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a, oraz która nie będzie zarządzać 

innymi funduszami inwestycyjnymi, może nie spełniać wymogów, o których mowa w art. 

42 ust. 3, art. 44 ust. 2, art. 45 ust. 4, art. 45a ust. 3 i 4, art. 47a, art. 48 ust. 1 i 2b-2g, art. 

49 ust. 1, art. 50 oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 48a.] 

<1. Spółka ubiegająca się o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez 

towarzystwo, która wraz z wnioskiem o wydanie takiego zezwolenia składa wyłącznie 

wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego, co 

do którego zawarła umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a, oraz która nie będzie 

zarządzać innymi funduszami inwestycyjnymi, może nie spełniać wymogów, o 

których mowa w art. 42 ust. 3, art. 44 ust. 2, art. 45 ust. 4, art. 45a ust. 3 i 4, art. 47a, 

art. 48 ust. 1, 2b–2d, 2f i 2g, art. 49 ust. 1 i art. 50 oraz w przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 48a.> 

2. Do wniosków, o których mowa w ust. 1, załącza się informacje i dokumenty, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1, 2, 5-7 i 10 oraz art. 58 ust. 1 pkt 1, 2, 8-11 i 20, a ponadto: 

1)   umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a, zawartą między towarzystwem a spółką 

zarządzającą; 

2)   umowę dotyczącą współpracy i wymiany informacji zawartą między depozytariuszem a 

spółką zarządzającą; 

3)   informację o zleconych przez spółkę zarządzającą innym podmiotom na podstawie 

umowy czynnościach z zakresu zarządzania funduszem i prowadzenia jego spraw, 

należącego do kompetencji spółki zarządzającej zgodnie z art. 272c ust. 1. 

3. Komisja wydaje zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo oraz 

zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego, o których mowa w ust. 1. 

4. Komisja, przed wydaniem zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo 

zasięga opinii właściwego organu państwa członkowskiego, jeżeli towarzystwo byłoby: 
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1)   spółką zależną od spółki zarządzającej, zagranicznej firmy inwestycyjnej, instytucji 

kredytowej, podmiotu prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie 

zezwolenia w państwie członkowskim lub podmiotu prowadzącego działalność 

reasekuracyjną na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim; 

2)   spółką zależną od podmiotu dominującego wobec spółki zarządzającej, zagranicznej 

firmy inwestycyjnej, instytucji kredytowej, podmiotu prowadzącego działalność 

ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim lub podmiotu 

prowadzącego działalność reasekuracyjną na podstawie zezwolenia w państwie 

członkowskim; 

3)   kontrolowane przez te same osoby fizyczne lub prawne, które kontrolują spółkę 

zarządzającą, zagraniczną firmę inwestycyjną, instytucję kredytową, podmiot prowadzący 

działalność ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim lub 

podmiot prowadzący działalność reasekuracyjną na podstawie zezwolenia w państwie 

członkowskim. 

5. Przed wydaniem zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego Komisja 

może zwrócić się do właściwych organów państwa macierzystego spółki zarządzającej o 

przedstawienie wyjaśnień i informacji, czy spółka zarządzająca jest uprawniona do 

zarządzania funduszem inwestycyjnym o takiej polityce inwestycyjnej i celach 

inwestycyjnych jak fundusz inwestycyjny otwarty, którego dotyczy wniosek. 

6. Komisja odmawia wydania zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo, w 

przypadku gdy: 

1)   wniosek lub załączone do niego dokumenty, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 1, 2 i 8-

11, nie są zgodne pod względem treści z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym; 

2)    wnioskodawca może wykonywać działalność z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub 

w sposób nienależycie zabezpieczający interes uczestników funduszu lub członkowie 

zarządu lub rady nadzorczej nie spełniają wymogów, o których mowa w art. 42 ust. 2; 

3)   wpływ osoby posiadającej bezpośrednio lub pośrednio akcje towarzystwa w liczbie 

zapewniającej co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 

akcjonariuszy lub 10% udziału w kapitale zakładowym mógłby okazać się niekorzystny 

dla przestrzegania zasad uczciwego obrotu lub należytego zabezpieczenia interesów 

uczestników funduszu przez towarzystwo; 

4)   pozostawanie towarzystwa w bliskich powiązaniach z innym podmiotem mogłoby 

uniemożliwić Komisji skuteczne sprawowanie nadzoru nad towarzystwem lub gdy 
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sprawowanie takiego nadzoru byłoby utrudnione lub niemożliwe ze względu na przepisy 

prawa obowiązujące w miejscu siedziby lub zamieszkania tego podmiotu. 

7. Komisja może odmówić wydania zezwolenia na wykonywanie działalności przez 

towarzystwo, w przypadku gdy opinia, o której mowa w ust. 4, jest negatywna. 

8. Komisja odmawia wydania zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego, 

w przypadku gdy: 

1)   statut funduszu inwestycyjnego lub umowa z depozytariuszem nie uwzględniają należycie 

interesów uczestników funduszu lub statut funduszu zawiera postanowienia 

uniemożliwiające zbywanie jednostek uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

2)    osoby, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 5-7, mogą wykonywać swoje obowiązki z 

naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interes 

uczestników funduszu; 

3)   spółka zarządzająca nie zapewnia przestrzegania obowiązków, o których mowa w art. 10, 

art. 37 ust. 2, art. 48 ust. 2b pkt 2 i 5-9 oraz ust. 2c, art. 272 ust. 3, art. 272a ust. 1-3 i 5, 

oraz przepisów wydanych na podstawie art. 48a; 

4)   właściwe organy państwa macierzystego spółki zarządzającej nie zezwoliły jej na 

zarządzanie funduszem inwestycyjnym o takiej polityce inwestycyjnej i celach 

inwestycyjnych jak fundusz inwestycyjny otwarty, którego dotyczy wniosek; 

5)   spółka zarządzająca nie posiada zezwolenia właściwego organu państwa macierzystego 

spółki na wykonywanie działalności w zakresie zarządzania funduszami prowadzącymi 

działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego 

inwestowania w papiery wartościowe. 

9. Wydając zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego, Komisja zatwierdza statut 

funduszu oraz wybór depozytariusza funduszu, a także wybór spółki zarządzającej, z którą 

towarzystwo zawarło umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a. 

10. Odmowa wydania zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo jest 

równoznaczna z odmową wydania zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego 

otwartego, a odmowa wydania zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego 

otwartego jest równoznaczna z odmową wydania zezwolenia na wykonywanie 

działalności przez towarzystwo. 
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Art. 69. 

 1. Towarzystwo przechowuje i archiwizuje dokumenty oraz inne nośniki informacji 

dotyczące: 

1)   funduszy inwestycyjnych, którymi zarządza, 

2)   działalności w zakresie zarządzania zbiorczym portfelem papierów wartościowych, 

3)   zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów 

finansowych, 

4)   doradztwa inwestycyjnego, 

4a)   przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, 

[5)   pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy 

inwestycyjnych utworzonych przez inne towarzystwa lub tytułów uczestnictwa funduszy 

zagranicznych,] 

<5) pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy 

inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych 

zarządzanych przez towarzystwo,> 

5a) przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów 

finansowych, których przedmiotem są jednostki uczestnictwa funduszy 

inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych 

zarządzanych przez inne towarzystwa, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych 

oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do 

EEA,> 

6)   pełnienia funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych, o którym mowa w art. 253 ust. 

3 pkt 2 

- przez pięć lat od zakończenia roku, w którym sporządzono dany dokument lub inny nośnik 

informacji, chyba że odrębne przepisy wymagają ich dłuższego przechowywania. 

2. W przypadku likwidacji funduszu inwestycyjnego towarzystwo ma obowiązek 

przechowywać dokumenty i inne nośniki informacji, o których mowa w ust. 1, przez pięć 

lat od dnia rozwiązania funduszu. 

3. W przypadku wygaśnięcia lub cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez 

towarzystwo depozytariusz przechowuje i archiwizuje dokumenty oraz inne nośniki 

informacji funduszy przez 5 lat od dnia rozwiązania funduszu. 

4. W przypadku upadłości lub likwidacji depozytariusza do dokumentów i innych nośników 

informacji, związanych z zarządzaniem funduszem inwestycyjnym, stosuje się przepis art. 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1973024:part=a476§3&full=1
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476 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Właściwy sąd niezwłocznie zawiadamia Komisję o 

wyznaczonym przechowawcy. 

[Art. 70k. 

1. Zarządzający ASI na wniosek podmiotu innego niż określony w art. 2 pkt 13a lit. a-m oraz 

w zakresie określonym w takim wniosku może uznać ten podmiot za klienta 

profesjonalnego, pod warunkiem że podmiot ten posiada wiedzę i doświadczenie 

pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych oraz właściwą ocenę 

ryzyka związanego z tymi decyzjami. Przed uwzględnieniem wniosku zarządzający ASI 

ustala wiedzę tego podmiotu o zasadach traktowania klientów profesjonalnych w zakresie, 

którego wniosek dotyczy. 

2. Zarządzający ASI na wniosek klienta profesjonalnego oraz w zakresie określonym w takim 

wniosku może uznać tego klienta za klienta detalicznego. Zarządzający ASI może uznać 

klienta profesjonalnego za klienta detalicznego również pomimo braku takiego wniosku.] 

 

<Art. 70k. 

1. Zarządzający ASI, na wniosek podmiotu innego niż określony w art. 2 pkt 13a lit. a–

m oraz w zakresie określonym w takim wniosku, może traktować ten podmiot jak 

klienta profesjonalnego, pod warunkiem że podmiot ten posiada wiedzę 

i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych 

oraz właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami. Przed uwzględnieniem 

wniosku zarządzający ASI ustala wiedzę tego podmiotu o zasadach traktowania 

klientów profesjonalnych w zakresie, którego wniosek dotyczy. 

2. Zarządzający ASI, na wniosek klienta profesjonalnego oraz w zakresie określonym w 

takim wniosku, może traktować go jak klienta detalicznego. Zarządzający ASI może 

traktować klienta profesjonalnego jak klienta detalicznego również pomimo braku 

takiego wniosku.> 

<Art. 83a. 

1. Statut funduszu inwestycyjnego otwartego powinien określać kategorie jednostek 

uczestnictwa: 

1) zbywanych przez fundusz bezpośrednio;  

2) zbywanych przez fundusz za pośrednictwem podmiotów, o których mowa w art. 32 

ust. 1 i 2. 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1973024:part=a476§3&full=1
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2. Statut funduszu inwestycyjnego otwartego określa maksymalną wysokość 

wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem przypadającego na 

jednostki uczestnictwa kategorii, o których mowa w ust. 1. 

3. Kwoty przekazywane na rzecz podmiotów pośredniczących w zbywaniu lub 

odkupywaniu jednostek uczestnictwa, o których mowa w art. 32 ust. 1 i 2, w związku 

z wykonywanymi przez te podmioty czynnościami mającymi na celu poprawienie 

jakości usługi świadczonej na rzecz uczestnika lub potencjalnego uczestnika 

funduszu inwestycyjnego otwartego mogą być uwzględniane wyłącznie przy 

ustalaniu wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem 

obciążającego aktywa funduszu przypadające na jednostki uczestnictwa kategorii, o 

której mowa w ust. 1 pkt 2. 

4. Do kategorii jednostek uczestnictwa, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 158 

stosuje się odpowiednio.> 

Art. 86. 

1. Jednostki uczestnictwa są zbywane i odkupywane po cenie wynikającej z podzielenia 

wartości aktywów netto funduszu przez liczbę jednostek ustaloną na podstawie rejestru 

uczestników funduszu w dniu wyceny. 

2. Przy zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa mogą być pobierane opłaty 

manipulacyjne, jeżeli statut funduszu tak stanowi i określa maksymalną wysokość i 

sposób pobierania tych opłat. 

<3. Opłaty manipulacyjne, o których mowa w ust. 2, należne są podmiotowi, o którym 

mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1–3 i ust. 2, od uczestnika funduszu inwestycyjnego.> 

 

[Art. 224a. 

Nadzór Komisji w zakresie zgodności z prawem wykonywania działalności określonej w 

ustawie obejmuje zgodność tej działalności z przepisami ustawy i przepisami wydanymi na 

jej podstawie oraz z bezpośrednio stosowanymi przepisami prawa wspólnotowego 

regulującymi działalność w zakresie zbiorowego inwestowania oraz działalność 

zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, a także z mającymi zastosowanie 

do tych działalności przepisami ustawy o ofercie publicznej, ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi, ustawy o rachunkowości, ustawy o nadzorze nad rynkiem 

kapitałowym oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1611704&full=1
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emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1776).] 

<Art. 224a. 

Nadzór Komisji w zakresie zgodności z prawem wykonywania działalności określonej w 

ustawie obejmuje zgodność tej działalności z przepisami ustawy i przepisami 

wydanymi na jej podstawie oraz z bezpośrednio stosowanymi przepisami prawa Unii 

Europejskiej regulującymi działalność w zakresie zbiorowego inwestowania oraz 

działalność zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, zarządzania 

portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów 

finansowych, doradztwa inwestycyjnego lub przyjmowania i przekazywania zleceń 

nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, a także z mającymi zastosowanie do 

tych działalności przepisami ustawy o ofercie publicznej, ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi, ustawy o rachunkowości, ustawy o nadzorze nad 

rynkiem kapitałowym oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych 

kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1776).> 

Art. 225. 

1. Towarzystwo i fundusz inwestycyjny mają obowiązek dostarczania Komisji okresowych 

sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących ich działalności i sytuacji finansowej. 

2. Towarzystwo, fundusz inwestycyjny oraz spółka zarządzająca albo zarządzający z UE, 

jeżeli towarzystwo zawarło umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a albo 1b, mają 

obowiązek dostarczania, na żądanie Komisji lub jej upoważnionego przedstawiciela, 

informacji, dokumentów lub wyjaśnień niezbędnych do wykonywania efektywnego 

nadzoru. 

[2a. Zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie zezwolenia oraz zarządzający 

ASI prowadzący działalność na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI wpisany 

do rejestru zarządzających EuVECA lub wpisany do rejestru zarządzających EuSEF mają 

obowiązek dostarczania Komisji okresowych sprawozdań i informacji dotyczących ich 

działalności i sytuacji finansowej.] 

<2a. Zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie zezwolenia oraz 

zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie wpisu do rejestru 

zarządzających ASI wpisany do rejestru zarządzających EuVECA lub wpisany do 

rejestru zarządzających EuSEF mają obowiązek dostarczania Komisji okresowych 
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sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących ich działalności i sytuacji 

finansowej.> 

2b. Zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie zezwolenia, zarządzający ASI 

prowadzący działalność na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI, alternatywna 

spółka inwestycyjna uprawniona do posługiwania się nazwą "EuVECA" oraz 

alternatywna spółka inwestycyjna uprawniona do posługiwania się nazwą "EuSEF" mają 

obowiązek dostarczania, na żądanie Komisji lub jej upoważnionego przedstawiciela, 

informacji, dokumentów lub wyjaśnień niezbędnych do wykonywania efektywnego 

nadzoru. 

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

zakres sprawozdań i informacji, o których mowa w ust. 1, formę oraz terminy ich 

dostarczania, z uwzględnieniem konieczności wykonywania przez Komisję nadzoru nad 

działalnością towarzystwa i funduszu w zakresie określonym ustawą oraz oceny, czy 

działalność ta jest wykonywana w interesie uczestników funduszu, uczestników 

zbiorczego portfela papierów wartościowych albo klientów, dla których towarzystwo 

świadczy usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa 

liczba instrumentów finansowych, doradztwa inwestycyjnego albo przyjmowania i 

przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych. 

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

zakres sprawozdań i informacji, o których mowa w ust. 2a, formę oraz terminy ich 

dostarczania, z uwzględnieniem konieczności wykonywania przez Komisję nadzoru nad 

działalnością zarządzających ASI w zakresie określonym przepisami prawa oraz oceny, 

czy działalność ta jest wykonywana w interesie inwestorów alternatywnej spółki 

inwestycyjnej. 

Art. 228. 

1. W przypadku gdy towarzystwo narusza przepisy prawa odnoszące się do zasad 

wykonywania działalności towarzystwa, narusza przepisy prawa regulujące działalność 

towarzystwa w zakresie dotyczącym funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy 

zagranicznych lub zbiorczych portfeli papierów wartościowych, nie wypełnia warunków 

określonych w zezwoleniu na wykonywanie działalności przez towarzystwo lub zgodzie 

udzielonej przez Komisję, przekracza zakres tego zezwolenia lub narusza interes 

uczestników funduszu inwestycyjnego otwartego, uczestników funduszu zagranicznego 
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lub uczestników zbiorczego portfela papierów wartościowych, Komisja może, w drodze 

decyzji: 

1)   cofnąć zezwolenie albo 

[2)   nałożyć karę pieniężną w wysokości do 20 949 500 zł lub kwoty stanowiącej 

równowartość 10% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym 

sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, a w przypadku braku takiego sprawozdania - 

karę pieniężną w wysokości do 10% prognozowanego całkowitego rocznego przychodu 

określonego w przedłożonej Komisji analizie ekonomiczno-finansowej, o której mowa w 

art. 58 ust. 1 pkt 3, albo] 

<2) nałożyć karę pieniężną w wysokości do 20 949 500 zł albo kwoty stanowiącej 

równowartość 10% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim 

zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, a w przypadku braku 

takiego sprawozdania – karę pieniężną w wysokości do 10% prognozowanego 

całkowitego rocznego przychodu określonego w przedłożonej Komisji analizie 

ekonomiczno-finansowej, o której mowa w art. 58 ust. 1 pkt 3, jeżeli taka 

równowartość albo kwota 10% prognozowanego całkowitego rocznego przychodu 

określonego w takiej analizie przekraczają 20 949 500 zł, albo > 

3)   zastosować łącznie obie sankcje, o których mowa w pkt 1 i 2. 

1a. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej przez towarzystwo w 

wyniku naruszeń, o których mowa w ust. 1, zamiast kary, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 

Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości dwukrotnej kwoty osiągniętej 

korzyści, nawet jeżeli kwota ta przekracza maksymalne kwoty określone w ust. 1 pkt 2. 

1b. W przypadku gdy towarzystwo jest jednostką dominującą lub jednostką zależną jednostki 

dominującej w rozumieniu ustawy o rachunkowości, która sporządza skonsolidowane 

sprawozdanie finansowe, całkowity roczny przychód, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 

stanowi kwota całkowitego skonsolidowanego rocznego przychodu jednostki dominującej 

najwyższego szczebla ujawniona w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok 

obrotowy. 

1c. W przypadku gdy towarzystwo narusza przepisy prawa regulujące działalność 

towarzystwa wyłącznie w zakresie dotyczącym alternatywnych funduszy inwestycyjnych, 

nie wypełnia warunków określonych w zezwoleniu na zarządzanie alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnymi lub zgodzie udzielonej przez Komisję, przekracza zakres tego 

zezwolenia lub narusza interes uczestników specjalistycznego funduszu inwestycyjnego 
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otwartego, uczestników funduszu inwestycyjnego zamkniętego lub inwestorów unijnego 

AFI, Komisja może, w drodze decyzji: 

1)   ograniczyć zakres wykonywanej działalności zarządzania alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi, w zakresie strategii inwestycyjnych, które mogą stosować alternatywne 

fundusze inwestycyjne, którymi zarządza lub może zarządzać towarzystwo, albo 

2)   cofnąć zezwolenie, albo 

3)   nałożyć karę pieniężną do wysokości 5 000 000 zł, albo 

4)   zastosować łącznie sankcje, o których mowa w pkt 1 i 3 albo w pkt 2 i 3. 

1d. W przypadku gdy naruszenie, o którym mowa w ust. 1c, jest rażące, Komisja wydając 

decyzję, o której mowa w ust. 1c pkt 2, może również cofnąć towarzystwu zezwolenie na 

wykonywanie działalności określonej w art. 45 ust. 1. 

2. Komisja może nałożyć na towarzystwo sankcje, o których mowa w: 

1)   ust. 1 i 1a, jeżeli stwierdzi, że fundusz inwestycyjny otwarty narusza przepisy prawa, z 

wyłączeniem naruszenia przepisów art. 69-69b ustawy o ofercie publicznej, 

postanowienia statutu, prospektu informacyjnego lub warunki określone w zezwoleniu lub 

zgodzie Komisji, a także w przypadku, gdy statut funduszu lub prospekt informacyjny 

funduszu zawiera postanowienia niezgodne z przepisami ustawy lub nieuwzględniające 

należycie interesu uczestników funduszu; 

2)   ust. 1c, jeżeli stwierdzi, że specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty lub fundusz 

inwestycyjny zamknięty narusza przepisy prawa, z wyłączeniem naruszenia przepisów art. 

69-69b ustawy o ofercie publicznej, postanowienia statutu, prospektu informacyjnego lub 

warunki określone w zezwoleniu lub zgodzie Komisji, a także w przypadku, gdy statut 

funduszu lub prospekt informacyjny funduszu zawiera postanowienia niezgodne z 

przepisami ustawy lub nieuwzględniające należycie interesu uczestników funduszu. 

2a. Komisja może nakazać funduszowi zmianę statutu w terminie określonym przez Komisję, 

jeżeli statut zawiera postanowienia niezgodne z przepisami ustawy lub nieuwzględniające 

należycie interesu uczestników funduszu. 

2b. W przypadku gdy działalność funduszu inwestycyjnego otwartego, co do którego 

towarzystwo zawarło umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a, w zakresie należącym 

zgodnie z art. 272c ust. 1 do kompetencji spółki zarządzającej, narusza przepisy prawa, z 

wyłączeniem naruszenia przepisów art. 69-69b ustawy o ofercie publicznej, 

postanowienia statutu lub warunki określone w zezwoleniu lub zgodzie Komisji lub jest 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1570105:part=a69&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1570105:part=a69&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1570105:part=a69&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1570105:part=a69&full=1


- 452 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

niezgodna z postanowieniami prospektu informacyjnego, lub narusza interes uczestników 

funduszu inwestycyjnego, Komisja może, w drodze decyzji: 

1)   zakazać wykonywania przez spółkę zarządzającą lub jej oddział działalności na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w całości lub w części, w szczególności zakazać 

wykonywania działalności w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi i 

prowadzenia ich spraw, albo 

[2)   nałożyć na spółkę zarządzającą karę pieniężną w wysokości do 20 949 500 zł lub kwoty 

stanowiącej równowartość 10% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim 

zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, albo] 

<2) nałożyć na spółkę zarządzającą karę pieniężną w wysokości do 20 949 500 zł albo 

kwoty stanowiącej równowartość 10% całkowitego rocznego przychodu wykazanego 

w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza 

ona 20 949 500 zł, albo > 

3)   zastosować łącznie obie sankcje, o których mowa w pkt 1 i 2. 

2c. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej przez spółkę 

zarządzającą w wyniku naruszeń, o których mowa w ust. 2b, zamiast kary, o której mowa 

w ust. 2b pkt 2, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości dwukrotnej kwoty 

osiągniętej korzyści, nawet jeżeli kwota ta przekracza maksymalne kwoty określone w 

ust. 2b pkt 2. 

2d. W przypadku gdy spółka zarządzająca jest jednostką dominującą lub jednostką zależną 

jednostki dominującej w rozumieniu ustawy o rachunkowości, która sporządza 

skonsolidowane sprawozdanie finansowe, całkowity roczny przychód, o którym mowa w 

ust. 2b pkt 2, stanowi kwota całkowitego skonsolidowanego rocznego przychodu 

jednostki dominującej najwyższego szczebla ujawniona w ostatnim zbadanym 

sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy. 

2e. W przypadku gdy działalność specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego lub 

funduszu inwestycyjnego zamkniętego, co do którego towarzystwo zawarło umowę, o 

której mowa w art. 4 ust. 1b, w zakresie należącym zgodnie z art. 276e ust. 1 do 

kompetencji zarządzającego z UE, narusza przepisy prawa, z wyłączeniem naruszenia 

przepisów art. 69-69b ustawy o ofercie publicznej, postanowienia statutu lub warunki 

określone w zezwoleniu lub zgodzie Komisji lub jest niezgodna z postanowieniami 

prospektu informacyjnego, lub narusza interes uczestników funduszu inwestycyjnego, 

Komisja może, w drodze decyzji: 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1570105:part=a69&full=1
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1)   zakazać wykonywania przez zarządzającego z UE lub jego oddział działalności na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w całości lub w części, w szczególności zakazać 

wykonywania działalności w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi i 

prowadzenia ich spraw, albo 

2)   nałożyć na zarządzającego z UE karę pieniężną w wysokości do 5 000 000 zł, albo 

3)   zastosować łącznie obie sankcje, o których mowa w pkt 1 i 2. 

3. W przypadku gdy towarzystwo narusza przepisy prawa, nie wypełnia warunków 

określonych w zezwoleniu na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub 

większa liczba instrumentów finansowych, w zezwoleniu na doradztwo inwestycyjne albo 

w zezwoleniu na przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów 

finansowych, przekracza zakres zezwolenia, nie przestrzega zasad uczciwego obrotu lub 

narusza interes zleceniodawcy, Komisja może, w drodze decyzji: 

1)    cofnąć zezwolenie na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa 

liczba instrumentów finansowych, zezwolenie na doradztwo inwestycyjne albo 

zezwolenie na przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów 

finansowych; 

2)   nałożyć karę pieniężną do wysokości 500 000 zł; 

3)   zastosować łącznie obie sankcje, o których mowa w pkt 1 i 2. 

3a. W przypadku rażącego naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. 1, ust. 2 pkt 1 

oraz ust. 2b, Komisja może nałożyć na osobę, która w tym okresie pełniła funkcję: 

1)   członka zarządu towarzystwa lub spółki zarządzającej lub 

2)   członka rady nadzorczej lub członka innego organu nadzorującego towarzystwa lub spółki 

zarządzającej 

-   karę pieniężną w wysokości do 20 949 500 zł. 

4. W przypadku gdy umowa lub umowy, o których mowa w art. 185 ust. 6, nie zostaną 

zawarte w terminie 3 miesięcy od dnia zarejestrowania funduszu, Komisja może nałożyć 

na towarzystwo karę pieniężną w wysokości do 500 000 zł. 

4a. W przypadku wykonania przez fundusz inwestycyjny otwarty prawa głosu z papierów 

wartościowych z naruszeniem art. 104 ust. 7 Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć na 

towarzystwo zarządzające tym funduszem karę pieniężną do wysokości 500 000 zł. 

4b. Przy wymierzaniu kary za naruszenia, o których mowa w ust. 1, 1c, 2, 2b, 2e, 3 oraz 3a, 

Komisja bierze w szczególności pod uwagę: 

1)   wagę naruszenia oraz czas jego trwania; 
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2)   stopień odpowiedzialności podmiotu odpowiedzialnego za naruszenie; 

3)   sytuację finansową podmiotu, na który nakładana jest kara; 

4)   skalę korzyści uzyskanych lub strat unikniętych przez podmiot, który dopuścił się 

naruszenia, rozmiar szkody wyrządzonej uczestnikom funduszu inwestycyjnego, o ile 

takie korzyści, straty lub szkody można ustalić; 

5)   gotowość podmiotu dopuszczającego się naruszenia do współpracy z Komisją podczas 

wyjaśniania okoliczności tego naruszenia; 

6)   uprzednie naruszenia niniejszej ustawy popełnione przez podmiot, na który nakładana jest 

kara; 

7)   środki podjęte po naruszeniu przez podmiot, który dopuścił się naruszenia, aby zapobiec 

powtórzeniu się naruszenia. 

5. Wydanie decyzji następuje po przeprowadzeniu rozprawy. Komisja może nadać decyzji 

rygor natychmiastowej wykonalności. 

6. Decyzja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego. 

Komisja może nakazać jej ogłoszenie w dwóch dziennikach ogólnopolskich na koszt 

towarzystwa, jeżeli jest to szczególnie istotne ze względu na ochronę interesów 

uczestników. 

7. Wydane przez Komisję decyzje dotyczące funduszu inwestycyjnego, którego jednostki 

uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne są zbywane na terytorium państw 

członkowskich Unii Europejskiej, a poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja 

niezwłocznie przekazuje organom państwa właściwym dla nadzoru nad funduszami 

inwestycyjnymi, w którym te jednostki lub certyfikaty są zbywane. 

8. Przed podjęciem decyzji o ograniczeniu zakresu wykonywanej działalności zarządzania 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi albo cofnięciu zezwolenia towarzystwu, 

które zarządza funduszem zagranicznym albo unijnymi AFI, Komisja zasięga opinii 

właściwego organu państwa macierzystego funduszu zagranicznego albo unijnego AFI. 

9. Komisja przekazuje do publicznej wiadomości: 

1)   informację o treści rozstrzygnięcia oraz o rodzaju i charakterze naruszenia, firmę, siedzibę 

i adres towarzystwa lub spółki zarządzającej lub imię i nazwisko osoby, na które nałożona 

została sankcja, o której mowa w ust. 1, 1a, ust. 2 pkt 1, ust. 2b, 2c lub 3a; 

2)   w przypadku złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy - informację o jego 

złożeniu, o ile Komisja przekazała do publicznej wiadomości informację o decyzji, której 

ten wniosek dotyczy; 
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3)   informację o treści rozstrzygnięcia ostatecznej decyzji. 

10. Przekazanie do publicznej wiadomości informacji określonych w ust. 9 pkt 1 lub 3 

wymaga podjęcia przez Komisję uchwały. 

11. Komisja może w drodze uchwały opóźnić przekazanie do publicznej wiadomości 

informacji, o których mowa w ust. 9, lub przekazać te informacje bez wskazywania 

towarzystwa, spółki zarządzającej lub osoby, na które została nałożona sankcja w 

przypadku stwierdzenia, że podanie tych informacji do publicznej wiadomości: 

1)   w przypadku danych osobowych - jest nieproporcjonalne względem wagi stwierdzonego 

naruszenia; 

2)   stanowiłoby poważne zagrożenia dla stabilności systemu finansowego lub będącego w 

toku postępowania administracyjnego, wyjaśniającego lub karnego; 

3)   wyrządziłoby niewspółmierną i znaczącą szkodę uczestnikom rynku finansowego. 

12. Informacje, o których mowa w ust. 9, są dostępne na stronie internetowej Komisji przez 5 

lat, licząc od dnia ich udostępnienia, z tym że informacje dotyczące imienia i nazwiska 

osoby, na którą została nałożona sankcja, są dostępne na tej stronie przez rok. 

 

Art. 232. 

1. [Jeżeli depozytariusz funduszu inwestycyjnego otwartego narusza przepisy prawa lub nie 

wypełnia obowiązków określonych w umowie o wykonywanie funkcji depozytariusza 

funduszu inwestycyjnego otwartego, Komisja może nakazać funduszowi zmianę 

depozytariusza lub nałożyć na depozytariusza karę pieniężną w wysokości do 20 949 500 

zł lub kwoty stanowiącej równowartość 10% przychodu wykazanego w ostatnim 

zbadanym sprawozdaniu finansowym.] <Jeżeli depozytariusz funduszu inwestycyjnego 

otwartego narusza przepisy prawa lub nie wypełnia obowiązków określonych w 

umowie o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego otwartego, 

Komisja może nakazać funduszowi zmianę depozytariusza lub nałożyć na 

depozytariusza karę pieniężną w wysokości do 20 949 500 zł albo kwoty stanowiącej 

równowartość 10% przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu 

finansowym, jeżeli przekracza ona 20 949 500 zł.> Przepisy art. 228 ust. 1a, 1b, 4b i 9-

12 stosuje się odpowiednio. 

1a. Jeżeli depozytariusz alternatywnego funduszu inwestycyjnego narusza przepisy prawa lub 

nie wypełnia obowiązków określonych w umowie o wykonywanie funkcji depozytariusza 

specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego lub funduszu inwestycyjnego 
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zamkniętego albo umowie o wykonywanie funkcji depozytariusza alternatywnej spółki 

inwestycyjnej, Komisja może nakazać odpowiednio funduszowi albo zarządzającemu ASI 

zmianę depozytariusza lub nałożyć na depozytariusza karę pieniężną w wysokości do 

5 000 000 zł. 

2. Jeżeli depozytariusz nie wypełnia określonych w ustawie obowiązków przekazywania 

informacji Komisji, Komisja może nałożyć karę pieniężną w wysokości do 500 000 zł. 

3. W razie powzięcia wątpliwości co do prawidłowości lub rzetelności sprawozdań 

finansowych towarzystwa lub funduszu inwestycyjnego albo zarządzającego ASI 

prowadzącego działalność na podstawie zezwolenia lub zarządzanej przez niego 

alternatywnej spółki inwestycyjnej albo prawidłowości lub rzetelności innych informacji 

finansowych, których obowiązek sporządzenia przez te podmioty wynika z odrębnych 

przepisów, lub co do prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych, Komisja może 

zlecić kontrolę tych sprawozdań, informacji i ksiąg rachunkowych firmie audytorskiej. W 

przypadku gdy kontrola wykaże, że wątpliwości były uzasadnione, odpowiednio 

towarzystwo albo zarządzający ASI zwraca Komisji koszty przeprowadzenia kontroli. 

 

Art. 233. 

1. [W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, narusza przepisy ustawy, nie 

wypełnia warunków określonych w zezwoleniu lub przekracza zakres zezwolenia, lub 

wykonuje działalność z naruszeniem interesów uczestników funduszy lub zasad uczciwego 

obrotu, Komisja może, w drodze decyzji:] 

 <W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, narusza przepisy 

ustawy, nie wypełnia warunków określonych w zezwoleniu lub przekracza zakres 

zezwolenia, wykonuje działalność z naruszeniem interesów uczestników lub 

potencjalnych uczestników funduszy lub zasad uczciwego obrotu lub gdy uzyskał 

zezwolenie na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów zaświadczających 

nieprawdę, Komisja może, w drodze decyzji:> 

1)   cofnąć zezwolenie; 

2)   nałożyć karę pieniężną do wysokości 500 000 zł; 

3)   zastosować łącznie obie sankcje, o których mowa w pkt 1 i 2. 

2. [W przypadku gdy podmiot, któremu towarzystwo powierzyło w odniesieniu do funduszu 

inwestycyjnego otwartego wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której mowa w 

art. 45a ust. 1, albo podmiot, któremu wykonywanie takich czynności zostało przekazane, 
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narusza przepisy ustawy lub wykonuje działalność w zakresie wykonywania obowiązków 

wynikających z zawartej umowy niezgodnie z przepisami prawa, z umową lub ze statutem 

otwartego funduszu inwestycyjnego, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć na ten 

podmiot karę pieniężną do wysokości 20 949 500 zł lub kwoty stanowiącej równowartość 

10% przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym lub nakazać 

odpowiednio towarzystwu albo podmiotowi, który przekazał wykonywanie czynności, 

odstąpienie od umowy.] <W przypadku gdy podmiot, któremu towarzystwo 

powierzyło w odniesieniu do funduszu inwestycyjnego otwartego wykonywanie 

czynności na podstawie umowy, o której mowa w art. 45a ust. 1, albo podmiot, 

któremu wykonywanie takich czynności zostało przekazane, narusza przepisy 

ustawy lub wykonuje działalność w zakresie wykonywania obowiązków 

wynikających z zawartej umowy niezgodnie z przepisami prawa, z umową lub ze 

statutem otwartego funduszu inwestycyjnego, Komisja może, w drodze decyzji, 

nałożyć na ten podmiot karę pieniężną do wysokości 20 949 500 zł albo kwoty 

stanowiącej równowartość 10% przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym 

sprawozdaniu finansowym, jeżeli przekracza ona 20 949 500 zł, lub nakazać 

odpowiednio towarzystwu albo podmiotowi, który przekazał wykonywanie 

czynności, odstąpienie od umowy.> Przepisy art. 228 ust. 1a, 1b, 4b i 9-12 stosuje się 

odpowiednio. 

2a. W przypadku gdy podmiot, któremu towarzystwo powierzyło w odniesieniu do 

specjalistycznego funduszu inwestycyjnego lub funduszu inwestycyjnego zamkniętego 

wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której mowa w art. 45a ust. 1, albo 

podmiot, któremu wykonywanie takich czynności zostało przekazane, narusza przepisy 

ustawy lub wykonuje działalność w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z 

zawartej umowy niezgodnie z przepisami prawa, z umową lub ze statutem funduszu 

inwestycyjnego, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć na ten podmiot karę pieniężną 

do wysokości 500 000 zł lub nakazać odpowiednio towarzystwu albo podmiotowi, który 

przekazał wykonywanie czynności, odstąpienie od umowy. 

2b. W przypadku gdy podmiot, któremu zarządzający ASI prowadzący działalność na 

podstawie zezwolenia powierzył wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której 

mowa w art. 70g ust. 1, albo podmiot, któremu wykonywanie takich czynności zostało 

przekazane, narusza przepisy ustawy lub wykonuje działalność w zakresie wykonywania 

obowiązków wynikających z zawartej umowy niezgodnie z przepisami prawa, z umową 
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lub ze statutem albo umową spółki będącej alternatywną spółką inwestycyjną, Komisja 

może, w drodze decyzji, nałożyć na ten podmiot karę pieniężną do wysokości 500 000 zł 

lub nakazać odpowiednio zarządzającemu ASI albo podmiotowi, który przekazał 

wykonywanie czynności, odstąpienie od umowy. 

2c. W przypadku gdy podmiot, któremu zarządzający ASI prowadzący działalność na 

podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI wpisany do rejestru zarządzających 

EuVECA lub wpisany do rejestru zarządzających EuSEF powierzył wykonywanie 

czynności na podstawie umowy, o której mowa w art. 70g ust. 1, albo podmiot, któremu 

wykonywanie takich czynności zostało przekazane, narusza przepisy ustawy lub 

wykonuje działalność w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z zawartej 

umowy niezgodnie z przepisami prawa, z umową lub ze statutem albo umową spółki 

będącej alternatywną spółką inwestycyjną, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć na 

ten podmiot karę pieniężną do wysokości 500 000 zł lub nakazać odpowiednio 

zarządzającemu ASI albo podmiotowi, który przekazał wykonywanie czynności, 

odstąpienie od umowy. 

3. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 226 ust. 1 pkt 5, wykonuje działalność w 

zakresie wykonywania obowiązków wynikających z umowy zawartej z funduszem 

niezgodnie z tą umową oraz statutem funduszu inwestycyjnego, Komisja może nałożyć na 

ten podmiot karę pieniężną do wysokości 500 000 zł lub nakazać funduszowi odstąpienie 

od umowy. 

4. W przypadku gdy podmiot prowadzący działalność maklerską, o którym mowa w art. 32 

ust. 1, narusza przepisy ustawy lub wykonuje działalność z naruszeniem przepisów statutu 

funduszu inwestycyjnego, interesów uczestników funduszu lub zasad uczciwego obrotu, 

Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości 500 000 zł. 

 

<Art. 237a. 

1. Komisja przyjmuje zgłoszenia o naruszeniu lub podejrzeniu naruszenia przepisów 

ustawy przez fundusz inwestycyjny otwarty, a także – w zakresie dotyczącym 

funduszy inwestycyjnych otwartych – przez towarzystwo, spółkę zarządzającą, 

podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, przedsiębiorcę, z którym zawarto umowę, 

o której mowa w art. 45a, depozytariusza oraz przez osoby fizyczne lub prawne, 

które zawarły z tymi podmiotami umowę o pracę, umowę zlecenia, umowę o dzieło 

lub inną umowę o podobnym charakterze.  



- 459 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

2. Przekazanie Komisji zgłoszenia o naruszeniu lub podejrzeniu naruszenia przepisów 

ustawy nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, a także innych 

obowiązków zachowania poufności informacji, wynikających z obowiązujących 

przepisów prawa lub umowy. Przekazanie Komisji zgłoszenia naruszenia lub 

podejrzenia naruszenia nie może stanowić przyczyny rozwiązania z osobą 

zgłaszającą umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy 

o podobnym charakterze. 

3. Informacje uzyskane w sposób, o którym mowa w ust. 1, w tym informacje, które 

mogłyby umożliwić identyfikację osoby dokonującej zgłoszenia lub osoby, której 

zarzuca się naruszenie, a także informacja o dokonaniu zgłoszenia mogą być 

ujawnione wyłącznie: 

1) w zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz w dokumentach 

przekazywanych w uzupełnieniu takiego zawiadomienia; 

2) na żądanie sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem karnym 

lub postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe; 

3) na zasadach określonych w art. 20 ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 

w ramach współpracy międzynarodowej z państwami trzecimi, a także w ramach 

współpracy z właściwymi organami państw członkowskich. 

4. Komisja odbiera zgłoszenia oraz przechowuje ich treść w sposób zapewniający 

należytą ochronę danych osobowych osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby, której 

zarzuca się naruszenie. W tym celu Komisja wskazuje na swojej stronie internetowej 

bezpieczne kanały komunikacji, za pośrednictwem których jest możliwe 

dokonywanie zgłoszeń naruszenia lub podejrzenia naruszenia przepisów ustawy, 

przyjmuje procedury określające odbieranie zgłoszeń oraz działania, jakie mogą być 

podejmowane przez Komisję w związku z przyjętym zgłoszeniem. 

 

Art. 237b. 

Towarzystwo, spółka zarządzająca, podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, 

przedsiębiorca, z którym zawarto umowę, o której mowa w art. 45a, oraz 

depozytariusz posiadają procedury anonimowego zgłaszania wskazanemu członkowi 

zarządu, a w szczególnych przypadkach – radzie nadzorczej, a w przypadku braku 

tych organów – wskazanemu komplementariuszowi lub wspólnikowi uprawnionemu 
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do prowadzenia spraw spółki zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych 

naruszeń przepisów ustawy, jakich dopuścili się pracownicy tych podmiotów.> 

 

Art. 282. 

1. W związku z wykonywaniem ustawowo określonych zadań w zakresie nadzoru, Komisja, 

jej upoważnieni przedstawiciele oraz pracownicy urzędu Komisji mają prawo dostępu do 

informacji poufnych oraz do informacji stanowiących tajemnicę zawodową będących w 

posiadaniu podmiotów zobowiązanych do zachowania tej tajemnicy. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, mogą być wykorzystywane wyłącznie do 

wykonywania ustawowo określonych zadań Komisji, w szczególności mogą stanowić 

dowód w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez Komisję. 

3. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przekazywanie informacji 

stanowiących taką tajemnicę: 

1)   za zgodą osoby, której ta informacja dotyczy; 

2)   w zawiadomieniu o przestępstwie oraz dokumentach przekazywanych w uzupełnieniu do 

zawiadomienia; 

3)    Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organom 

podatkowym lub organom Krajowej Administracji Skarbowej - w zakresie, trybie i na 

warunkach określonych w odrębnych ustawach; 

3a)   przez towarzystwo, zarządzającego ASI, spółkę zarządzającą lub zarządzającego z UE: 

a)  podmiotowi wiodącemu w rozumieniu art. 4 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o 

nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, 

zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu 

finansowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1252), zwanej dalej "ustawą o nadzorze 

uzupełniającym", 

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

c)  koordynatorowi zagranicznemu w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy o nadzorze 

uzupełniającym 

- w wykonaniu obowiązków określonych tą ustawą; 

4)    przez Komisję lub jej upoważnionego przedstawiciela: 

a)  do publicznej wiadomości w zakresie dotyczącym, z zastrzeżeniem lit. b, treści podjętych 

uchwał i wydanych decyzji, także w sprawach indywidualnych - jeżeli ze względu na 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1558272:part=a4u5&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1558272:part=a4u6&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1558272:part=a3p19&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1558272:part=a3p20&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1558272&full=1
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interes uczestników funduszy inwestycyjnych lub zbiorczych portfeli papierów 

wartościowych albo inwestorów alternatywnych spółek inwestycyjnych Komisja uznała 

przekazanie takiej informacji za uzasadnione, 

b)  do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej, o której mowa w art. 

58 ustawy o ofercie publicznej, o podejrzeniu popełnienia przestępstwa pozostającego w 

związku z działalnością funduszu inwestycyjnego lub alternatywnej spółki inwestycyjnej - 

w przypadku gdy wymaga tego ochrona inwestorów przed poniesieniem uszczerbku 

majątkowego na rynku instrumentów finansowych lub towarów giełdowych; 

5)    w wykonaniu obowiązków informacyjnych, publikacyjnych lub sprawozdawczych 

określonych w niniejszej ustawie lub przepisach wykonawczych wydanych na jej 

podstawie, ustawie o rachunkowości lub przepisach wykonawczych wydanych na 

podstawie tej ustawy lub w bezpośrednio stosowanych właściwych przedmiotowo 

przepisach prawa wspólnotowego; 

6)    przez podmioty, o których mowa w art. 72a ust. 7, niezbędnych do wytoczenia 

powództwa, o którym mowa w art. 72a ust. 1; 

7)    przez podmioty, o których mowa w art. 81d ust. 7, niezbędnych do wytoczenia 

powództwa, o którym mowa w art. 81d ust. 1; 

8)    w przypadkach, o których mowa w art. 30 ust. 2, art. 32a i art. 33 ust. 2 ustawy o 

nadzorze nad rynkiem kapitałowym. 

3a. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przekazanie przez 

towarzystwo, w przypadku wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie 

działalności przez towarzystwo lub wygaśnięcia takiego zezwolenia, lub cofnięcia 

zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi lub wygaśnięcia 

takiego zezwolenia, dokumentu lub nośnika informacji lub ich potwierdzonej za zgodność 

z oryginałem kopii, którego treść dotyczy więcej niż jednego funduszu inwestycyjnego, 

depozytariuszom uprawnionym do reprezentacji tych funduszy. 

3b. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przekazanie przez 

depozytariusza uprawnionego do reprezentacji funduszu zgodnie z art. 68 ust. 1 lub 1c, w 

przypadku wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez 

towarzystwo lub wygaśnięcia takiego zezwolenia, lub cofnięcia zezwolenia na 

zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi lub wygaśnięcia takiego 

zezwolenia, dokumentu lub nośnika informacji lub ich potwierdzonej za zgodność z 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1570105:part=a58&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1570105:part=a58&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1969163:part=a30u2&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1969163:part=a32(a)&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1969163:part=a33u2&full=1
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oryginałem kopii, którego treść dotyczy więcej niż jednego funduszu inwestycyjnego, 

towarzystwu przejmującemu zarządzanie tym funduszem na podstawie art. 68 ust. 2. 

4. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przekazywanie przez Komisję 

do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych lub do Europejskiej 

Rady ds. Ryzyka Systemowego zbiorczych informacji w zakresie lokowania przez 

fundusze inwestycyjne otwarte środków pieniężnych w instrumenty pochodne, w celu 

monitorowania przez te instytucje ryzyka systemowego w Unii Europejskiej. 

4a. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przekazywanie przez Komisję 

do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, komitetów 

ustanowionych przez ten organ oraz powołanych przez nie grup, do Europejskiej Rady do 

spraw Ryzyka Systemowego lub do Komisji Europejskiej informacji stanowiących taką 

tajemnicę, w szczególności: 

1)   w zakresie lokat specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy 

inwestycyjnych zamkniętych, alternatywnych spółek inwestycyjnych oraz unijnych AFI 

oraz ich środków pieniężnych, w celu monitorowania przez te instytucje ryzyka 

systemowego w Unii Europejskiej; 

2)   dotyczących towarzystw, funduszy inwestycyjnych, zarządzających ASI, alternatywnych 

spółek inwestycyjnych oraz unijnych AFI[.] <;> 

<3) informacji uzyskanych w związku z otrzymanym zgłoszeniem, o którym mowa w art. 

237a.> 

5. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przekazywanie przez Komisję 

ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji w ramach współpracy 

przy wykonywaniu zadań właściwego organu w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej 

sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego. 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1480 i 2486) 

Art. 2. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
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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); 

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 
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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)  (2) 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.); 

<5h) rozporządzeniu 1095/2010 – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie 

ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd 

i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji 

Komisji 2009/77/WE (Dz. Urz. UE L 331 z 15.12.2010, str. 84, z późn. zm.);  

5i) rozporządzeniu 2016/1011 – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 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 zmieniające 

dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (Dz. 

Urz. UE L 171 z 29.06.2016, str. 1, z późn. zm.);> 

6)   rynku kapitałowym - rozumie się przez to: 

a)  rynek papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych - w zakresie, w jakim 

do tych papierów wartościowych i instrumentów finansowych stosuje się przepisy ustaw, 

o których mowa w pkt 1 i 2, oraz rozporządzenia 236/2012 i rozporządzenia 648/2012, 

oraz 
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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; 

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 
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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, rozporządzenia 909/2014 oraz rozporządzenia 600/2014.] 

<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, 

rozporządzenia 600/2014 oraz rozporządzenia 2016/1011.> 

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; 

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. 
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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. 3a. 

[1. Komisja przyjmuje zgłoszenia naruszeń lub potencjalnych naruszeń przepisów 

rozporządzenia 596/2014. Przekazanie Komisji zgłoszenia naruszeń lub potencjalnych 

naruszeń przepisów rozporządzenia 596/2014 nie narusza obowiązku zachowania 

tajemnicy zawodowej.] 

<1. Komisja przyjmuje zgłoszenia naruszeń lub potencjalnych naruszeń przepisów 

rozporządzenia 596/2014. Przekazanie Komisji zgłoszenia naruszeń lub 

potencjalnych naruszeń rozporządzenia 596/2014 nie narusza obowiązku zachowania 

tajemnicy zawodowej, a także innych obowiązków zachowania poufności informacji, 

wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub umowy. Przekazanie Komisji 

zgłoszenia naruszeń lub potencjalnych naruszeń nie może stanowić przyczyny 

rozwiązania z osobą zgłaszającą umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło 

lub innej umowy o podobnym charakterze.> 

2. Informacje uzyskane w trybie, o którym mowa w ust. 1, w tym informacje, które mogłyby 

umożliwić identyfikację osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby, której zarzuca się 

naruszenie, a także informacja o dokonaniu zgłoszenia mogą być ujawnione wyłącznie: 

1)   w zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz w dokumentach 

przekazywanych w uzupełnieniu takiego zawiadomienia; 

2)   na żądanie sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem karnym lub 

postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe; 

3)   w ramach współpracy międzynarodowej z państwami trzecimi, na zasadach określonych 

w porozumieniach zawieranych na podstawie art. 26 ust. 1 rozporządzenia 596/2014, a 

gdy informacja zawiera dane osobowe - z uwzględnieniem warunków określonych w art. 

29 tego rozporządzenia. 
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3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, 

sposób odbierania zgłoszeń, o których mowa w ust. 1, sposób postępowania z odebranymi 

zgłoszeniami i ich przechowywania, a także informowania o sposobie odbierania zgłoszeń 

i o działaniach, jakie mogą być podejmowane po przyjęciu zgłoszenia, mając na 

względzie zapewnienie należytej ochrony osoby dokonującej zgłoszenia lub osoby, której 

zarzuca się naruszenie, w zakresie wskazanym w art. 32 ust. 2 lit. b i c rozporządzenia 

596/2014. 

[Art. 3b. 

Podmioty wymienione w art. 5 pkt 2, 4-6d, 9-16 i 18-20 są obowiązane posiadać procedury 

anonimowego zgłaszania wskazanemu członkowi zarządu, a w szczególnych przypadkach 

- radzie nadzorczej, naruszeń przepisów rozporządzenia 596/2014, jakich dopuścili się 

pracownicy tych podmiotów.] 

<Art. 3b. 

Podmioty wymienione w art. 5 pkt 2, 4–6d, 9–16, 18–20, 22 i 23 są obowiązane posiadać 

procedury anonimowego zgłaszania wskazanemu członkowi zarządu, a w 

szczególnych przypadkach – radzie nadzorczej, naruszeń przepisów rozporządzenia 

596/2014, jakich dopuścili się pracownicy tych podmiotów.> 

 

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, 
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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,  

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, 

21)  
(4)

 uczestnicy rynku uprawnień do emisji w rozumieniu rozporządzenia 596/2014 
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[22)  
(5)

 dostawcy usług w zakresie udostępniania informacji] 

<22)  podmioty świadczące usługi w zakresie udostępniania informacji 

o transakcjach,> 

<23) administratorzy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia 2016/1011> 

 - zwane dalej "podmiotami nadzorowanymi". 

 

Art. 19. 

1. Przewodniczący Komisji, jego zastępcy, członkowie Komisji, pracownicy urzędu Komisji i 

osoby zatrudnione w Urzędzie Komisji na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia 

albo innych umów o podobnym charakterze są obowiązani do zachowania tajemnicy 

zawodowej, której treść, zakres, ograniczenia oraz skutki naruszenia określa ustawa o 

obrocie instrumentami finansowymi, ustawa o funduszach inwestycyjnych oraz ustawa o 

giełdach towarowych. 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również osób: 

1)   pozostających w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym 

charakterze z osobami, o których mowa w ust. 1, Komisją lub urzędem Komisji; 

2)   zatrudnionych w podmiotach pozostających w stosunku zlecenia lub w innym stosunku 

prawnym o podobnym charakterze z osobami, o których mowa w ust. 1, Komisją lub 

urzędem Komisji. 

3. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej istnieje również po ustaniu stosunków 

prawnych, o których mowa w ust. 1 i 2. 

4. Zakres, treść, ograniczenia i skutki naruszenia: 

1)   tajemnicy służbowej w rozumieniu art. 34 rozporządzenia 236/2012 - określają 

rozporządzenie 236/2012 oraz ustawa o obrocie instrumentami finansowymi; 

2)   tajemnicy służbowej w rozumieniu art. 83 rozporządzania 648/2012 - określają 

rozporządzenie 648/2012 oraz ustawa o obrocie instrumentami finansowymi[.] <;> 

<3) tajemnicy służbowej w rozumieniu art. 48 rozporządzenia 2016/1011 – określają 

rozporządzenie 2016/1011 oraz ustawa o obrocie instrumentami finansowymi.> 

 

Art. 20. 

1. Komisja lub jej upoważniony przedstawiciel może przekazywać organowi z innego 

państwa członkowskiego, właściwemu w sprawach nadzoru nad rynkiem papierów 
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wartościowych lub rynkiem finansowym, oraz otrzymywać od tego organu informacje 

niezbędne w celu: 

[1)   prawidłowego wykonywania określonych zadań w zakresie nadzoru, w tym zadań 

określonych ustawą o nadzorze uzupełniającym, rozporządzeniem 575/2013 oraz 

rozporządzeniem 596/2014, lub] 

<1) prawidłowego wykonywania określonych zadań w zakresie nadzoru, w tym zadań 

określonych ustawą o nadzorze uzupełniającym, rozporządzeniem 575/2013, 

rozporządzeniem 596/2014 oraz rozporządzeniem 600/2014, lub > 

2)   zapewnienia prawidłowego toku postępowań sądowych, administracyjnych, karnych, 

wyjaśniających oraz kontrolnych w sprawach związanych z wykonywaniem nadzoru. 

2. Zasady i tryb udzielania informacji organom nadzoru z państw innych niż państwa 

członkowskie określają porozumienia zawarte przez Komisję z tymi organami nadzoru. 

Do udzielania informacji organom nadzoru z państw innych niż państwa członkowskie 

przepisy ust. 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 

3. Udzielenie przez Komisję informacji zgodnie z ust. 1 może nastąpić, jeżeli: 

1)   nie spowoduje to niekorzystnego wpływu na suwerenność, bezpieczeństwo lub interes 

publiczny; 

2)   przepisy prawa obowiązujące w państwie siedziby organu nadzoru z innego państwa 

członkowskiego, któremu informacje są przekazywane, zapewniają: 

a)  wykorzystanie takich informacji wyłącznie na potrzeby wykonywania nadzoru lub 

prowadzenia postępowań administracyjnych lub sądowych w sprawach związanych z 

wykonywaniem tego nadzoru, 

b)  objęcie takich informacji tajemnicą wiążącą ten organ; 

3)   zapewnione jest, że dalsze przekazywanie udzielonych przez Komisję informacji poza 

organ nadzoru, któremu ich udzielono, w innych celach niż określone w ust. 1, 

każdorazowo możliwe będzie wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Komisji. 

4. Informacje uzyskane przez Komisję nie mogą być, bez zgody organu nadzoru, który je 

przekazał, wykorzystywane w innych celach niż określone w ust. 1 lub przekazywane 

poza Komisję do właściwego organu innego państwa. 

 

Art. 21. 

1. W celach określonych w art. 20 ust. 1, Komisja lub jej upoważniony przedstawiciel, 

zarówno z własnej inicjatywy, jak i na żądanie, przekazuje posiadane informacje 
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odpowiednio organowi nadzoru w innym państwie członkowskim lub koordynatorowi 

zagranicznemu w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy o nadzorze uzupełniającym. 

2. W przypadku gdy podmioty, o których mowa w ust. 1, wystąpiły o przekazanie informacji, 

a Komisja ich nie posiada, niezwłocznie podejmuje ona czynności w celu ich uzyskania 

lub zawiadamia te podmioty, podając przyczyny braku możliwości uzyskania żądanych 

informacji. 

3. Komisja może odmówić udzielenia informacji, jeżeli: 

[1)   udzielenie informacji mogłoby niekorzystnie wpłynąć na suwerenność, bezpieczeństwo 

lub interes publiczny Rzeczypospolitej Polskiej lub] 

2)   żądanie udzielenia informacji dotyczy tych samych naruszeń przepisów prawa lub zasad 

uczciwego obrotu obowiązujących w innym państwie członkowskim przez ten sam 

podmiot, co do których na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej toczy się już 

postępowanie sądowe lub administracyjne albo wydany został prawomocny wyrok lub 

została wydana przez Komisję ostateczna decyzja o nałożeniu kary; w takim przypadku 

podmiotom, o których mowa w ust. 1, oraz Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i 

Papierów Wartościowych jest przekazywana szczegółowa informacja o tych 

okolicznościach. 

<3a. W przypadku odmowy udzielenia informacji Komisji przez organ nadzoru z innego 

państwa członkowskiego Komisja może skierować sprawę do Europejskiego Urzędu 

Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych zgodnie z art. 19 rozporządzenia 

1095/2010.> 

4. Jeżeli Komisja wyrazi na to zgodę, informacje udzielone przez Komisję organowi nadzoru 

w innym państwie członkowskim mogą być wykorzystane w innych celach niż określone 

w art. 20 ust. 1 lub przekazane poza ten organ do właściwego organu innego państwa. 

5. Jeżeli organ nadzoru w innym państwie członkowskim wyrazi na to zgodę, informacje 

niezbędne w celach określonych w art. 20 ust. 1, uzyskane przez Komisję od tego organu, 

mogą być wykorzystywane w innych celach lub przekazywane poza Komisję do 

właściwego organu innego państwa, w szczególności będącego stroną porozumienia, o 

którym mowa w art. 20 ust. 2. 

6. W przypadku ustalenia, że zachowania naruszające przepisy prawa również miały lub mają 

miejsce na terytorium innego państwa członkowskiego lub dotyczą instrumentów 

finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w innym państwie 
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członkowskim, Komisja lub jej upoważniony przedstawiciel przekazuje organowi nadzoru 

w tym państwie szczegółowe informacje dotyczące tych zachowań. 

7. Po uzyskaniu przez Komisję od organu nadzoru w innym państwie członkowskim 

informacji dotyczącej zachowań naruszających przepisy prawa, które miały lub mają 

miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub dotyczą instrumentów finansowych 

będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej, 

Komisja lub jej upoważniony przedstawiciel informuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd i 

Papierów Wartościowych oraz ten organ nadzoru o podjętych działaniach, a w razie 

potrzeby - o przebiegu prowadzonego postępowania. 

8. Komisja prowadzi z organami nadzoru w innych państwach członkowskich konsultacje w 

sprawie planowanych działań w zakresie przeciwdziałania zachowaniom naruszającym 

przepisy prawa, które miały lub mają miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i 

tych innych państw. 

9. Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio do przekazywania informacji zagranicznemu 

koordynatorowi w związku z wykonywaniem zadań w zakresie nadzoru określonych 

ustawą o nadzorze uzupełniającym. 

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

których mowa w art. 25 ust. 7. 

[11. Wymiana informacji dotyczących działalności firm inwestycyjnych, podmiotów 

organizujących rynek regulowany lub zawieranych transakcji, których przedmiotem są 

instrumenty finansowe, następuje w trybie określonym w art. 14 i 15 rozporządzenia 

Komisji (WE) nr 1287/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzającego środki 

wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu 

do zobowiązań przedsiębiorstw inwestycyjnych w zakresie prowadzenia rejestrów, 

sprawozdań z transakcji, przejrzystości rynkowej, dopuszczania instrumentów 

finansowych do obrotu oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (Dz. Urz. 

UE L 241 z 02.09.2006, str. 1).] 

12. Zasady wymiany informacji dla celów: 

1)   rozporządzenia 236/2012 - określają art. 34, art. 35 i art. 38-40 tego rozporządzenia; 

2)   rozporządzenia 648/2012 - określają art. 17-19, art. 24, art. 32 ust. 6 i 7 oraz art. 84 tego 

rozporządzenia[.] <;> 

<3) rozporządzenia 2016/1011 – określają art. 38, art. 44, art. 47 i art. 48 tego 

rozporządzenia.> 
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[Art. 22a. 

Komisja może przekazywać Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów 

Wartościowych informacje niezbędne do wykonania przez ten urząd zadań i uprawnień 

określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z 

dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru 

(Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 

716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz. Urz. UE L 331 z 15.12.2010, 

str. 84, z późn. zm.).] 

<Art. 22a. 

Komisja może przekazywać Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów 

Wartościowych informacje niezbędne do wykonania przez ten urząd zadań 

i uprawnień określonych w rozporządzeniu 1095/2010.> 

 

<Art. 22b. 

1. Komisja powiadamia Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 

oraz odpowiedni organ nadzoru w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie 

członkowskim o prowadzeniu na terytorium tego państwa członkowskiego, przez 

podmiot niepodlegający nadzorowi Komisji, działalności naruszającej: 

1) przepisy tego państwa przyjęte w celu wdrożenia dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków 

instrumentów finansowych oraz zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 

2011/61/UE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 349, z późn. zm.) lub 

2) przepisy tego państwa mające zapewnić stosowanie rozporządzenia 600/2014, lub 

3) inne niż wskazane w pkt 1 i 2 przepisy tego państwa regulujące zasady świadczenia 

usług przez firmy inwestycyjne, lub 

4) przepisy rozporządzenia 600/2014 lub inne bezpośrednio stosowane przepisy prawa 

Unii Europejskiej mające zastosowanie do działalności firmy inwestycyjnej. 

2. W przypadku otrzymania przez Komisję od organu nadzoru z innego niż 

Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego informacji o prowadzeniu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez podmiot niepodlegający nadzorowi tego 

organu, działalności naruszającej przepisy ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi, przepisy wydane na jej podstawie, inne przepisy regulujące zasady 

świadczenia usług przez firmy inwestycyjne, przepisy rozporządzenia 600/2014 lub 
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inne bezpośrednio stosowane przepisy prawa Unii Europejskiej mające zastosowanie 

do działalności firmy inwestycyjnej, Komisja przekazuje informacje o podjętych 

działaniach i wynikach tych działań organowi nadzoru z innego niż Rzeczpospolita 

Polska państwa członkowskiego, od którego otrzymała powiadomienie, oraz 

Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.> 

 

<Rozdział 3c 

Wykonywanie zadań właściwego organu w zakresie interwencji produktowej zgodnie 

z art. 42 rozporządzenia 600/2014 

 

Art. 23h. 

1. Komisja może, w drodze decyzji, wprowadzić zakaz lub ograniczenie, o których mowa 

w art. 42 rozporządzenia 600/2014, w przypadkach i na zasadach określonych w art. 

42 rozporządzenia 600/2014. 

2. Do decyzji, o których mowa w ust. 1, przepisy Kodeksu postępowania 

administracyjnego stosuje się odpowiednio. 

3. Decyzje, o których mowa w ust. 1, podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Komisji Nadzoru Finansowego. Informacje o ich wydaniu Komisja przekazuje 

niezwłocznie do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej, o 

której mowa w art. 58 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej. 

 

Rozdział 3d 

Wykonywanie zadań właściwego organu w rozumieniu rozporządzenia 2016/1011 

 

Art. 23i. 

1. W przypadkach i na zasadach określonych w rozporządzeniu 2016/1011 Komisja 

wydaje decyzje w sprawach: 

1) uznania określonego w art. 32 ust. 5 rozporządzenia 2016/1011; 

2) zatwierdzenia określonego w art. 33 ust. 3 rozporządzenia 2016/1011; 

3) udzielenia zezwolenia określonego w art. 34 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2016/1011; 

4) rejestracji, na podstawie art. 34 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/1011; 

5) rejestracji, na podstawie art. 34 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/1011; 

6) udzielenia zezwolenia, o którym mowa w art. 35 ust. 3 rozporządzenia 2016/1011. 
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2. Decyzje, o których mowa w ust. 1, podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Komisji Nadzoru Finansowego. 

Art. 23j. 

1. Na żądanie Komisji lub jej upoważnionego przedstawiciela administratorzy w 

rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia 2016/1011, osoby, które opublikowały 

lub rozpowszechniały wskaźnik referencyjny w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 3 

rozporządzenia 2016/1011, osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub 

nadzorczych administratora albo pozostające z nim w stosunku pracy lub będące 

odpowiednio likwidatorem, syndykiem ustanowionym w postępowaniu 

upadłościowym lub zarządcą ustanowionym w postępowaniu restrukturyzacyjnym 

są obowiązane do niezwłocznego udzielenia pisemnych lub ustnych informacji i 

wyjaśnień, a także sporządzenia i przekazania, na ich koszt, kopii dokumentów i 

innych nośników informacji, w tym posiadanych przez te podmioty nagrań rozmów 

telefonicznych oraz innych informacji zarejestrowanych za pośrednictwem urządzeń 

i systemów teleinformatycznych, w celu umożliwienia wykonywania ustawowych 

zadań Komisji w zakresie nadzoru nad sposobem wykonywania przez 

administratorów obowiązków określonych w rozporządzeniu 2016/1011. 

2. Na żądanie Komisji lub jej upoważnionego przedstawiciela podmioty, o których 

mowa w ust. 1: 

1) publikują, w sposób określony przez Komisję, sprostowania dotyczące danych 

przekazanych w przeszłości na potrzeby wskaźnika referencyjnego lub jego 

wartości; 

2) zaprzestają stosowania praktyki, którą Komisja uzna za sprzeczną 

z rozporządzeniem 2016/1011.> 

 

Art. 25. 

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

informacji o: 

1)   przypadkach naruszenia przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy 

o ofercie publicznej, ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o giełdach 

towarowych, rozporządzenia 1031/2010 i rozporządzenia 596/2014, 

2)   środkach prawnych podjętych w celu przeciwdziałania naruszeniu przepisów, o których 

mowa w pkt 1, w tym o zastosowanych sankcjach oraz złożeniu zawiadomienia o 
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podejrzeniu popełnienia przestępstwa, jak również o wszczęciu lub wyniku postępowania 

administracyjnego lub cywilnego, 

3)   zaistnieniu okoliczności wskazujących na dokonanie manipulacji, o której mowa w 

rozporządzeniu 596/2014 albo rozporządzeniu 1031/2010, lub popełnieniu przestępstwa 

lub wykroczenia, o których mowa w przepisach wymienionych w pkt 1 

- chyba że ujawnienie takich informacji narazi rynek kapitałowy na poważne 

niebezpieczeństwo lub spowoduje poniesienie przez osoby, których informacje te dotyczą, 

niewspółmiernej szkody. 

1a. Komisja, w drodze uchwały, decyduje o przekazaniu do publicznej wiadomości informacji 

o zastosowaniu sankcji za naruszenie obowiązków, o których mowa w art. 4 i art. 7-11 

rozporządzenia 648/2012, chyba że ujawnienie takich informacji zagroziłoby poważnie 

rynkom finansowym lub zaszkodziłoby w niewspółmierny sposób zainteresowanym 

stronom. Przekazane informacje nie mogą zawierać danych osobowych. 

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, nie może zawierać danych osobowych osób, chyba że: 

1)   zapadło w stosunku do tych osób prawomocne orzeczenie lub 

2)   wydana została ostateczna decyzja w sprawie naruszenia przez te osoby przepisów, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1, lub 

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

został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. 

2a. Komisja informuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych o każdym 

przypadku przekazania do publicznej wiadomości informacji o zastosowaniu środków 

prawnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, podjętych w celu przeciwdziałania naruszeniu 

przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 

2b. W przypadku naruszenia przez dom maklerski, finansową spółkę holdingową, finansową 

spółkę holdingową o działalności mieszanej lub spółkę holdingową o działalności 

mieszanej przepisów działu IV rozdziału 1 oddziału 2a ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi lub rozporządzenia 575/2013 Komisja, w drodze uchwały, decyduje o 

przekazaniu do publicznej wiadomości informacji o naruszeniu, wraz ze wskazaniem 

imienia i nazwiska osoby lub nazwy (firmy) podmiotu, odpowiedzialnych za dane 

naruszenie. 

2c. W informacji, o której mowa w ust. 2b, Komisja nie podaje imienia i nazwiska osoby 

fizycznej, w przypadku gdy opublikowanie tych danych: 

1)   byłoby środkiem niewspółmiernym do wagi dokonanego naruszenia; 
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2)   stanowiłoby zagrożenie dla stabilności rynków finansowych; 

3)   zagroziłoby prowadzonemu postępowaniu karnemu lub postępowaniu w sprawach o 

przestępstwa skarbowe; 

4)   wyrządziłoby niewspółmierną szkodę tej osobie lub domowi maklerskiemu. 

2d. Informacje, o których mowa w ust. 2b i 2c, są dostępne na stronie internetowej Komisji 

przez 5 lat, licząc od dnia ich zamieszczenia, z tym że wskazanie imienia i nazwiska 

osoby, na którą nałożono sankcję, jest zamieszczane na okres nie dłuższy niż rok. 

3. W przypadkach uzasadnionych potrzebą wykonywania nadzoru przez zagraniczny organ 

nadzoru, z którym Komisja zawarła porozumienie, o którym mowa w art. 20 ust. 2, albo 

potrzebą prowadzenia postępowań administracyjnych lub sądowych w sprawach 

związanych z wykonywaniem nadzoru przez ten organ, albo na wniosek organu nadzoru 

w innym państwie członkowskim, Komisja może wszczynać z urzędu i prowadzić 

kontrolę, postępowanie wyjaśniające lub postępowanie administracyjne, jak również 

żądać wszczęcia takich kontroli i postępowania przez organ nadzoru w innym państwie 

członkowskim. W takim przypadku upoważniony przedstawiciel tego organu nadzoru 

może brać udział w czynnościach dokonywanych w toku takich kontroli i postępowania. 

4. Komisja nie wszczyna kontroli lub postępowania, o których mowa w ust. 3, lub odmawia 

dopuszczenia do udziału w czynnościach, jeżeli: 

[1)   uwzględnienie zgłoszenia mogłoby wywrzeć niekorzystny wpływ na suwerenność, 

bezpieczeństwo lub interes publiczny Rzeczypospolitej Polskiej lub] 

2)   zgłoszenie dotyczy tych samych naruszeń przepisów prawa przez ten sam podmiot, co do 

których na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium państwa siedziby 

organu nadzoru toczy się postępowanie sądowe lub wydany został prawomocny wyrok. 

[5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, Komisja przekazuje zagranicznemu organowi 

nadzoru szczegółowe wyjaśnienie przyczyn niewszczęcia kontroli lub postępowania, lub 

odmowy dopuszczenia do udziału w czynnościach.] 

<5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, Komisja przekazuje zagranicznemu 

organowi nadzoru oraz Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów 

Wartościowych szczegółowe wyjaśnienie przyczyn, dla których nie wszczęła kontroli 

lub postępowania albo odmówiła dopuszczenia do udziału w czynnościach.> 

<5a. W przypadku gdy na wniosek Komisji nie wszczęto kontroli lub postępowania lub 

w przypadku odmowy dopuszczenia Komisji do udziału w czynnościach przez organ 

nadzoru z innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego, Komisja może 
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skierować sprawę do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów 

Wartościowych zgodnie z art. 19 rozporządzenia 1095/2010.> 

6. W razie stwierdzenia, że określone zachowanie jest sprzeczne z przepisami prawa, których 

przestrzeganie jest objęte nadzorem Komisji, Komisja może wezwać do zaprzestania 

takich zachowań. 

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

zastosowanie do: 

1)   zachowań na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego 

dotyczących instrumentów finansowych dopuszczonych lub będących przedmiotem 

ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   zachowań zaistniałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących 

instrumentów finansowych dopuszczonych lub będących przedmiotem ubiegania się o 

dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium innego państwa 

członkowskiego. 

Art. 26. 

1. W celu wykonywania zadań Komisji upoważnieni pracownicy urzędu Komisji lub inne 

osoby, w przypadku, o którym mowa w ust. 7, zwane dalej "kontrolerami", mogą 

przeprowadzać kontrolę działalności lub sytuacji finansowej: 

[1)   podmiotu nadzorowanego, o którym mowa w art. 5 pkt 1, 2, 4-6c i 8-20,] 

<1) podmiotu nadzorowanego, o którym mowa w art. 5 pkt 1, 2, 4–6c i 8–23,> 

2)   osoby trzeciej, której podmiot, o którym mowa w pkt 1, powierzył, w granicach 

upoważnienia wynikającego z właściwych przepisów, wykonywanie niektórych czynności 

z zakresu podlegającego nadzorowi Komisji, 

3)   podmiotu zależnego od podmiotu, o którym mowa w art. 5 pkt 18-20 

- zwanych dalej "kontrolowanym". 

2. W przypadku: 

1)   oddziału zagranicznej instytucji kredytowej w rozumieniu ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi prowadzącej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

działalność maklerską - kontrola dotyczy wyłącznie jednostki organizacyjnej, w ramach 

której prowadzona jest ta działalność; 

2)   oddziału zagranicznej firmy inwestycyjnej prowadzącej na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej działalność maklerską - kontrola dotyczy wyłącznie badania zgodności 
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prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności maklerskiej z 

określonymi w przepisach prawa polskiego zasadami świadczenia usług. 

3. Wykonanie uprawnień w zakresie kontroli, o której mowa w ust. 1, w stosunku do oddziału 

domu maklerskiego lub banku prowadzącego działalność maklerską znajdującego się na 

terytorium innego państwa członkowskiego, następuje po uprzednim pisemnym 

poinformowaniu przez Komisję właściwego organu nadzoru w państwie, na którego 

terytorium znajduje się oddział domu maklerskiego lub banku. 

3a. Komisja może zwrócić się do właściwego organu nadzoru w państwie członkowskim, na 

którego terytorium znajduje się oddział domu maklerskiego lub banku prowadzącego 

działalność maklerską, o wykonanie uprawnień w zakresie kontroli, o której mowa w ust. 

1, w stosunku do oddziału domu maklerskiego lub banku prowadzącego działalność 

maklerską znajdującego się na terytorium tego państwa członkowskiego. W przypadku 

odmowy uwzględnienia żądania przez właściwy organ nadzoru, Komisja może 

poinformować o tym Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. 

3b. W zakresie niezbędnym do zweryfikowania informacji przekazanych Komisji na 

podstawie art. 110m ust. 1-3 lub art. 110z ust. 1 i 3 ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi Komisja lub jej upoważniony przedstawiciel mogą przeprowadzić kontrolę, 

o której mowa w ust. 1, w podmiotach, które przekazały informacje, także w przypadku 

gdy podmioty te mają siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W takim 

przypadku przeprowadzenie kontroli następuje po poinformowaniu organu nadzoru w 

państwie, na którego terytorium dany podmiot ma siedzibę. 

4. W stosunku do oddziałów i przedstawicielstw zagranicznych firm inwestycyjnych 

prowadzących działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienia w 

zakresie kontroli, o której mowa w ust. 1, służą odpowiednio również przedstawicielom 

organów nadzoru nad rynkiem papierów wartościowych lub rynkiem finansowym w 

innym państwie członkowskim, w którym zagraniczna firma inwestycyjna uzyskała 

zezwolenie, na zasadach określonych w przepisach tego państwa. Wykonanie uprawnień 

może nastąpić po uprzednim pisemnym poinformowaniu Komisji. 

5. Na pisemne żądanie organów nadzoru, o których mowa w ust. 4, uprawnienia im 

przyznane, w stosunku do oddziału lub przedstawicielstwa zagranicznej firmy 

inwestycyjnej, wykonuje Komisja lub jej upoważniony przedstawiciel. 

5a. Komisja może nie uwzględnić żądania organu nadzoru, jeżeli jego wykonanie mogłoby 

niekorzystnie wpłynąć na suwerenność, bezpieczeństwo lub interes publiczny 
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Rzeczypospolitej Polskiej. W takim przypadku szczegółowa informacja o tych 

okolicznościach jest przekazywana Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów 

Wartościowych oraz właściwemu organowi nadzoru. 

6. Przedstawicielom organów nadzoru w innych państwach członkowskich, w których 

zagraniczne firmy inwestycyjne prowadzące działalność maklerską na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej uzyskały zezwolenie, przysługuje - w związku z 

wykonywaniem uprawnień w zakresie kontroli, o której mowa w ust. 1, w stosunku do 

oddziałów i przedstawicielstw zagranicznych firm inwestycyjnych - prawo dostępu do 

informacji stanowiących tajemnicę zawodową, będących w posiadaniu tych podmiotów i 

osób fizycznych w nich zatrudnionych lub pozostających z nimi w stosunku zlecenia lub 

innym stosunku prawnym o podobnym charakterze. 

7. Do przeprowadzenia kontroli dotyczącej funkcjonowania systemów informatycznych 

kontrolowanego lub jego sprawozdań finansowych, ksiąg rachunkowych lub innych 

dokumentów i informacji finansowych Przewodniczący Komisji może upoważnić również 

osobę niebędącą pracownikiem urzędu Komisji, dysponującą niezbędną wiedzą w tym 

zakresie. 

8. (uchylony). 

Art. 37. 

1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio: 

[1)   w toku postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego w stosunku do podmiotu 

określonego w art. 5 pkt 1, 2, 4-6c i 8-20, członka rozliczającego lub klienta świadczącego 

pośrednie usługi rozliczeniowe - do czasu zaprzestania prowadzenia działalności 

podlegającej nadzorowi Komisji oraz wykreślenia tego podmiotu z rejestru, do którego 

wpis uprawnia do prowadzenia działalności podlegającej nadzorowi Komisji;] 

<1) w toku postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego w stosunku do podmiotu 

określonego w art. 5 pkt 1, 2, 4–6c i 8–23, członka rozliczającego lub klienta 

świadczącego pośrednie usługi rozliczeniowe – do czasu zaprzestania prowadzenia 

działalności podlegającej nadzorowi Komisji oraz wykreślenia tego podmiotu 

z rejestru, do którego wpis uprawnia do prowadzenia działalności podlegającej 

nadzorowi Komisji;> 

2)   w przypadku cofnięcia zezwolenia na prowadzenie przez podmiot, o którym mowa w pkt 

1, działalności podlegającej nadzorowi Komisji oraz wykreślenia tego podmiotu z 
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rejestru, do którego wpis uprawnia do prowadzenia działalności podlegającej nadzorowi 

Komisji - do czasu zaprzestania prowadzenia tej działalności. 

1a. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio: 

1)   w toku postępowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 

2)   w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 

- do osoby trzeciej, której podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, powierzył, w granicach 

upoważnienia wynikającego z właściwych przepisów, wykonywanie niektórych czynności 

z zakresu podlegającego nadzorowi Komisji - do czasu zaprzestania przez ten podmiot 

prowadzenia działalności podlegającej nadzorowi Komisji. 

2. (uchylony). 

Art. 42. 

1. Pisemne żądanie dokonania blokady rachunku może być przekazane firmie inwestycyjnej 

również w przypadku: 

[1)   otrzymania od niej przez Komisję informacji, o których mowa w art. 40 i art. 161 ustawy 

o obrocie instrumentami finansowymi;] 

2)   powzięcia przez Komisję uzasadnionego podejrzenia: 

a)  naruszenia ograniczeń w zakresie dokonywania krótkiej sprzedaży, określonych w art. 12 

lub art. 13 rozporządzenia 236/2012, 

b)  naruszenia zakazu lub ograniczeń w zakresie dokonywania krótkiej sprzedaży lub 

zawierania innych transakcji, w przypadku których spadek ceny lub wartości instrumentu 

finansowego wiąże się z uzyskaniem korzyści majątkowej, wprowadzonych na podstawie 

art. 20 lub art. 28 ust. 1 lit. b rozporządzenia 236/2012, 

c)  naruszenia zakazu lub ograniczeń w zakresie dokonywania na rynku regulowanym lub w 

alternatywnym systemie obrotu krótkiej sprzedaży określonego instrumentu finansowego 

lub zawierania innych transakcji mających za przedmiot określony instrument finansowy, 

wprowadzonych na podstawie art. 23 rozporządzenia 236/2012[.] <,> 

<d) naruszenia przepisów rozporządzenia 2016/1011, których naruszenie stanowi 

podstawę do zastosowania przez Komisję sankcji, o których mowa w art. 176i–176l 

ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 

e) popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 178b ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi.> 

2. W przypadku, o którym mowa w: 

[1)   ust. 1 pkt 1 - przepisy art. 39 i art. 40 stosuje się odpowiednio;] 
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2)   ust. 1 pkt 2 - przepis art. 39 stosuje się odpowiednio. 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 oraz z 2017 r. poz. 452, 724, 791 i 1089) 

 

Art. 4. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   rynku regulowanym - rozumie się przez to rynek regulowany w rozumieniu przepisów 

ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; 

2)   alternatywnym systemie obrotu - rozumie się przez to alternatywny system obrotu w 

rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; 

3)   obrocie pierwotnym - rozumie się przez to dokonywanie oferty publicznej przez emitenta 

lub subemitenta usługowego, której przedmiotem są papiery wartościowe nowej emisji, 

oraz zbywanie lub nabywanie papierów wartościowych na podstawie takiej oferty; 

4)   obrocie wtórnym - rozumie się przez to obrót wtórny w rozumieniu przepisów ustawy o 

obrocie instrumentami finansowymi; 

5)   pierwszej ofercie publicznej - rozumie się przez to dokonywaną po raz pierwszy ofertę 

publiczną dotyczącą określonych papierów wartościowych; 

6)   emitencie - rozumie się przez to podmiot emitujący papiery wartościowe we własnym 

imieniu; 

7)   sprzedającym - rozumie się przez to właściciela papierów wartościowych dokonującego 

oferty publicznej; 

8)   instrumentach finansowych - rozumie się przez to instrumenty finansowe w rozumieniu 

przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; 

9)   papierach wartościowych - rozumie się przez to papiery wartościowe w rozumieniu 

przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; 

10)  papierach wartościowych o charakterze nieudziałowym - rozumie się przez to papiery 

wartościowe niebędące: 

a)  akcjami, 
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b)  papierami wartościowymi inkorporującymi prawa majątkowe tożsame z prawami 

wynikającymi z akcji, 

c)  certyfikatami inwestycyjnymi, 

d)  papierami wartościowymi inkorporującymi prawo do objęcia lub nabycia papierów 

wartościowych, o których mowa w lit. a lub b, w wyniku ich zamiany lub wykonania 

prawa w nich inkorporowanego, emitowanymi przez emitenta papierów wartościowych, o 

których mowa w lit. a lub b, albo podmiot należący do jego grupy kapitałowej; 

11)  kwitach depozytowych - rozumie się przez to kwity depozytowe w rozumieniu przepisów 

ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; 

12)  subemitencie inwestycyjnym - rozumie się przez to podmiot będący stroną zawartej z 

emitentem albo sprzedającym umowy, w której podmiot ten zobowiązuje się do nabycia, 

na własny rachunek, całości lub części papierów wartościowych oferowanych w ofercie 

publicznej, na które nie złożono zapisów w terminie ich przyjmowania; 

13)  subemitencie usługowym - rozumie się przez to podmiot będący stroną zawartej z 

emitentem albo sprzedającym umowy, w której podmiot ten zobowiązuje się do nabycia, 

na własny rachunek, całości lub części papierów wartościowych danej emisji, 

oferowanych wyłącznie temu podmiotowi, w celu dalszego ich zbywania w ofercie 

publicznej; 

14)  podmiocie dominującym - rozumie się przez to podmiot w sytuacji, gdy: 

a)  posiada bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty większość głosów w organach 

innego podmiotu, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub 

b)  jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów 

zarządzających lub nadzorczych innego podmiotu, lub 

c)  więcej niż połowa członków zarządu drugiego podmiotu jest jednocześnie członkami 

zarządu, prokurentami lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze pierwszego podmiotu 

bądź innego podmiotu pozostającego z tym pierwszym w stosunku zależności; 

15)  podmiocie zależnym - rozumie się przez to podmiot, w stosunku do którego inny 

podmiot jest podmiotem dominującym, przy czym wszystkie podmioty zależne od tego 

podmiotu zależnego uważa się również za podmioty zależne od tego podmiotu 

dominującego; 

16)  grupie kapitałowej - rozumie się przez to podmiot dominujący wraz z podmiotami od 

niego zależnymi; 
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17)  ogólnej liczbie głosów - rozumie się przez to sumę głosów przypadających na wszystkie 

akcje spółki; 

18)  depozycie papierów wartościowych - rozumie się przez to depozyt papierów 

wartościowych w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; 

19)  rachunku papierów wartościowych - rozumie się przez to rachunek papierów 

wartościowych w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; 

20)  spółce publicznej - rozumie się przez to spółkę, w której co najmniej jedna akcja jest 

zdematerializowana w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi, z wyjątkiem spółki, której akcje zostały zarejestrowane na podstawie art. 5a 

ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; 

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

Europejskiej lub stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

22)  firmie inwestycyjnej - rozumie się przez to firmę inwestycyjną w rozumieniu przepisów 

ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; 

23)  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 2016 r. poz. 174, 

615, 888 i 996); 

24)  Przewodniczącym Komisji - rozumie się przez to Przewodniczącego Komisji Nadzoru 

Finansowego, o którym mowa w ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem 

finansowym; 

25)  rozporządzeniu 809/2004 - rozumie się przez to rozporządzenie Komisji (WE) nr 

809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie implementacji dyrektywy 2003/71/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie informacji zamieszczanych w prospekcie 

emisyjnym, formy prospektu emisyjnego, zamieszczania informacji poprzez odwołania, 

publikacji prospektu emisyjnego oraz rozpowszechniania informacji o charakterze 

reklamowym (Dz. Urz. UE L 149 z 30.04.2004, str. 1); 

25a)  (2) 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.); 

25b)  (3) rozporządzeniu 2016/301 - rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji 

(UE) 2016/301 z dnia 30 listopada 2015 r. uzupełniające dyrektywę 2003/71/WE 
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Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów 

technicznych dotyczących zatwierdzenia i publikacji prospektu emisyjnego oraz 

upowszechniania reklam i zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 (Dz. 

Urz. UE L 58 z 04.03.2016, str. 13); 

26)  instytucji kredytowej - rozumie się przez to podmiot prowadzący we własnym imieniu i 

na własny rachunek, na podstawie zezwolenia właściwych władz nadzorczych, 

działalność polegającą na przyjmowaniu depozytów lub innych środków powierzonych 

pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym i udzielaniu kredytów lub na wydawaniu pieniądza 

elektronicznego; 

27)  pośrednim nabyciu akcji - rozumie się przez to uzyskanie statusu podmiotu 

dominującego w spółce kapitałowej lub innej osobie prawnej posiadającej akcje spółki 

publicznej, lub w innej spółce kapitałowej lub osobie prawnej będącej wobec niej 

podmiotem dominującym oraz nabycie lub objęcie akcji spółki publicznej przez podmiot 

bezpośrednio lub pośrednio zależny; 

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

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 

29)  
(4)

 uczestniku rynku uprawnień do emisji - rozumie się przez to podmiot, o którym mowa 

w art. 3 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia 596/2014; 

[30)  
(5)

 zorganizowanej platformie obrotu - rozumie się przez to system lub platformę w 

rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia 596/2014;] 

<30) zorganizowanej platformie obrotu – rozumie się przez to zorganizowaną 

platformę obrotu w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi;> 

31)  
(6)

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

rozporządzenia 596/2014. 

Art. 7. 

1. Oferta publiczna lub dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku 

regulowanym wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego. 

2. Udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego nie wymaga oferta 

publiczna lub dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym: 

1)   papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym emitowanych przez Skarb 

Państwa lub Narodowy Bank Polski; 
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2)   papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym emitowanych przez państwo 

członkowskie inne niż Rzeczpospolita Polska, jednostkę władz regionalnych lub 

lokalnych państwa członkowskiego, w tym jednostkę samorządu terytorialnego, bank 

centralny państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny lub międzynarodową 

instytucję publiczną, której członkiem jest co najmniej jedno państwo członkowskie; 

3)   papierów wartościowych gwarantowanych bezwarunkowo i nieodwołalnie przez Skarb 

Państwa, państwo członkowskie, jednostkę władz regionalnych lub lokalnych państwa 

członkowskiego, w tym jednostkę samorządu terytorialnego; 

4)   akcji banku centralnego państwa członkowskiego; 

5)   niezamiennych udziałów w kapitale, których głównym celem jest zapewnienie ich 

posiadaczowi prawa użytkowania nieruchomości lub jej części, w przypadku gdy takie 

udziały nie mogą być zbyte bez zrzeczenia się tego prawa. 

3. Udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, pod warunkiem 

udostępnienia memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 41, nie wymaga 

oferta publiczna lub dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym: 

1)   papierów wartościowych emitowanych przez podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395), prowadzące działalność statutową w zakresie 

wskazanym w art. 4 tej ustawy, lub przez podmioty o podobnym charakterze z siedzibą w 

państwie członkowskim innym niż Rzeczpospolita Polska, jeżeli środki z emisji będą 

przeznaczone wyłącznie na realizację celów statutowych; 

2)   papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym, emitowanych przez instytucję 

kredytową w sposób ciągły lub powtarzający się w cyklach obejmujących co najmniej 

dwie emisje dokonywane w odstępie nie dłuższym niż 12 miesięcy, które nie są 

podporządkowane, zamienne lub wymienne, nie inkorporują prawa do subskrybowania 

lub nabycia innego rodzaju papierów wartościowych oraz nie są instrumentem bazowym 

dla papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi, jeżeli w wyniku ich emisji zakładane wpływy brutto 

emitenta na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej z dnia jej 

ustalenia, stanowią mniej niż 75 000 000 euro, i wraz z wpływami, które emitent 

zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, 

dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie osiągną lub nie przekroczą tej kwoty. 
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4. Udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego nie wymaga oferta 

publiczna: 

1)   kierowana wyłącznie do klientów profesjonalnych w rozumieniu ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi; 

2)   kierowana wyłącznie do inwestorów, z których każdy nabywa papiery wartościowe o 

wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, co 

najmniej 100 000 euro; 

3)   papierów wartościowych, których jednostkowa wartość nominalna wynosi nie mniej niż 

100 000 euro w dniu jej ustalenia; 

4)   akcji związana z wymianą akcji istniejących, obejmująca wydawanie akcjonariuszom 

akcji takiego samego rodzaju co akcje podlegające wymianie, jeżeli nie powoduje to 

podwyższenia kapitału zakładowego emitenta; 

[5)   w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub sprzedającego na terytorium Unii 

Europejskiej, liczone według ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży papierów wartościowych 

z dnia jej ustalenia, stanowią mniej niż 100 000 euro, i wraz z wpływami, które emitent 

lub sprzedający zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów 

wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie osiągną lub nie 

przekroczą tej kwoty.] 

<5) w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub sprzedającego na terytorium 

Unii Europejskiej, liczone według ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży papierów 

wartościowych z dnia jej ustalenia stanowią mniej niż 1 000 000 euro i wraz z 

wpływami, które emitent lub sprzedający zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert 

publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 

miesięcy – nie osiągną lub nie przekroczą tej kwoty.> 

5. Udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, pod warunkiem 

udostępnienia memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38, nie wymaga 

oferta publiczna papierów wartościowych emitenta, dla którego Rzeczpospolita Polska 

jest państwem macierzystym, kierowana przez emitenta lub sprzedającego wyłącznie do 

akcjonariuszy lub wspólników innego podmiotu, jeżeli w jej wyniku emitent lub 

sprzedający stanie się podmiotem dominującym wobec tego podmiotu. 

6. Udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, pod warunkiem 

udostępnienia memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38, z zastrzeżeniem 

art. 38a, nie wymaga oferta publiczna papierów wartościowych emitenta, dla którego 
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Rzeczpospolita Polska jest państwem przyjmującym, kierowana przez emitenta lub 

sprzedającego wyłącznie do akcjonariuszy lub wspólników innego podmiotu, jeżeli w jej 

wyniku emitent lub sprzedający stanie się podmiotem dominującym wobec tego 

podmiotu, lub w ramach przejęcia, łączenia albo podziału spółek. 

7. Udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, pod warunkiem 

udostępnienia memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38b, nie wymaga 

oferta publiczna papierów wartościowych emitenta, dla którego Rzeczpospolita Polska 

jest państwem macierzystym, kierowana: 

1)   przez emitenta wyłącznie do akcjonariuszy lub wspólników innego podmiotu, w związku 

z łączeniem się emitenta z tym podmiotem; 

2)   wyłącznie do akcjonariuszy lub wspólników spółki dzielonej w związku z jej podziałem. 

8. Udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, pod warunkiem 

udostępnienia memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 39, nie wymaga 

oferta publiczna: 

1)   akcji, stanowiących wypłatę dywidendy z akcji emitenta, przy czym wydawane akcje są 

tego samego rodzaju co akcje, z których jest wypłacana dywidenda; 

2)   papierów wartościowych emitenta z siedzibą statutową lub siedzibą zarządu na terytorium 

państwa członkowskiego, kierowana przez tego emitenta lub przez jednostkę powiązaną z 

emitentem w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1047), do aktualnych lub byłych osób zarządzających lub pracowników 

emitenta lub jednostki powiązanej; 

3)   papierów wartościowych emitenta zarejestrowanego w państwie niebędącym państwem 

członkowskim, którego papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku 

regulowanym lub w innym systemie obrotu na terytorium tego państwa, wobec którego 

Komisja Europejska przyjęła decyzję o równoważności, a memorandum informacyjne 

zostało sporządzone co najmniej w języku angielskim, kierowana przez tego emitenta lub 

przez jednostkę powiązaną z emitentem w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości, do aktualnych lub byłych osób zarządzających lub pracowników 

emitenta lub jednostki powiązanej. 

<8a. Udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, pod warunkiem 

udostępnienia dokumentu zawierającego co najmniej podstawowe informacje o 

emitencie papieru wartościowego, warunkach i zasadach oferty, ze wskazaniem 

oferowanych papierów wartościowych, celach emisji, na które mają być 
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przeznaczone środki uzyskane z emisji papieru wartościowego, istotnych czynnikach 

ryzyka oraz oświadczenie emitenta o odpowiedzialności za informacje zawarte w tym 

dokumencie, nie wymaga oferta publiczna, w wyniku której zakładane wpływy 

brutto emitenta lub sprzedającego na terytorium Unii Europejskiej, liczone według 

ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 100 

000 euro i mniej niż 1 000 000 euro i wraz z wpływami, które emitent lub 

sprzedający zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów 

wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze 

niż 100 000 euro i będą mniejsze niż 1 000 000 euro. Oświadczenie emitenta zawiera 

stwierdzenie, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej 

staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w dokumencie są prawdziwe, 

rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym.> 

[9. Udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, pod warunkiem 

udostępnienia memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 41, nie wymaga 

oferta publiczna, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub sprzedającego na 

terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia 

jej ustalenia, stanowią mniej niż 2 500 000 euro, i wraz z wpływami, które emitent lub 

sprzedający zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów 

wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie osiągną lub nie 

przekroczą tej kwoty.] 

<9. Udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, pod warunkiem 

udostępnienia memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 41, nie wymaga 

oferta publiczna, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub 

sprzedającego na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej 

lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia stanowią nie mniej niż 1 000 000 euro i mniej 

niż 2 500 000 euro i wraz z wpływami, które emitent lub sprzedający zamierzał 

uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, 

dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy – nie będą mniejsze niż 1 000 000 

euro i będą mniejsze niż 2 500 000 euro.> 

10. Udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego nie wymaga 

dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym: 

1)   akcji emitenta, które stanowią mniej niż 10% dopuszczonych do obrotu na tym rynku 

regulowanym tego samego rodzaju akcji tego emitenta, i łącznie z akcjami 
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dopuszczonymi do obrotu na tym rynku regulowanym w ten sposób w okresie 

poprzednich 12 miesięcy, nie osiągną lub nie przekroczą tej wartości; 

2)   akcji spółki, której akcje tego samego rodzaju są dopuszczone do obrotu na tym rynku 

regulowanym wydanych w celu realizacji uprawnień posiadaczy innych papierów 

wartościowych tej spółki nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia dokonania 

przydziału tych papierów wartościowych; 

3)   akcji wydanych w związku z wymianą akcji istniejących takiego samego rodzaju co akcje 

podlegające wymianie dopuszczone do obrotu na tym rynku regulowanym, jeżeli nie 

spowodowało to podwyższenia kapitału zakładowego emitenta; 

4)   papierów wartościowych emitowanych przez fundusze wpisane do rejestru, o którym 

mowa w art. 263 ustawy o funduszach inwestycyjnych. 

11. Przepis ust. 10 pkt 1 stosuje się odpowiednio do dopuszczenia do obrotu na rynku 

regulowanym prawa do akcji lub prawa poboru. 

12. Udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, pod warunkiem 

udostępnienia memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38, nie wymaga 

dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym papierów wartościowych emitenta, dla 

którego Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym, które są lub były 

przedmiotem oferty kierowanej przez emitenta lub sprzedającego wyłącznie do 

akcjonariuszy lub wspólników innego podmiotu, a w przypadku akcji również praw do 

tych akcji, jeżeli w wyniku tej oferty emitent lub sprzedający stał się albo stanie się 

podmiotem dominującym wobec tego innego podmiotu. 

13. Udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, pod warunkiem 

udostępnienia memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38, z zastrzeżeniem 

art. 38a, nie wymaga dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym papierów 

wartościowych emitenta, dla którego Rzeczpospolita Polska jest państwem przyjmującym, 

które są lub były przedmiotem oferty kierowanej przez emitenta lub sprzedającego 

wyłącznie do akcjonariuszy lub wspólników innego podmiotu, jeżeli w jej wyniku emitent 

lub sprzedający stał się albo stanie się podmiotem dominującym wobec tego innego 

podmiotu, lub w ramach przejęcia, łączenia albo podziału spółek. 

14. Udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, pod warunkiem 

udostępnienia memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38b, nie wymaga 

dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym papierów wartościowych emitenta, dla 
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którego Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym, które są lub były 

przedmiotem oferty kierowanej: 

1)   przez emitenta wyłącznie do akcjonariuszy lub wspólników innego podmiotu w związku z 

łączeniem się emitenta z tym podmiotem; 

2)   wyłącznie do akcjonariuszy lub wspólników spółki dzielonej w związku z jej podziałem. 

15. Udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, pod warunkiem 

udostępnienia memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 39, nie wymaga 

dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym: 

1)   akcji spółki, której inne akcje tego samego rodzaju są dopuszczone do obrotu na tym 

rynku regulowanym, a wydanie ich akcjonariuszom nastąpiło bezpłatnie (ze środków 

spółki) albo jako wypłata dywidendy z akcji, przy czym wydane akcje są tego samego 

rodzaju co akcje, z których jest wypłacana dywidenda, oraz praw do tych akcji i praw 

poboru tych akcji; 

2)   papierów wartościowych tego samego rodzaju co inne papiery wartościowe tego emitenta 

dopuszczone do obrotu na tym rynku regulowanym, które były przedmiotem oferty 

skierowanej przez emitenta lub jednostkę powiązaną z emitentem w rozumieniu ustawy z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, do aktualnych lub byłych osób zarządzających 

lub pracowników emitenta lub tej jednostki powiązanej, a w przypadku akcji również 

praw do tych akcji i praw poboru tych akcji; 

3)   papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na innym rynku regulowanym, jeżeli: 

a)  te papiery wartościowe lub tego samego rodzaju inne papiery wartościowe tego emitenta 

są dopuszczone do obrotu na tym innym rynku regulowanym od co najmniej 18 miesięcy 

oraz 

b)  emitent wypełnia obowiązki związane z dopuszczeniem jego papierów wartościowych do 

obrotu na tym innym rynku regulowanym, oraz 

c)  dopuszczenie, po raz pierwszy, do obrotu na tym innym rynku regulowanym, tych lub tego 

samego rodzaju papierów wartościowych tego emitenta, było poprzedzone 

zatwierdzeniem: 

–  dokumentu informacyjnego, zgodnie z przepisami obowiązującego od dnia 1 lipca 1983 r. 

do dnia 31 grudnia 2003 r. prawa Unii Europejskiej - w przypadku papierów 

wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym innym rynku regulowanym w tym 

okresie, 
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–  prospektu emisyjnego i udostępnieniem go do publicznej wiadomości na zasadach 

zgodnych z przepisami niniejszego rozdziału - w przypadku papierów wartościowych 

dopuszczonych do obrotu na tym innym rynku regulowanym po dniu 31 grudnia 2003 r. 

16. W przypadku oferty publicznej lub dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na 

rynku regulowanym, o których mowa w ust. 2-15, emitent lub sprzedający może 

udostępnić do publicznej wiadomości prospekt emisyjny. W tym przypadku nie 

udostępnia się memorandum informacyjnego. <W przypadku oferty publicznej lub 

dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, o których 

mowa w ust. 4 pkt 5 i ust. 8a, emitent lub sprzedający może także udostępnić do 

publicznej wiadomości memorandum informacyjne.> 

17. W przypadku papierów wartościowych inkorporujących prawo do nabycia lub objęcia 

akcji, przez zakładane wpływy brutto emitenta lub sprzedającego, o których mowa w ust. 

4 pkt 5 i ust. 9, rozumie się wpływy z tytułu oferty tych papierów oraz akcji, do nabycia 

lub objęcia których one uprawniają, także wówczas, gdy nabycie lub objęcie akcji nie 

następuje jednocześnie z ofertą tych papierów. W przypadku gdy nie jest znana cena 

emisyjna akcji, zakładane wpływy określa się na podstawie średniej ceny rynkowej 

obliczonej zgodnie z art. 79 ust. 7 z ostatnich 6 miesięcy lub z krótszego okresu jeżeli 

obrót akcjami dokonywany był przez okres krótszy niż 6 miesięcy, a w przypadku gdy nie 

jest możliwe ustalenie zakładanych wpływów w ten sposób, zakładane wpływy ustala się 

na podstawie wartości godziwej akcji. 

 

Art. 22. 

1. Prospekt emisyjny powinien zawierać prawdziwe, rzetelne i kompletne informacje, przy 

uwzględnieniu rodzaju emitenta i papierów wartościowych mających być przedmiotem 

oferty publicznej lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym, istotne dla oceny 

sytuacji gospodarczej, finansowej i majątkowej oraz perspektyw rozwoju emitenta oraz 

podmiotu udzielającego zabezpieczenia wierzytelności wynikających z papieru 

wartościowego (podmiot zabezpieczający) oraz dotyczące praw i obowiązków 

związanych z tymi papierami wartościowymi. Informacje zamieszczone w prospekcie 

emisyjnym powinny być przedstawione językiem zrozumiałym dla inwestorów oraz w 

sposób umożliwiający im ocenę sytuacji tych podmiotów. 

2. Informacje mogą być zamieszczane w prospekcie emisyjnym przez odesłanie do jednego 

lub więcej uprzednio lub równocześnie udostępnionych do publicznej wiadomości 
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dokumentów, które zostały przekazane Komisji lub zatwierdzone przez Komisję. 

Informacje te powinny stanowić najbardziej aktualne informacje dostępne emitentowi. 

Jeżeli informacje są zamieszczone przez odesłanie, do prospektu emisyjnego załącza się 

wykaz tych odesłań, obejmujący wskazanie informacji, których zamieszczenie w 

prospekcie emisyjnym jest wymagane przepisami prawa, oraz przedmiotowych 

dokumentów. Dokument podsumowujący ani podsumowanie będące częścią prospektu 

emisyjnego sporządzonego w formie jednolitego dokumentu nie może zawierać 

informacji zamieszczonych przez odesłanie. Szczegółowe zasady zamieszczania 

informacji przez odesłanie określa art. 28 rozporządzenia 809/2004. 

3. W przypadku gdy wymóg przedstawienia określonych informacji w prospekcie emisyjnym 

nie ma zastosowania wprost, ze względu na specyfikę działalności emitenta, jego formy 

prawnej lub papierów wartościowych, albo inne uzasadnione okoliczności, w treści 

prospektu emisyjnego zamieszcza się informacje, które swym charakterem odpowiadają 

informacjom objętym tym wymogiem, o ile nie wprowadzi to w błąd ogółu inwestorów co 

do faktów i okoliczności, których znajomość jest istotna dla oceny papierów 

wartościowych lub sytuacji emitenta. 

4. Podmiotem odpowiedzialnym za prawdziwość, rzetelność i kompletność informacji 

zamieszczonych w prospekcie emisyjnym jest: 

1)   emitent - za wszystkie informacje; 

2)   sprzedający - za informacje o sprzedającym oraz dokonywanej przez niego sprzedaży 

papierów wartościowych, a w przypadku gdy sprzedający jest wobec emitenta podmiotem 

dominującym lub wywierającym na emitenta znaczny wpływ w rozumieniu art. 96 ust. 3 

ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - za wszystkie informacje; 

3)   podmiot zabezpieczający - za informacje o tym podmiocie oraz o ustanowionym 

zabezpieczeniu, a w przypadku gdy podmiot zabezpieczający jest wobec emitenta 

podmiotem dominującym lub wywierającym na emitenta znaczny wpływ w rozumieniu 

art. 96 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - za wszystkie informacje; 

4)   subemitent usługowy - za informacje o subemitencie oraz dokonywanej przez niego 

subskrypcji lub sprzedaży papierów wartościowych; 

5)   podmiot sporządzający lub biorący udział w sporządzeniu informacji - za informację, 

którą sporządził lub w której sporządzeniu brał udział. 

5. Prospekt emisyjny powinien zawierać oświadczenie podmiotów wymienionych w ust. 4 o 

prawdziwości, rzetelności i kompletności informacji, w brzmieniu określonym w 
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rozporządzeniu 809/2004. <W imieniu podmiotu, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, 

oświadczenie może złożyć wyłącznie członek organu zarządzającego tego podmiotu 

zgodnie z obowiązującymi go zasadami reprezentacji.> 

 

Art. 53. 

1. Zakazuje się udostępniania, w dowolnej formie i w dowolny sposób, informacji w celu 

promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub 

zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia, chyba że informacje 

udostępniane są mniej niż 150 osobom na terytorium jednego państwa członkowskiego 

oraz nie są udostępniane nieoznaczonemu adresatowi. 

2. 
(14)

 Emitent lub sprzedający może prowadzić, także za pośrednictwem innych osób i 

podmiotów, akcję promocyjną w rozumieniu i w formie wskazanych w art. 2 pkt 9 

rozporządzenia 809/2004 oraz art. 11 i art. 12 rozporządzenia 2016/301. 

3. W przypadku prowadzenia akcji promocyjnej w treści wszystkich materiałów 

promocyjnych należy jednoznacznie wskazać: 

1)   że mają one wyłącznie charakter promocyjny lub reklamowy; 

2)   że został lub zostanie opublikowany prospekt emisyjny lub memorandum informacyjne, 

chyba że zgodnie z ustawą nie jest wymagane udostępnienie tego rodzaju dokumentu do 

publicznej wiadomości; 

3)   miejsca, w których prospekt emisyjny lub memorandum informacyjne są lub będą 

dostępne, chyba że zgodnie z ustawą nie jest wymagane udostępnienie tego rodzaju 

dokumentu do publicznej wiadomości. 

4. 
(15)

 Informacje przekazywane w ramach akcji promocyjnej powinny być zgodne z 

informacjami zamieszczonymi w memorandum informacyjnym udostępnionym do 

publicznej wiadomości albo z informacjami, które powinny być zamieszczone w 

memorandum informacyjnym na podstawie przepisów prawa, gdy memorandum jeszcze 

nie zostało udostępnione do publicznej wiadomości, jak również nie mogą wprowadzać 

inwestorów w błąd co do sytuacji emitenta i oceny papierów wartościowych. 

5. Prowadzenie akcji promocyjnej nie może rozpocząć się przed złożeniem do Komisji 

wniosku, o którym mowa w art. 27, art. 28 i art. 30. 

6. W przypadku gdy nie jest wymagane udostępnienie do publicznej wiadomości prospektu 

emisyjnego lub memorandum informacyjnego, informacje przekazywane w ramach akcji 
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promocyjnej powinny być udostępniane w takim samym zakresie wszystkim podmiotom, 

do których jest kierowana oferta publiczna. 

7. W przypadku gdy nie jest wymagane udostępnienie prospektu emisyjnego, emitent lub 

sprzedający może prowadzić akcję promocyjną pod warunkiem złożenia do Komisji, 

najpóźniej na 10 dni roboczych przed planowanym jej rozpoczęciem, zawiadomienia o 

zamiarze jej przeprowadzenia, zawierającego informację o harmonogramie przebiegu 

akcji promocyjnej i podmiotach zaangażowanych w jej prowadzenie oraz materiały 

promocyjne obejmujące treść mającą podlegać rozpowszechnieniu. 

8. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 7, Komisja może, najpóźniej na 3 

dni robocze przed planowanym rozpoczęciem akcji promocyjnej, zgłosić żądanie 

wprowadzenia zmian lub uzupełnień do złożonych dokumentów albo przekazania 

wyjaśnień, w terminie określonym w żądaniu, nie dłuższym niż 2 dni robocze licząc od 

dnia jego doręczenia podmiotowi obowiązanemu do złożenia zawiadomienia. 

9. W przypadku zgłoszenia przez Komisję żądania, o którym mowa w ust. 8, termin 

rozpoczęcia akcji promocyjnej ulega przesunięciu o kolejne 10 dni roboczych od dnia 

przekazania Komisji wymaganych zmian, uzupełnień oraz wyjaśnień do złożonych 

dokumentów. 

9a. W przypadku gdy wprowadzone zmiany lub uzupełnienia do złożonych dokumentów albo 

przekazane wyjaśnienia są w ocenie Komisji wystarczające, Komisja informuje o tym 

emitenta. W takim przypadku emitent lub sprzedający może rozpocząć akcję promocyjną 

przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 9. 

9b. Przepisów ust. 7-9a nie stosuje się w przypadku, gdy emitentem jest Skarb Państwa lub 

Narodowy Bank Polski. 

<9c. W przypadku oferty publicznej, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 5 i ust. 8a, nie 

stosuje się przepisów ust. 8–9a. Warunek określony w ust. 7 uważa się za spełniony, 

jeżeli emitent lub sprzedający złoży do Komisji, najpóźniej przed planowanym 

rozpoczęciem akcji promocyjnej, harmonogram jej przebiegu wraz ze wskazaniem 

podmiotów zaangażowanych w prowadzenie akcji promocyjnej, rodzaju i liczby 

papierów wartościowych objętych ofertą publiczną, której dotyczy akcja 

promocyjna, oraz zakładanych wpływów brutto emitenta lub sprzedającego.> 

10. W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zakazu, o którym mowa w ust. 1, przez emitenta, sprzedającego 

lub inne podmioty działające w imieniu lub na zlecenie emitenta lub sprzedającego, albo 
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uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, Komisja może, z 

zastrzeżeniem art. 19: 

1)   zakazać udostępniania określonych informacji albo dalszego ich udostępniania lub 

2)   opublikować, na koszt emitenta lub sprzedającego, informację o niezgodnym z prawem 

działaniu w związku z udostępnianiem określonych informacji. 

11. W związku z udostępnianiem określonych informacji Komisja może wielokrotnie 

zastosować środek przewidziany w ust. 10. 

12. 
(16)

 W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków wynikających z ust. 3, 5-7 lub 9 

lub art. 11 lub art. 12 rozporządzenia 2016/301, Komisja może, z zastrzeżeniem art. 19: 

1)   nakazać wstrzymanie rozpoczęcia akcji promocyjnej lub przerwanie jej prowadzenia na 

okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, w celu usunięcia wskazanych nieprawidłowości 

lub; 

2)   zakazać prowadzenia akcji promocyjnej, w szczególności w przypadku gdy emitent lub 

sprzedający uchyla się od usunięcia wskazanych przez Komisję nieprawidłowości w 

terminie wskazanym w pkt 1 lub treść materiałów promocyjnych lub reklamowych 

narusza przepisy prawa, lub; 

3)   opublikować, na koszt emitenta lub sprzedającego, informację o niezgodnym z prawem 

prowadzeniu akcji promocyjnej, wskazując naruszenia prawa. 

13. W przypadku ustania przyczyn zastosowania środków, o których mowa w ust. 12 pkt 1 

lub 2, Komisja może, na wniosek emitenta lub sprzedającego albo z urzędu, uchylić tę 

decyzję. W związku z udostępnianiem określonych informacji Komisja może wielokrotnie 

zastosować środek przewidziany w ust. 12 pkt 2 i 3. 

14. W przypadku powiadomienia Komisji przez właściwy organ państwa przyjmującego, że 

emitent, dla którego Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym, lub podmiot 

działający w imieniu lub na zlecenie takiego emitenta narusza w związku z działaniami 

promocyjnymi przepisy prawa obowiązujące w tym państwie, Komisja może: 

1)   wezwać emitenta, sprzedającego lub podmiot działający w imieniu lub na zlecenie 

emitenta lub sprzedającego do zaprzestania naruszania przepisów prawa na terytorium 

tego państwa lub 

2)   zastosować środki określone w ust. 10 lub 12. 
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USTAWA z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 

196, z późn. zm.) 

Art. 3a. 

Komisja jest właściwym organem w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 40 rozporządzenia nr 

575/2013, z wyłączeniem: 

[1)   wydawania aktów, o których mowa w art. 89 ust. 3, art. 124 ust. 2, art. 327 ust. 2, art. 

395 ust. 1, art. 400 ust. 2 i 3, art. 412 ust. 5 zdanie drugie i art. 416 ust. 1 akapit drugi 

rozporządzenia nr 575/2013;] 

<1) wydawania aktów, o których mowa w art. 89 ust. 3, art. 124 ust. 2, art. 164 ust. 5, art. 

327 ust. 2, art. 395 ust. 1, art. 400 ust. 2 i 3, art. 412 ust. 5 zdanie drugie i art. 416 ust. 

1 akapit drugi rozporządzenia 575/2013;> 

2)   spraw, o których mowa w art. 458 rozporządzenia nr 575/2013. 

 

Art. 12. 

1. Komisja może upoważnić Przewodniczącego Komisji, Zastępców Przewodniczącego oraz 

pracowników Urzędu Komisji do podejmowania działań w zakresie właściwości Komisji, 

w tym do wydawania postanowień i decyzji administracyjnych. 

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie może dotyczyć określonych w przepisach 

odrębnych rozstrzygnięć co do istoty sprawy w zakresie: 

1)   rynku bankowego w sprawach: 

a)  wydawania i uchylania zezwolenia na utworzenie banku, 

b)  wydawania zezwolenia na utworzenie za granicą banku przez bank krajowy, 

c)  wydawania zezwolenia na utworzenie oddziału banku krajowego za granicą, 

d)  wydawania i uchylania zezwolenia na utworzenie oddziału banku zagranicznego, 

[e)  wydawania decyzji, o których mowa w art. 25h ustawy - Prawo bankowe,] 

<e) wydawania decyzji, o których mowa w art. 25h oraz art. 25n ust. 5a i 5d ustawy – 

Prawo bankowe,> 

f)  (uchylona), 

g)  (uchylona), 

h)  (uchylona), 

i)  wydawania zakazu, o którym mowa w art. 25l ust. 1 i 2 oraz art. 25n ust. 1 ustawy - Prawo 

bankowe, 
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ia)  wydawania nakazu, o którym mowa w art. 25l ust. 5 oraz art. 25n ust. 4 ustawy - Prawo 

bankowe, 

j)  wydawania zgody na powołanie dwóch członków zarządu banku w formie spółki akcyjnej, 

w tym prezesa, 

k)  wydawania zgody na powołanie dwóch członków zarządu banku państwowego, w tym 

prezesa, 

l)  wydawania zgody na powołanie prezesa zarządu banku spółdzielczego, 

m)  wydawania zgody na powołanie dyrektora i jednego z zastępców dyrektora oddziału 

banku zagranicznego, 

n)  wydawania zezwolenia, o którym mowa w art. 124 ustawy - Prawo bankowe, 

o)  wydawania zezwolenia, o którym mowa w art. 124a ustawy - Prawo bankowe, na nabycie 

przedsiębiorstwa bankowego przez bank, 

p)  wystąpienia z wnioskiem o odwołanie prezesa, wiceprezesa lub innego członka zarządu 

banku, albo zawieszenie w czynnościach członka zarządu banku, 

q)   (uchylona), 

r)  wystąpienia do zarządu banku z żądaniem zwołania nadzwyczajnego walnego 

zgromadzenia akcjonariuszy, 

s)  ograniczenia działalności banku, 

t)  uchylenia zezwolenia na utworzenie banku i podjęcia decyzji o likwidacji banku, 

u)  przejęcia banku przez inny bank lub połączenia banków, 

v)  likwidacji banku, 

w)  wystąpienia do Rady Ministrów o likwidację banku w przypadku banku państwowego, 

x)  zawieszenia działalności banku i wnioskowania o jego upadłość, 

y)  ustanowienia zarządu komisarycznego w banku, 

z)   wydawania opinii w sprawie: 

–  utworzenia banku państwowego, 

–  przekształcenia banku państwowego w spółkę akcyjną z udziałem Skarbu Państwa oraz 

zakresu przeznaczenia majątku banku państwowego na pokrycie kapitału akcyjnego w 

spółce akcyjnej lub zbyciu tego majątku tworzonej spółce akcyjnej z udziałem Skarbu 

Państwa, 

za)  wyłączenia części działalności lub całej działalności banku państwowego, na jego 

wniosek, na podstawie art. 128b ustawy - Prawo bankowe, z obowiązku spełniania 

niektórych wymogów i norm, o których mowa w tej ustawie, 
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zb)  zastosowania środków, o których mowa w art. 141a ust. 2-3 ustawy - Prawo bankowe, 

zc)  nakładania kary finansowej, o której mowa w art. 138 ust. 3 pkt 3a ustawy - Prawo 

bankowe, 

zd)  nakładania kary pieniężnej, o której mowa w art. 141 ustawy - Prawo bankowe[;] <,> 

<ze) wydawania decyzji, o których mowa w art. 141m ust. 4 oraz art. 141q ust. 1, 7 i 

10 ustawy – Prawo bankowe, 

zf) zatwierdzania planu ochrony kapitału na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 5 

sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i 

zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1934), 

zg) wydawania decyzji, o której mowa w art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o 

nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu 

kryzysowym w systemie finansowym;> 

2)   rynku emerytalnego w sprawach: 

a)  wydawania zezwolenia na utworzenie funduszu emerytalnego i towarzystwa 

emerytalnego, 

b)  cofania zezwolenia na utworzenie towarzystwa emerytalnego, 

c)  wydawania zezwolenia na przejęcie zarządzania funduszem emerytalnym oraz połączenie 

towarzystw emerytalnych, 

d)  wydawania zezwolenia na nabycie lub objęcie akcji towarzystwa emerytalnego, 

e)  wydawania zezwolenia na zmianę statutu funduszu emerytalnego oraz zmianę statutu 

towarzystwa emerytalnego, 

f)  likwidacji pracowniczego funduszu emerytalnego, 

g)  nadawania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, 

h)  nakładania kar pieniężnych na towarzystwo emerytalne lub członków jego zarządu, 

depozytariusza lub osobę trzecią, której fundusz lub towarzystwo powierzyło 

wykonywanie niektórych czynności lub występowania o zwołanie posiedzenia walnego 

zgromadzenia, rady nadzorczej lub zarządu towarzystwa emerytalnego, 

i)  wydawania zgody na powołanie osób na członków zarządu towarzystwa emerytalnego; 

3)   rynku ubezpieczeniowego w sprawach: 

a)  wydawania i cofania zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej, 

b)  wydawania zgody na powołanie osób na członków zarządu, 

c)  połączenia i podziału zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, 
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d)  przeniesienia portfela ubezpieczeń i portfela reasekuracji, 

e)  wydawania decyzji, o których mowa w art. 90, art. 94, art. 95, art. 96 oraz art. 98 ustawy o 

działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, 

f)  likwidacji przymusowej zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji, 

g)  ustanowienia zarządu komisarycznego zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji, 

h)  występowania z wnioskiem o ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń i zakładu 

reasekuracji, 

i)  nadawania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, 

j)  nakładania kar pieniężnych na zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji lub członków 

zarządu tych zakładów lub prokurentów oraz zawieszania członków zarządu, 

występowania z wnioskiem o odwołanie członka zarządu lub odwołanie udzielonej 

prokury lub występowania o zwołanie posiedzenia walnego zgromadzenia; 

4)   rynku kapitałowego w sprawach: 

a)  wykluczenia papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, 

b)  zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu, 

c)  skreślenia maklera papierów wartościowych lub doradcy inwestycyjnego z listy albo 

zawieszenia jego uprawnień do wykonywania zawodu, 

d)  udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, 

e)  cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej lub ograniczenia zakresu jej 

wykonywania, 

f)  odmowy wpisu do rejestru agentów firmy inwestycyjnej, 

[g)  skreślenia agenta firmy inwestycyjnej z rejestru, o którym mowa w lit. f,] 

< g) skreślenia agenta firmy inwestycyjnej z rejestru, o którym mowa w lit. f, 

w przypadkach, o których mowa w art. 79 ust. 9 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,> 

h)  wydawania decyzji, o których mowa w art. 54h, art. 54l, art. 54m, art. 56 oraz art. 70r 

ustawy o funduszach inwestycyjnych, 

i)  
(10)

 wyrażenia zgody na nabycie akcji spółki prowadzącej rynek regulowany, 

j)  
(11)

 (uchylona), 

k)  poinformowania zagranicznej firmy inwestycyjnej o warunkach prowadzenia działalności 

maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
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l)  udzielenia zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych oraz zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi, 

m)   cofnięcia zezwoleń wymienionych w lit. l, 

n)  cofnięcia zezwolenia podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o funduszach 

inwestycyjnych, 

o)  zakazania ogłaszania informacji reklamowych i nakazania ogłaszania odpowiednich 

sprostowań na podstawie art. 229 ust. 5 albo art. 229d ust. 2 ustawy o funduszach 

inwestycyjnych, 

p)   udzielenia zgody na zmianę depozytariusza funduszu inwestycyjnego, 

q)   nakazania odstąpienia od umowy z podmiotami, o których mowa w art. 226 ust. 1 pkt 4-5 

ustawy o funduszach inwestycyjnych, 

r)   nakazania towarzystwu zmiany osób, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 6, art. 58 ust. 1 

pkt 4 oraz art. 58a ust. 3 pkt 1 lit. d i pkt 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych, 

s)  cofnięcia zezwolenia podmiotowi, o którym mowa w art. 192 ust. 1 ustawy o funduszach 

inwestycyjnych, 

t)  zakazania zbywania tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusz zagraniczny, 

u)  zakazania wykonywania działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez spółkę 

zarządzającą lub jej oddział w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych, 

zakazania zawierania przez taką spółkę jakichkolwiek transakcji na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

v)  (uchylona), 

w)  wydawania decyzji, o których mowa w art. 106h, 106l, 106m oraz art. 108 ustawy o 

obrocie instrumentami finansowymi, 

x)  nakazania funduszowi inwestycyjnemu zmiany statutu, 

y)  nakładania kar pieniężnych, 

z)  wydawania decyzji, o których mowa w art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

nadzorze nad rynkiem kapitałowym, 

za)  udzielenia zezwolenia na świadczenie usług rozliczeniowych jako CCP na podstawie art. 

14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 

r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem 

regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L 201 z 
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27.07.2012, str. 1, z późn. zm.), a także cofnięcia zezwolenia na świadczenie usług 

rozliczeniowych jako CCP na podstawie art. 20 tego rozporządzenia, 

zb)   udzielenia zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI w 

rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych, 

zc)   cofnięcia zezwolenia wymienionego w lit. zb, 

zd)   odmowy wpisu zarządzającego ASI w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych 

do rejestru zarządzających ASI w rozumieniu tej ustawy, 

ze)   odmowy wpisu towarzystwa lub zarządzającego ASI w rozumieniu ustawy o funduszach 

inwestycyjnych do rejestru zarządzających EuVECA albo rejestru zarządzających EuSEF 

w rozumieniu tej ustawy, 

zf)   wykreślenia zarządzającego ASI w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych z 

rejestru zarządzających ASI w rozumieniu tej ustawy, w przypadku, o którym mowa w 

art. 229a ust. 2 tej ustawy, 

zg)   wykreślenia towarzystwa lub zarządzającego ASI w rozumieniu ustawy o funduszach 

inwestycyjnych z rejestru zarządzających EuVECA lub rejestru zarządzających EuSEF w 

rozumieniu tej ustawy, w przypadkach, o których mowa w art. 229b ust. 1 pkt 2 i ust. 2 

pkt 2 tej ustawy, 

zh)   nakazania zarządzającemu ASI w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych 

prowadzącemu działalność na podstawie zezwolenia zastąpienia albo odwołania osób, o 

których mowa w art. 70s ust. 3 pkt 3 i 10 tej ustawy, 

zi)   nakazania zarządzającemu ASI w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych 

prowadzącemu działalność na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI w 

rozumieniu tej ustawy, wpisanemu do rejestru zarządzających EuVECA w rozumieniu tej 

ustawy, zastąpienia albo odwołania osób, o których mowa w art. 70zc ust. 2 pkt 3 tej 

ustawy oraz art. 14 ust. 1 lit. a 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), 

zj)   nakazania zarządzającemu ASI w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych 

prowadzącemu działalność na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI w 

rozumieniu tej ustawy, wpisanemu do rejestru zarządzających EuSEF w rozumieniu tej 

ustawy, zastąpienia albo odwołania osób, o których mowa w art. 70zc ust. 2 pkt 3 tej 

ustawy oraz art. 15 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
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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), 

zk)   ograniczenia zakresu wykonywania działalności zarządzania alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi, o którym mowa w art. 228 ust. 1c pkt 1, art. 229a ust. 1 pkt 1 oraz art. 

229b ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych, 

zl)   zakazania wykonywania działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez 

zarządzającego z UE lub jego oddział w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych 

oraz zakazania zawierania przez taki podmiot jakichkolwiek transakcji na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

zm)  
(12)

 udzielania zezwoleń, o których mowa w art. 16 lub art. 54 rozporządzenia nr 

909/2014, a także cofnięcia tych zezwoleń na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 57 ust. 1 

tego rozporządzenia; 

5)   nadzoru nad instytucjami płatniczymi, instytucjami pieniądza elektronicznego i 

oddziałami zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego w sprawach: 

a)  wydawania zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji 

płatniczej, krajowej instytucji pieniądza elektronicznego lub oddziału zagranicznej 

instytucji pieniądza elektronicznego, 

b)  wydawania nakazów, o których mowa w art. 68, art. 102 ust. 1 pkt 4, art. 132g oraz art. 

132z ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, 

c)  cofania zezwoleń na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej, 

krajowej instytucji pieniądza elektronicznego lub oddziału zagranicznej instytucji 

pieniądza elektronicznego, 

d)  ograniczania zakresu działalności krajowej instytucji płatniczej, krajowej instytucji 

pieniądza elektronicznego, oddziału zagranicznej instytucji pieniądza elektronicznego lub 

jednostek organizacyjnych tych podmiotów, 

e)  nakładania kar pieniężnych, o których mowa w art. 73b ust. 2, art. 105 ust. 1 pkt 4 i 5, art. 

106 ust. 2 i art. 132za ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o 

usługach płatniczych, 

f)  wydawania decyzji, o których mowa w art. 132e ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o 

usługach płatniczych, 

g)  zakazu, o którym mowa w art. 132e ust. 3 i 4 oraz art. 132f ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 

2011 r. o usługach płatniczych, 
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h)  wydawania nakazu, o którym mowa w art. 132e ust. 6 oraz art. 132f ust. 4 ustawy z dnia 

19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych; 

6)   nadzoru nad biurami usług płatniczych w sprawach: 

a)  odmowy wpisu biura usług płatniczych do rejestru oraz zakazu wykonywania działalności 

objętej wpisem do rejestru, 

b)  nakładania kar pieniężnych w przypadkach, o których mowa w art. 129 ust. 5-7 ustawy z 

dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. 

2a. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie może dotyczyć także określonych w 

przepisach o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych rozstrzygnięć co do 

istoty sprawy w zakresie: 

1)   wydawania zgody na powoływanie trzech członków zarządu Krajowej Spółdzielczej Kasy 

Oszczędnościowo-Kredytowej, w tym prezesa; 

2)   zatwierdzenia prezesa lub członka zarządu Krajowej Spółdzielczej Kasy 

Oszczędnościowo-Kredytowej; 

3)   wydawania zgody na powołanie prezesa zarządu kasy; 

4)   zatwierdzania prezesa zarządu kasy; 

5)   podwyższenia limitu rezerwy płynnej; 

6)   ustanowienia i odwołania kuratora; 

7)   wydawania decyzji o ustanowieniu zarządcy komisarycznego; 

8)   zmiany statutu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej; 

9)   zatwierdzenia statutu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej; 

10)   nakładania upomnienia; 

11)   wydawania decyzji dotyczących programów postępowania naprawczego; 

12)   zawieszenia w czynnościach członków organów; 

13)   ograniczenia zakresu działalności. 

3. Osoby, o których mowa w ust. 1, mogą udzielać, w zakresie określonym przez Komisję, 

dalszych pełnomocnictw pracownikom Urzędu Komisji. 

 

Art. 17d. 

1. Komisja współpracuje z Komisją Europejską, Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego, 

Europejskim Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych, 

Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, Europejską Radą ds. 
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Ryzyka Systemowego oraz Europejskim Systemem Banków Centralnych i udziela tym 

organom wszelkich informacji niezbędnych do wypełniania ich obowiązków. 

2. Komisja współpracuje z Agencją do spraw Współpracy Organów Regulacji Energetyki, z 

organem właściwym do spraw regulacji gospodarki paliwami i energią oraz organem 

właściwym w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów, w zakresie niezbędnym do 

wykonywania obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i 

przejrzystości hurtowego rynku energii. 

<3. Komisja współpracuje z ministrem właściwym do spraw środowiska i Krajowym 

ośrodkiem bilansowania i zarządzania emisjami, o którym mowa w art. 3 ust. 1 

ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych 

i innych substancji (Dz. U. z 2017 r. poz. 286, 1566 i 1999) – w zakresie 

administrowania systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 246)  

Art. 12. 

1. Za wydatki kwalifikowane nie uznaje się: 

1)   wydatków na zakup wartości niematerialnych i prawnych, w tym licencji oraz patentów, z 

wyłączeniem wydatków na zakup dokumentacji geologicznej lub geologiczno-

inwestycyjnej złoża węglowodorów, wydatków na zakup wyników danych 

geofizycznych, w tym sejsmicznych, oraz wydatków na zakup oprogramowania 

komputerowego do interpretacji danych geofizycznych i informacji geologicznej; 

2)   wydatków związanych z pochodnymi instrumentami finansowymi, w tym z ich nabyciem; 

3)   składek opłaconych z tytułu zawartych lub odnowionych umów ubezpieczenia; 

4)   wydatków na nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem 

opłat za wieczyste użytkowanie gruntów; 

5)   wydatków z tytułu opłat za używanie środków trwałych na podstawie umów leasingu: 

a)  w całości - w przypadku gdy dotyczą gruntów oraz wartości niematerialnych i prawnych, 

b)  w części przekraczającej wartość początkową środka trwałego, ustaloną na zasadach 

określonych w ustawie o podatku dochodowym, w przypadku środków trwałych, w 
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odniesieniu do których wydatki na nabycie podlegają zakwalifikowaniu do wydatków 

kwalifikowanych; 

6)   wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów albo 

akcji w spółce oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie 

tytułów uczestnictwa, certyfikatów lub jednostek uczestnictwa w funduszach 

kapitałowych i inwestycyjnych; 

7)   wpłat na różnego rodzaju fundusze, w tym tworzone przez podatnika, z zastrzeżeniem art. 

11 ust. 4; 

8)   wydatków sfinansowanych z funduszu likwidacji zakładu górniczego, o którym mowa w 

art. 11 ust. 4; 

9)   wydatków na spłatę pożyczek lub kredytów, odsetek od tych pożyczek lub kredytów oraz 

innych prowizji i opłat związanych z tymi pożyczkami lub kredytami; 

10)  odsetek od własnego kapitału włożonego przez podatnika w źródło przychodów; 

11)  odsetek od dopłat wnoszonych do spółki w trybie i na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach, a także odsetek od dywidend i innych dochodów z udziału w zyskach osób 

prawnych; 

12)  darowizn; 

13)  odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych; 

14)  kosztów egzekucyjnych związanych z niewykonaniem zobowiązań; 

15)  grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, 

administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetek od tych grzywien i kar; 

16)  kar, opłat i odszkodowań oraz odsetek od tych zobowiązań z tytułu: 

a)  nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska, 

b)  niewykonania nakazów właściwych organów nadzoru i kontroli dotyczących uchybień w 

dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

17)  odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych 

należności, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 

podatkowa; 

18)  kar umownych i odszkodowań z tytułu niezgodnych z umową parametrów dostarczonych 

węglowodorów oraz zwłoki w dostarczeniu węglowodorów o parametrach zgodnych z 

umową; 

19)  wydatków na wykup obligacji; 
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20)  kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup 

żywności oraz napojów, w tym alkoholowych; 

21)  wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich 

samochodów na potrzeby podatnika związane z działalnością wydobywczą 

węglowodorów: 

a)  w celu odbycia podróży służbowej (jazdy zamiejscowe) - w wysokości przekraczającej 

kwotę ustaloną przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu, 

b)  w jazdach lokalnych - w wysokości przekraczającej wysokość miesięcznego ryczałtu 

pieniężnego albo w wysokości przekraczającej stawki za jeden kilometr przebiegu 

pojazdu; 

22)  kwot dodatkowych opłat rocznych za niezabudowanie bądź niezagospodarowanie 

gruntów w określonym terminie, wynikającym z przepisów o gospodarce 

nieruchomościami; 

23)  wpłat, o których mowa w art. 21 ust. 1 i w art. 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 

2016 r. poz. 2046 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 777, 935, 1428 i 2494); 

24)  składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa, 

z wyjątkiem składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, 

działających na podstawie odrębnych ustaw - do wysokości łącznie nieprzekraczającej w 

roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w 

poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na 

ubezpieczenie społeczne; 

25)  wydatków związanych z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz 

udziałowców lub akcjonariuszy; 

26)  wydatków na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub 

organów stanowiących osób prawnych, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu 

pełnionych funkcji; 

27)  składek na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy i na inne fundusze celowe 

utworzone na podstawie odrębnych ustaw - od nagród i premii wypłacanych w gotówce 

lub w papierach wartościowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym; 

28)  wydatków pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o 

zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; 

29)  podatku od towarów i usług, z tym że wydatkiem kwalifikowanym jest: 
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a)  podatek naliczony w tej części, w której, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 

usług, podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od 

towarów i usług - jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości 

środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, 

b)  podatek należny: 

–  w przypadku importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jeżeli nie 

stanowi on podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i 

usług; wydatkiem nie jest jednak podatek należny w części przekraczającej kwotę 

podatku od nabycia tych towarów i usług, która mogłaby stanowić podatek naliczony 

w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, 

–  w przypadku przekazania lub zużycia przez podatnika towarów lub świadczenia usług 

na potrzeby reprezentacji i reklamy, obliczony zgodnie z odrębnymi przepisami, 

–  od nieodpłatnie przekazanych towarów, obliczony zgodnie z odrębnymi przepisami, w 

przypadku gdy wyłącznym warunkiem ich przekazania jest uprzednie nabycie przez 

otrzymującego towarów lub usług od przekazującego w określonej ilości lub wartości, 

c)  kwota podatku od towarów i usług, nieuwzględniona w wartości początkowej środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji na 

podstawie ustawy o podatku dochodowym lub dotycząca innych rzeczy lub praw 

niebędących środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi 

podlegającymi tej amortyzacji - w tej części, w jakiej dokonano korekty powodującej 

zmniejszenie podatku odliczonego zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491); 

30)  składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część 

ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20 000 euro, przeliczona na 

złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia 

zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia; 

31)  kosztów remontów powypadkowych samochodów, jeżeli samochody nie były objęte 

ubezpieczeniem dobrowolnym; 

32)  wydatków z tytułu kosztów używania na potrzeby działalności wydobywczej 

węglowodorów samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika 

- w części przekraczającej kwotę stanowiącą iloczyn liczby kilometrów faktycznego 

przebiegu pojazdu dla celów podatnika oraz stawki za jeden kilometr przebiegu; 
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33)  wydatków poniesionych na zakup rzeczowych składników majątku podatnika - w 

przypadku stwierdzenia, że składniki te w praktyce nie są wykorzystywane dla celów 

prowadzonej przez podatnika działalności wydobywczej węglowodorów, z zastrzeżeniem, 

że za wydatki kwalifikowane uznaje się wydatki na wytworzenie odwiertów 

rozpoznawczych lub wydobywczych, które z uwagi na brak produktywności lub inne 

czynniki natury geologicznej lub ekonomicznej nie są wykorzystywane dla celów 

działalności wydobywczej podatnika; 

34)  dopłat wnoszonych do spółki prowadzącej działalność wydobywczą węglowodorów; 

35)  opłat sankcyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wpłacie do budżetu 

państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub państwowych osób prawnych; 

36)  dodatkowej opłaty wymierzanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie 

przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych; 

37)  kosztów utrzymania zakładowych obiektów socjalnych; 

38)  kwot utraconych przedpłat (zaliczek, zadatków) w związku z niewykonaniem umowy 

przez podatnika; 

39)  wypłaconych świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i 

art. 13 pkt 7-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

cudzoziemcowi, który w okresie świadczenia pracy lub wykonywania osobiście 

działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie posiadał ważnego, wymaganego 

na podstawie odrębnych przepisów, dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, a także składek z tytułu tych należności w części finansowanej 

przez płatnika składek oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 

wypłacanych przez zakład pracy temu cudzoziemcowi; 

40)  poniesionych wydatków wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem 

prawnie skutecznej umowy, w szczególności w związku z popełnieniem przestępstwa 

określonego w art. 229 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20). 

[2. Przez pochodne instrumenty finansowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się 

instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768, 2486 i 2491), z 

wyłączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz 

instrumentów rynku pieniężnego.] 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2027446:part=a12u1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2027446:part=a13p7&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a229&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1980468:part=a2u1p2&full=1
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<2. Przez pochodne instrumenty finansowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się 

instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c–i ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768, 2486 i 

2491 oraz z 2018 r. poz. 106, 138 i ...).> 

3. Ilekroć w ust. 1 jest mowa o stawce za jeden kilometr przebiegu pojazdu, rozumie się przez 

to stawkę określoną dla samochodów osobowych, uwzględniającą odpowiednio 

pojemność silnika, określoną w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego 

ministra. 

4. Przebieg pojazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 21 i 32, powinien być, z wyłączeniem 

ryczałtu pieniężnego, udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu, potwierdzonej 

przez podatnika na koniec każdego miesiąca, prowadzonej dla celów ustawy o podatku 

dochodowym. W razie braku tej ewidencji wydatki z tytułu używania samochodów nie 

stanowią wydatku kwalifikowanego. 

5. Przepis ust. 1 pkt 32 nie dotyczy samochodów osobowych używanych na podstawie 

umowy leasingu, o której mowa w art. 23a pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych lub art. 17a pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o 

podatku dochodowym od osób prawnych. 

 

 

 

USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1170, z późn. zm.) 

 

Art. 94. 

1. W przypadku nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji: 

1)   z naruszeniem przepisu art. 82 ust. 1 albo 

2)   pomimo zgłoszenia przez organ nadzoru sprzeciwu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, 

albo 

3)   przed upływem terminu na zgłoszenie przez organ nadzoru sprzeciwu, o którym 

mowa w art. 90 ust. 1, albo 

4)   po wyznaczonym przez organ nadzoru terminie na nabycie albo objęcie akcji lub praw 

z akcji, o którym mowa w art. 90 ust. 5 

-   z akcji tych nie może być wykonywane prawo głosu, z zastrzeżeniem art. 95 i art. 96. 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2027446:part=a23(a)p1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2012948:part=a17(a)p1&full=1
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2. W przypadku wykonywania uprawnień jednostki dominującej krajowego zakładu 

ubezpieczeń lub krajowego zakładu reasekuracji: 

1)   z naruszeniem przepisu art. 82 ust. 1 albo 

2)   pomimo zgłoszenia przez organ nadzoru sprzeciwu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, 

albo 

3)   przed upływem terminu na zgłoszenie przez organ nadzoru sprzeciwu, o którym 

mowa w art. 90 ust. 1, albo 

4)   uzyskanych po upływie terminu, o którym mowa w art. 90 ust. 5 

- członkowie zarządu krajowego zakładu ubezpieczeń lub krajowego zakładu reasekuracji 

powołani przez jednostkę dominującą lub będący członkami zarządu, prokurentami 

lub osobami pełniącymi kierownicze funkcje w jednostce dominującej nie mogą 

uczestniczyć w czynnościach z zakresu reprezentacji krajowego zakładu ubezpieczeń 

lub krajowego zakładu reasekuracji. 

3. W przypadku gdy nie można ustalić, którzy członkowie zarządu zostali powołani przez 

jednostkę dominującą, powołanie zarządu jest bezskuteczne od dnia uzyskania przez ten 

podmiot uprawnień jednostki dominującej krajowego zakładu ubezpieczeń lub krajowego 

zakładu reasekuracji, z zastrzeżeniem art. 95 i art. 96. 

4. Uchwały walnego zgromadzenia krajowego zakładu ubezpieczeń lub krajowego zakładu 

reasekuracji podjęte z naruszeniem przepisu ust. 1 są nieważne, chyba że spełniają 

wymogi kworum oraz większości głosów bez uwzględnienia głosów nieważnych. W 

przypadkach, o których mowa w ust. 1, prawo wytoczenia powództwa o stwierdzenie 

nieważności uchwały walnego zgromadzenia przysługuje również organowi nadzoru. 

Przepisy art. 425 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych stosuje 

się odpowiednio. 

5. Czynności z zakresu reprezentacji krajowego zakładu ubezpieczeń lub krajowego zakładu 

reasekuracji podejmowane z udziałem członków zarządu z naruszeniem przepisów ust. 2 i 

3 są nieważne. Przepis art. 58 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 459 i 933) stosuje się odpowiednio. 

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, 2 lub 3, organ nadzoru może, w drodze decyzji, 

nakazać zbycie akcji w wyznaczonym terminie. 

7. Jeżeli akcje nie zostaną zbyte w terminie, o którym mowa w ust. 6, organ nadzoru może 

nałożyć na akcjonariusza krajowego zakładu ubezpieczeń lub krajowego zakładu 

reasekuracji karę pieniężną do wysokości 10 000 000 zł, ustanowić w krajowym zakładzie 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1973024:part=a425:ver=0&full=1
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- 513 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

ubezpieczeń lub krajowym zakładzie reasekuracji zarząd komisaryczny lub cofnąć 

zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej lub wykonywanie 

działalności reasekuracyjnej. 

<8. Jeżeli podmiot, o którym mowa w art. 82 ust. 1, nabył lub objął akcje lub prawa z 

akcji, o których mowa w art. 82 ust. 1, i nie dochowuje zobowiązania, o którym 

mowa w art. 90 ust. 3, organ nadzoru może, w drodze decyzji, nałożyć na ten 

podmiot karę pieniężną do wysokości odpowiadającej wartości tych akcji lub praw z 

akcji. Wartość akcji lub praw z akcji ustalana jest na dzień ich nabycia albo objęcia 

według wartości godziwej, o której mowa w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości. 

9. Decyzja, o której mowa w ust. 8, jest natychmiast wykonalna. 

10. Organ nadzoru może określić w decyzji, o której mowa w ust. 8, że kara pieniężna 

jest płatna w miesięcznych ratach.  

11. Jeżeli podmiot, o którym mowa w art. 82 ust. 1, wypełni zobowiązanie, o którym 

mowa w art. 90 ust. 3, przed upływem terminu wskazanego w decyzji, o której mowa 

w ust. 7, organ nadzoru wydaje decyzję o umorzeniu kary pieniężnej, o której mowa 

w ust. 8:  

1) w całości albo 

2) w części odpowiadającej niezapłaconym przyszłym ratom – w przypadku 

określonym w ust. 10.> 

<Art. 94a. 

W przypadku zaległej kary pieniężnej, o której mowa w art. 94 ust. 7 i 8, organ nadzoru 

może nakazać krajowemu zakładowi ubezpieczeń lub krajowemu zakładowi 

reasekuracji, którego akcjonariuszem jest podmiot, na który została nałożona kara, 

przekazanie na poczet zaległej kary pieniężnej wraz z odsetkami wszelkich płatności 

dokonywanych przez krajowy zakład ubezpieczeń lub krajowy zakład reasekuracji 

na rzecz tego akcjonariusza, w kwocie odpowiadającej tej karze wraz z odsetkami.> 
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USTAWA z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie 

gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1937 i 

2491)  

Art. 314. 

1. Fundusz może nabywać lub zbywać na własny rachunek jedynie: 

1)   papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub 

Narodowy Bank Polski; 

2)   papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez rządy lub banki 

centralne państw członkowskich lub państw będących członkami Organizacji Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju; 

3)   jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których mowa w art. 178 ustawy z 

dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnymi. 

2. Fundusz może nabywać lub zbywać prawa udziałowe, prawa poboru, opcje na prawa 

udziałowe oraz inne aktywa oraz udzielać gwarancji i poręczeń w celu wykonywania 

zadań związanych z przymusową restrukturyzacją. 

3. Fundusz może nabywać, zbywać i wykonywać prawa z aktywów finansowych, o których 

mowa w ust. 1 i 2. 

<4. Fundusz może nabywać lub zbywać prawa z aktywów finansowych, o których mowa 

w ust. 1 i 2, zarówno w ramach systemu obrotu instrumentami finansowymi, w tym 

jako jego uczestnik, jak i poza systemem obrotu. Do Funduszu przepisów działu IV 

ustawy o obrocie instrumentami finansowymi nie stosuje się.> 
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