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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  9 listopada 2018 r. 

o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem 

finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku 

 

(druk nr 997) 

 

 

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 

r. poz. 1036, z późn. zm.) 

Art. 12. 

1. Przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności: 

1)   otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe; 

2)  wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w 

tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także 

wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem 

świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez 

samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem 

jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie; 

3)   wartość, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 8, umorzonych lub przedawnionych: 

a)  zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem 

umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy, 

b)  środków na rachunkach bankowych - w bankach; 

4)   wartość zwróconych wierzytelności, które uprzednio, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 25 

lub 43, zostały odpisane jako nieściągalne lub umorzone i zaliczone do kosztów 

uzyskania przychodów; 

4a)   (uchylony); 

4b)  dla zarządców przedsiębiorstw państwowych - wynagrodzenia z tytułu realizacji 

umowy o zarządzanie, w tym prawo do udziału w zysku przedsiębiorstwa; 

4c)  wartość zwróconych wierzytelności wynikających z umowy, o której mowa w art. 

17f, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 17h; 
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4d)  wartość należności umorzonych, przedawnionych lub odpisanych jako nieściągalne w 

tej części, od której dokonane odpisy aktualizujące zostały uprzednio zaliczone do 

kosztów uzyskania przychodów; 

4e)  równowartość odpisów aktualizujących wartość należności, uprzednio zaliczonych do 

kosztów uzyskania przychodów, w przypadku ustania przyczyn, dla których dokonano 

tych odpisów; 

4f)    w przypadku obniżenia lub zwrotu podatku od towarów i usług lub zwrotu podatku 

akcyzowego zgodnie z odrębnymi przepisami - naliczony podatek od towarów i usług 

lub zwrócony podatek akcyzowy, w tej części, w której podatek uprzednio został 

zaliczony do kosztów uzyskania przychodów; 

4g)  kwota podatku od towarów i usług: 

a)  nieuwzględniona w wartości początkowej środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji zgodnie z art. 16a-16m, 

lub 

b)  dotycząca innych rzeczy lub praw niebędących środkami trwałymi lub wartościami 

niematerialnymi i prawnymi, o których mowa w lit. a 

- w tej części, w jakiej dokonano korekty powodującej zwiększenie podatku 

odliczonego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług; 

5)   u ubezpieczycieli - kwota stanowiąca równowartość zmniejszenia stanu rezerw 

techniczno-ubezpieczeniowych utworzonych dla celów rachunkowości zgodnie z 

odrębnymi przepisami; 

5a)  równowartość rozwiązanych lub zmniejszonych rezerw, o których mowa w art. 16 

ust. 1 pkt 27, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów; 

5b)  (uchylony); 

5c)   (uchylony); 

6)   w bankach - kwota stanowiąca równowartość: 

a)  rezerwy na ryzyko ogólne, utworzonej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Prawo bankowe, rozwiązanej lub wykorzystanej w inny sposób, 

b)  rozwiązanych lub zmniejszonych rezerw, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 26, 

zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4 

pkt 15 lit. b, 
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c)   rozwiązanych lub zmniejszonych odpisów na straty kredytowe, o których mowa w 

art. 16 ust. 1 pkt 26c, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów, z 

zastrzeżeniem ust. 4 pkt 15 lit. b - w bankach stosujących MSR; 

6a)  w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych - kwota stanowiąca 

równowartość rozwiązanych lub zmniejszonych odpisów aktualizujących, o których 

mowa w art. 16 ust. 1 pkt 26b, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania 

przychodów; 

7)   
(8)

 wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku 

wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze - w 

przypadku wniesienia do spółki albo spółdzielni wkładu niepieniężnego; jeżeli jednak 

wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie 

została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym 

charakterze, przychodem jest wartość rynkowa takiego wkładu określona na dzień 

przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego; przepis art. 14 ust. 2 

stosuje się odpowiednio; 

7a)   (uchylony); 

8)    (uchylony); 

8a)   (uchylony); 

8b)   ustalona na dzień podziału wartość emisyjna udziałów (akcji) spółki przejmującej 

lub nowo zawiązanej przydzielonych udziałowcowi (akcjonariuszowi) 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; przepis art. 14 ust. 2 

stosuje się odpowiednio; 

8c)   ustalona na dzień łączenia lub podziału wartość majątku spółki przejmowanej lub 

dzielonej otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną; 

9)   w spółce podlegającej podziałowi, 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 - wartość 

rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo 

zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia; przepisy art. 14 ust. 2 i 3 

stosuje się odpowiednio; 
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10)  przychody osiągnięte w związku ze zwrotem lub otrzymaniem pożyczki (kredytu), 

jeżeli pożyczka (kredyt) była waloryzowana kursem waluty obcej, w przypadku gdy: 

a)  pożyczkodawca (kredytodawca) otrzymuje środki pieniężne stanowiące spłatę 

kapitału w wysokości wyższej od kwoty udzielonej pożyczki (kredytu) - w 

wysokości różnicy pomiędzy kwotą zwróconego kapitału a kwotą udzielonej 

pożyczki (kredytu), 

b)  pożyczkobiorca (kredytobiorca) zwraca tytułem spłaty pożyczki (kredytu) środki 

pieniężne stanowiące spłatę kapitału w wysokości niższej od kwoty otrzymanej 

pożyczki (kredytu) - w wysokości różnicy pomiędzy kwotą otrzymanej pożyczki 

(kredytu) a kwotą zwróconego kapitału; 

11)   opłata recyklingowa, o której mowa w art. 40c ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o 

gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 150 i 

650). 

1a. W razie zwrotu części wierzytelności, o których mowa w ust. 1 pkt 4, przychód ustala się 

proporcjonalnie do udziału zwróconej części wierzytelności w jej ogólnej kwocie. 

1b. Przychód określony w ust. 1 pkt 7 powstaje w dniu: 

1)  zarejestrowania spółki, spółdzielni albo 

2)   wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo 

2a)  przeniesienia na spółkę własności przedmiotu wkładu - w przypadku gdy spółka lub 

podwyższenie kapitału spółki nie podlegają obowiązkowi rejestracji we właściwym 

rejestrze zgodnie z przepisami państwa, w którym spółka ma siedzibę lub zarząd, albo 

3)  wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji związane jest z warunkowym 

podwyższeniem kapitału zakładowego, albo 

4)   podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków spółdzielni. 

5)   (uchylony). 

1c. (uchylony). 

1d. Przepisy ust. 1 pkt 4d, 4e i 5a stosuje się odpowiednio do tworzonych przez podatników 

stosujących MSR odpisów na utratę wartości należności, w zakresie i na zasadach 

określonych tymi przepisami. 

2. Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego 

przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień 

uzyskania przychodu. 

2a. (uchylony). 
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3. Za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji 

rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, a także za przychody uzyskane z zysków 

kapitałowych, z wyłączeniem przychodów, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1, uważa 

się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po 

wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. 

3a. Za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 

3c-3g oraz 3j-3m, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania 

usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: 

1)   wystawienia faktury albo 

2)   uregulowania należności. 

3b. (uchylony). 

3c. Jeżeli strony ustalą, iż usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę 

powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w 

umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. 

3d. Przepis ust. 3c stosuje się odpowiednio do dostawy energii elektrycznej, cieplnej oraz 

gazu przewodowego. 

3e. W przypadku otrzymania przychodu, o którym mowa w ust. 3, do którego nie stosuje się 

ust. 3a, 3c, 3d i 3f, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty. 

3f. Za datę powstania przychodu z tytułu realizacji praw wynikających z pochodnych 

instrumentów finansowych uważa się moment realizacji tych praw. 

3g. W przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane 

w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy 

zastosowaniu kasy rejestrującej zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i 

usług, za datę powstania przychodu uznaje się dzień pobrania wpłaty, jeżeli podatnicy w 

terminie do 20. dnia pierwszego miesiąca roku podatkowego, a w przypadku podatników 

rozpoczynających ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej - w 

terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęli 

ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej, zawiadomią właściwego 

naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu ustalania daty powstania 

przychodu. 

3h. Wybór sposobu ustalania daty powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3g, dotyczy 

również lat następnych, chyba że podatnik w terminie do 20. dnia pierwszego miesiąca 

roku podatkowego następującego po roku podatkowym, w którym korzystał z tego 
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sposobu ustalania daty powstania przychodu, zawiadomi właściwego naczelnika urzędu 

skarbowego o rezygnacji ze stosowania tego sposobu ustalania daty powstania przychodu. 

3i. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki niebędącej osobą 

prawną obowiązek zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3g i 3h, dotyczy wszystkich 

wspólników. 

3j. Jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą 

omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów 

osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca 

lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty. 

3k. Jeżeli w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 3j, podatnik nie osiągnął 

przychodów lub osiągnięte przychody są niższe od kwoty zmniejszenia, podatnik jest 

obowiązany zwiększyć koszty uzyskania przychodów o kwotę, o którą nie zostały 

zmniejszone przychody. 

3l. Przepisów ust. 3j i 3k nie stosuje się, jeżeli korekta dotyczy przychodu związanego z 

zobowiązaniem podatkowym, które uległo przedawnieniu. 

3m. Jeżeli korekta, o której mowa w ust. 3j, następuje po zmianie formy opodatkowania na 

zryczałtowaną formę opodatkowania określoną w 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, zmniejszenia lub zwiększenia przychodów 

dokonuje się w ostatnim okresie rozliczeniowym przed zmianą formy opodatkowania. 

4. Do przychodów nie zalicza się: 

1)  pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, 

które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także 

otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), w tym również uregulowanych w 

naturze, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów); 

2)   kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od należności, w tym również od 

udzielonych pożyczek (kredytów); 

3)  zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów (akcji) w 

spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz takiej 

spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji) - w części stanowiącej koszt ich 

nabycia bądź objęcia; 

3a)  środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z 

tytułu: 
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a)  likwidacji takiej spółki, 

b)  wystąpienia z takiej spółki, w części odpowiadającej wydatkom na nabycie lub objęcie 

prawa do udziałów w takiej spółce i uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika 

nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 5, 

pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w takiej spółce i wydatki 

niestanowiące kosztów uzyskania przychodów; 

3b)  wartości innych niż wymienione w pkt 3a składników majątku, w tym wierzytelności, 

otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z 

takiej spółki lub z tytułu jej likwidacji; przychodem jest jednak w przypadku: 

a)  odpłatnego zbycia tych składników majątku - ich wartość wyrażona w cenie, za którą 

wspólnik je zbywa; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio, 

b)  spłaty otrzymanej wierzytelności - przychód uzyskany z tej spłaty; 

3c)  przychodów z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących 

przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą 

prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez 

podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia 

z takiej spółki; 

3d)  przychodów z wystąpienia ze spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, oraz zmniejszenia 

udziału kapitałowego wspólnika w takiej spółce - w części stanowiącej koszt 

uzyskania przychodu obliczony odpowiednio zgodnie z art. 15 ust. 1l albo art. 16 ust. 

1 pkt 8; 

3e)   wartości majątku spółki przejmowanej lub dzielonej otrzymanego przez spółkę 

przejmującą odpowiadającej wartości emisyjnej udziałów (akcji) przydzielonych 

udziałowcom (akcjonariuszom) spółek łączonych lub spółki dzielonej; 

3f)   wartości majątku spółki przejmowanej lub dzielonej, odpowiadającej procentowemu 

udziałowi spółki przejmującej w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub 

dzielonej, określonemu na ostatni dzień poprzedzający dzień łączenia lub podziału, 

otrzymanego przez spółkę przejmującą posiadającą w kapitale zakładowym spółki 

przejmowanej lub dzielonej udział w wysokości nie mniejszej niż 10%; 

4)   przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, 

funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w 

banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela; 
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4a)  przychodów otrzymywanych przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych z tytułu 

zapisów na jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne; 

5)   przychodów, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych zwiększają ten fundusz; 

6)   zwróconych, umorzonych lub zaniechanych podatków i opłat stanowiących dochody 

budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, niezaliczonych 

do kosztów uzyskania przychodów; 

6a)  zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów; 

6b)  zwróconych, umorzonych lub zaniechanych wpłat dokonywanych na Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie odrębnych przepisów, 

niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów; 

7)   odsetek otrzymanych w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych 

i innych należności budżetowych, a także oprocentowania zwrotu różnicy podatku od 

towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów; 

8)   kwot stanowiących równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu 

pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z: 

a)  bankowym postępowaniem ugodowym w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji 

finansowej przedsiębiorstw i banków lub 

b)  postępowaniem restrukturyzacyjnym, postępowaniem upadłościowym lub 

c)  realizacją programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw lub 

d)  przymusową restrukturyzacją w rozumieniu ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o 

Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz 

przymusowej restrukturyzacji; 

9)   należnego podatku od towarów i usług; 

9a)  środków finansowych otrzymanych przez samorządowy zakład budżetowy z budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia podatku od towarów i 

usług związanego z tym zakładem; 

10)  zwróconej, na podstawie odrębnych przepisów, różnicy podatku od towarów i usług; 

10a)  zwolnionych od wpłat należności z tytułu podatku od towarów i usług w rozumieniu 

przepisów o podatku od towarów i usług; 

11)  dopłat wnoszonych do spółki, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach, kwot i wartości stanowiących nadwyżkę ponad 

wartość nominalną udziałów (akcji), otrzymanych przy ich wydaniu i przekazanych na 
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kapitał zapasowy, oraz w spółdzielniach i ich związkach - wartości wpisowego, 

przeznaczonych na fundusz zasobowy; 

12)   w przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 8b, 

przychodu wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej stanowiącego wartość 

emisyjną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo 

zawiązaną; 

13)  przychodów z odpłatnego zbycia na podstawie umowy przewłaszczenia w celu 

zabezpieczenia wierzytelności, w tym pożyczki lub kredytu - do czasu ostatecznego 

przeniesienia własności przedmiotu umowy; 

14)  wartości otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także 

wartości innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń finansowanych 

lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków 

pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub 

międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów; 

15)  w bankach: 

a)   przychodów określonych zgodnie z ust. 1 pkt 7 - w przypadku objęcia udziałów 

(akcji) przedsiębiorców objętych programem restrukturyzacji realizowanym na 

podstawie odrębnych ustaw w zamian za wkład niepieniężny w postaci 

wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) udzielonych tym przedsiębiorcom, na 

które utworzono rezerwy albo odpisy na straty kredytowe, zaliczone uprzednio do 

kosztów uzyskania przychodów; w przypadku odpłatnego zbycia tych udziałów 

(akcji) nie ustala się kosztów uzyskania przychodów, 

b)   zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów rezerw albo odpisów na 

straty kredytowe, rozwiązanych lub zmniejszonych w wyniku zamiany 

wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) na udziały (akcje) przedsiębiorców 

objętych programem restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw, 

c)  przychodów ze zbycia funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy 

inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny: 

–  wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) - do wysokości niespłaconej części 

udzielonych kredytów (pożyczek), 
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–  praw do strumienia pieniądza w części niewymagalnej sekurytyzowanych 

wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) objętych umową o subpartycypację, z 

zastrzeżeniem ust. 4f; 

16)  wartości świadczeń wolontariuszy, udzielanych na zasadach określonych w 

przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

17)  kwot odpowiadających wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi 

granicami państwa polskiego w części zaliczonej na podstawie odrębnych przepisów 

na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 

Skarbu Państwa; 

18)  
(9)

 wartości nieodpłatnie otrzymanych rzeczy lub praw, będących przedmiotem 

umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, przekazanych podmiotowi publicznemu 

lub innemu podmiotowi, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o partnerstwie 

publiczno-prywatnym, przez partnera prywatnego lub spółkę, o której mowa w art. 14 

ust. 1 albo 1a ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym; 

19)  
(10)

 wartości wkładu, określonej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7, którego przedmiotem są 

środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, o których mowa w art. 16a-16c, 

wniesionego przez podmiot publiczny, o którym mowa w ustawie o partnerstwie 

publiczno-prywatnym, do spółki, o której mowa w art. 14 ust. 1 albo 1a tej ustawy; 

20)  przychodów z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu funduszu 

inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, w przypadku zamiany jednostek 

uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego 

funduszu inwestycyjnego, dokonanej zgodnie z przepisami ustawy o funduszach 

inwestycyjnych; 

21)  zwróconych wspólnikom dopłat wniesionych do spółki zgodnie z odrębnymi 

przepisami - w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia; 

22)  wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki - w 

części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce lub 

udziałów w zyskach tej osoby prawnej; 

23)  otrzymanych środków, o których mowa w art. 112 ust. 3 pkt 2 i art. 179 ustawy z dnia 

10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania 

depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, przekazywanych przez Bankowy 

Fundusz Gwarancyjny podatnikowi przejmującemu zobowiązania podmiotu w 

restrukturyzacji; 
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24)  otrzymanych środków, o których mowa w art. 112 ust. 3 pkt 2 i art. 188 ust. 5 ustawy 

z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie 

gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, przekazywanych przez 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny instytucji pomostowej; 

<24a) otrzymanych środków z tytułu wsparcia, o którym mowa w art. 268a ust. 2 pkt 

4 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, 

systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, 

przekazywanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny podmiotowi 

przejmującemu bank;> 

25)   wartości, o której mowa w ust. 1 pkt 7, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego 

do: 

a)  spółki kapitałowej jest komercjalizowana własność intelektualna wniesiona przez 

podmiot komercjalizujący, 

b)  spółki albo spółdzielni jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; 

26)   wartości otrzymanych przez fundusz inwestycyjny z tytułu wpłat dokonanych w 

formie pieniężnej lub papierów wartościowych lub udziałów w spółkach z 

ograniczoną odpowiedzialnością, przyjętych w zamian za przydział lub zbycie 

uczestnikom funduszu, a w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami - 

uczestnikom subfunduszu, jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych. 

UWAGA: 

pominięto ust. 4a – 16 

Art. 17. 

1. Wolne od podatku są: 

1)   dochody z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzącej w skład 

gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy dochodu uzyskanego ze sprzedaży, 

jeżeli sprzedaż ta następuje przed upływem pięciu lat licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie całości lub części zbywanej 

nieruchomości; 

2)   (uchylony); 

3)   dochody osiągane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników 

określonych w art. 3 ust. 1, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita 

Polska jest stroną, tak stanowi; 
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4)   dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest 

działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na 

kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony 

środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci 

telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony 

zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz 

kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele; 

4a)  dochody kościelnych osób prawnych: 

a)  z niegospodarczej działalności statutowej; w tym zakresie kościelne osoby prawne 

nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy 

Ordynacji podatkowej, 

b)  z pozostałej działalności - w części przeznaczonej na cele: kultu religijnego, 

oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, charytatywno-opiekuńcze oraz na 

konserwację zabytków, prowadzenie punktów katechetycznych, inwestycje 

sakralne w zakresie: budowy, rozbudowy i odbudowy kościołów oraz kaplic, 

adaptację innych budynków na cele sakralne, a także innych inwestycji 

przeznaczonych na punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze; 

4b)  dochody spółek, których jedynymi udziałowcami (akcjonariuszami) są kościelne 

osoby prawne - w części przeznaczonej na cele wymienione w pkt 4a lit. b; 

4c)  (uchylony); 

4d)  dochody jednostek organizacyjnych Ochotniczej Straży Pożarnej - w części 

przeznaczonej na cele statutowe; w tym zakresie jednostki te nie mają obowiązku 

prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy Ordynacji podatkowej; 

4e)   (uchylony); 

4f)  (uchylony); 

4g)  dochody związków jednostek samorządu terytorialnego - w części przeznaczonej dla 

tych jednostek; 

4h)  (uchylony); 

4i)  (uchylony); 

4j)  (uchylony); 

4k)  dochody banku prowadzącego kasę mieszkaniową, stanowiące równowartość 

dochodu uzyskanego przez tę kasę z tytułów określonych w odrębnych przepisach - w 
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części przeznaczonej wyłącznie na realizację wymienionych w tych przepisach celów 

kasy mieszkaniowej; 

4l)  (uchylony); 

4ł)  (uchylony); 

4m)  (uchylony); 

4n)  (uchylony); 

4o)  (uchylony); 

4p)  (uchylony); 

4pa)  dochody Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - w części 

przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej; 

4r)  (uchylony); 

4s)  (uchylony); 

4t)  (uchylony); 

4u)  dochody Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, o którym 

mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników - w części przeznaczonej 

na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej; 

4w)  (uchylony); 

4x)  (uchylony); 

4y)  (uchylony); 

4z)  (uchylony); 

5)   dochody spółek, których udziałowcami (akcjonariuszami) są wyłącznie organizacje 

działające na podstawie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach, a których celem 

statutowym jest działalność wymieniona w pkt 4 - w części przeznaczonej na te cele 

oraz przekazanej na rzecz tych organizacji; 

5a)  dochody klubów sportowych, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o 

sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 i 1600 oraz z 2018 r. poz. 650), przeznaczone i 

wydatkowane w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na szkolenie i 

współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych 

młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców do 23. roku życia; 

6)   (uchylony); 

6a)  (uchylony); 

6b)  (uchylony); 
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6c)  dochody organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w części przeznaczonej na 

działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej; 

7)   (uchylony); 

8)   (uchylony); 

9)   (uchylony); 

10)  (uchylony); 

11)  (uchylony); 

12)  (uchylony); 

13)  (uchylony); 

14)  (uchylony); 

14a)  dotacje z budżetu państwa otrzymane na dofinansowanie przedsięwzięć 

realizowanych w ramach Specjalnego Przedakcesyjnego Programu na Rzecz 

Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (SAPARD); 

14b)   (uchylony); 

15)  dochody z działalności pozarolniczej i z działów specjalnych produkcji rolnej 

przeznaczone na wynagrodzenia za pracę członków rolniczych spółdzielni 

produkcyjnych i innych spółdzielni zajmujących się produkcją rolną, a także ich 

domowników - jeżeli wynagrodzenia te są związane z wymienioną działalnością; 

16)  dochody z tytułu prowadzenia loterii fantowych i gry bingo fantowe na podstawie 

zezwolenia wydanego na mocy odrębnych przepisów; 

17)  dochody osób prawnych niemających siedziby lub zarządu w Rzeczypospolitej 

Polskiej, uzyskane z tytułu działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej i finansowanej z funduszy pochodzących z międzypaństwowych instytucji 

finansowych oraz ze środków przyznanych przez państwa obce na podstawie umów 

zawartych przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej lub ministra za zgodą 

Rady Ministrów z tymi instytucjami i państwami; 

18)  na zasadach wzajemności, dochody uzyskiwane z działalności gospodarczej 

prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez ośrodki kulturalne państw 

obcych; 

19)  dochody w wysokości nominalnej wartości obligacji skarbowych lub środków 

pieniężnych otrzymanych na podstawie przepisów o restrukturyzacji finansowej 

przedsiębiorstw i banków dla zwiększenia funduszy własnych i rezerw; 
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20)  (uchylony); 

21)  dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, z zastrzeżeniem pkt 14a, 

otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z 

otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych 

lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów 

amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m; 

[22)  dochody z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Rzecznika 

Finansowego oraz Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych;] 

<22) dochody z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, 

Rzecznika Finansowego, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Polskiego 

Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych;> 

23)  dochody uzyskane przez podatników od rządów państw obcych, organizacji 

międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze 

środków bezzwrotnej pomocy, w tym także ze środków z programów ramowych 

badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, 

przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi 

państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej 

Polskiej, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze; w tym 

również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za 

pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej 

pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc; 

24)  odsetki od dochodów lub środków, o których mowa w pkt 23, lokowanych na 

bankowych rachunkach terminowych; 

25)  (uchylony); 

26)  dochody podmiotów zarządzających portami lub przystaniami morskimi w części 

przeznaczonej na budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury portowej oraz na 

realizację zadań określonych w art. 7 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 

o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1933); 

27)  (uchylony); 

28)  (uchylony); 

29)  (uchylony); 

30)  dochody Funduszu Gwarancyjnego, o którym mowa w ustawie wymienionej w art. 

15 ust. 1e pkt 4; 
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<30a) dochody Funduszu Edukacji Finansowej, o którym mowa w ustawie z dnia 5 

sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego 

i o Rzeczniku Finansowym;> 

31)  (uchylony); 

32)  (uchylony); 

33)  (uchylony); 

34)  
(29)

 dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6d, uzyskane z działalności gospodarczej 

prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o 

którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych 

strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1010 oraz z 2018 r. poz. 650), przy 

czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może 

przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla 

obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, 

zgodnie z odrębnymi przepisami; 

34a)  
(30)

 dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 4-6d, uzyskane z działalności 

gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 

maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. poz. 1162), przy czym wielkość 

pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć 

wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów 

kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z 

odrębnymi przepisami; 

35)  (uchylony); 

36)  dopłaty bezpośrednie stosowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii 

Europejskiej, otrzymane na podstawie odrębnych przepisów; 

36a)   umorzone należności i wierzytelności przypadające agencji płatniczej w ramach 

Wspólnej Polityki Rolnej, a także należności z tytułu nienależnie lub nadmiernie 

pobranych płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach 

wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków pochodzących z 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, od 

ustalenia których odstąpiono; 

37)  dochody Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z prowadzeniem funduszy 

utworzonych, powierzonych lub przekazanych temu bankowi na podstawie odrębnych 

ustaw, stanowiące równowartość dochodów uzyskanych przez te fundusze z tytułów 
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określonych w przepisach regulujących ich tworzenie i funkcjonowanie - w części 

przeznaczonej wyłącznie na realizację celów wymienionych w tych przepisach; 

38)  (uchylony); 

39)  dochody związków zawodowych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, izb 

rolniczych, izb gospodarczych, organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, 

spółdzielczych związków rewizyjnych, organizacji pracodawców i partii politycznych, 

działających na podstawie odrębnych ustaw - w części przeznaczonej na cele 

statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej; 

40)  składki członkowskie członków organizacji politycznych, społecznych i zawodowych 

- w części nieprzeznaczonej na działalność gospodarczą; 

41)  przychody Krajowego Funduszu Kapitałowego, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, 

2 i 2a ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym (Dz. U. z 

2016 r. poz. 901); 

42)  
(31)

 wkład własny, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o partnerstwie publiczno-

prywatnym, otrzymany przez partnera prywatnego lub spółkę, o której mowa w art. 14 

ust. 1 albo 1a tej ustawy, i przeznaczony na cele określone w umowie o partnerstwie 

publiczno-prywatnym, z zastrzeżeniem ust. 7; 

43)  dochody spółdzielni socjalnej wydatkowane w roku podatkowym na cele, o których 

mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 

(Dz. U. poz. 651, z późn. zm.), na zasadach określonych w tej ustawie, w części 

niezaliczonej do kosztów uzyskania przychodów; 

44)  dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw 

budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych 

prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z 

gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z 

utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności 

gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi; 

45)   dochody z tytułu prowadzenia szkoły w rozumieniu przepisów prawa oświatowego - 

w części przeznaczonej na cele szkoły, z zastrzeżeniem ust. 8, 

46)  dochody spółek wodnych i ich związków, przeznaczone na cele statutowe; 

47)  dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w 

zakresie określonym w odrębnych ustawach; 
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48)  kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli agencje 

otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania 

kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach; 

49)  dochody grupy producentów rolnych wpisanej do rejestru, o którym mowa w art. 9 

ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich 

związkach oraz o zmianie innych ustaw, pochodzące ze sprzedaży produktów lub grup 

produktów, dla których grupa została utworzona, wyprodukowanych w 

gospodarstwach jej członków - w części wydatkowanej na rzecz członków tej grupy w 

roku podatkowym lub roku po nim następującym, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10; 

50)  odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Skarb Państwa i oferowanych 

na rynkach zagranicznych oraz dochody z odpłatnego zbycia tych obligacji uzyskane 

przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2; 

50a)  odsetki lub dyskonto od listów zastawnych uzyskane przez podatników, o których 

mowa w art. 3 ust. 2; 

50b)  odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego i oferowanych na rynkach zagranicznych, przeznaczonych na 

finansowanie ustawowych celów działalności Banku Gospodarstwa Krajowego, 

dotyczących wspierania polityki gospodarczej Rady Ministrów, realizacji rządowych 

programów społeczno-gospodarczych, programów samorządności lokalnej i rozwoju 

regionalnego, oraz dochody z odpłatnego zbycia tych obligacji, uzyskane przez 

podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2; 

51)  dochody Banku Gospodarstwa Krajowego: 

a)  osiągnięte w związku z realizacją programów rządowych, w tym dochody ze 

zbycia udziałów (akcji) lub innych papierów wartościowych przekazanych 

Bankowi Gospodarstwa Krajowego w celu finansowania tych programów, 

b)  ze zbycia udziałów (akcji) przekazanych nieodpłatnie Bankowi Gospodarstwa 

Krajowego przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa przed dniem 

likwidacji Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych 

- w części przeznaczonej wyłącznie na realizację programów rządowych; 

52)  płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem 

płatności otrzymanych przez wykonawców; 
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53)  środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w 

ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa 

w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

53a)  przychody podmiotu wdrażającego instrument finansowy, o którym mowa w 

rozdziale 10 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 

zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1460, 1475 i 2433), w szczególności odsetki, opłaty gwarancyjne, 

dywidendy i inne przychody osiągnięte z inwestycji realizowanych przez ten podmiot 

- w części zwiększającej wkład finansowy z programu operacyjnego; 

54)  przychody uzyskane z tytułu: 

a)  odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 

2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów 

budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1067 oraz z 2017 r. poz. 1566), w tym z tytułu wywłaszczenia 

nieruchomości; nie dotyczy to przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której 

mowa w zdaniu pierwszym, nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem 

postępowania wywłaszczeniowego za cenę niższą o co najmniej 50% od 

wysokości uzyskanego odszkodowania, 

b)  odpłatnego zbycia nieruchomości lub jej części w trybie przepisów ustawy z dnia 

11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek 

obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania 

żywiołu, 

c)  odstąpienia od obowiązku wniesienia dopłaty, o którym mowa w art. 13h ust. 4 

ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i 

rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 

działania żywiołu; 

55)  wpłaty uczestników systemu ochrony na fundusz pomocowy, o których mowa w art. 

22g ust. 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, 

ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2018 r. poz. 613) - w części 

przeznaczonej na realizację celów, o których mowa w art. 22g ust. 1 tej ustawy; 

56)  otrzymane środki, przekazywane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny podmiotowi 

przejmującemu w wykonaniu gwarancji pokrycia strat, o której mowa w art. 112 ust. 3 

pkt 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, 
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systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie, w 

jakim stanowią one pokrycie powstałych po przejęciu strat podmiotu przejmującego, 

dotyczących przejętych praw majątkowych, nieuznawanych za koszty uzyskania 

przychodów; 

<56a) otrzymane środki, przekazywane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny 

podmiotowi przejmującemu bank w wykonaniu gwarancji pokrycia strat, o 

której mowa w art. 268a ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o 

Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz 

przymusowej restrukturyzacji, w zakresie, w jakim stanowią one pokrycie 

powstałych po przejęciu strat banku przejmującego, dotyczących przejętych 

praw majątkowych, nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów;> 

57)   dochody (przychody) funduszy inwestycyjnych zamkniętych lub specjalistycznych 

funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne 

określone dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych, utworzonych na podstawie 

ustawy o funduszach inwestycyjnych, z wyłączeniem: 

a)  dochodów (przychodów) z udziału w spółkach niemających osobowości prawnej 

lub jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, mających 

siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub w innym państwie, 

jeżeli zgodnie z przepisami ustawy lub prawa podatkowego państwa, w którym te 

spółki lub jednostki organizacyjne mają siedzibę lub zarząd, podmioty te nie są 

traktowane jak osoby prawne i nie podlegają w tym państwie opodatkowaniu od 

całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, 

b)  dochodów (przychodów) z odsetek od pożyczek udzielonych podmiotom, o 

których mowa w lit. a, oraz odsetek od innych zobowiązań tych podmiotów wobec 

funduszu, 

c)  dochodów (przychodów) z odsetek od udziału kapitałowego w podmiotach, o 

których mowa w lit. a, 

d)  darowizn bądź innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń 

dokonywanych przez podmioty, o których mowa w lit. a, 

e)  dochodów (przychodów) z tytułu odsetek (dyskonta) od papierów wartościowych 

emitowanych przez podmioty, o których mowa w lit. a, 

f)  dochodów (przychodów) z tytułu zbycia papierów wartościowych wyemitowanych 

przez podmioty, o których mowa w lit. a, lub udziałów w tych podmiotach, 
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g)   dochodów z nieruchomości, o których mowa w art. 24b ust. 1, w tym uzyskanych 

przez podmioty, o których mowa w lit. a; 

58)   dochody (przychody) instytucji wspólnego inwestowania posiadających siedzibę w 

innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w 

innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, o których 

mowa w art. 6 ust. 4 pkt 1, spełniających warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 

10a lit. a i d-f, z wyłączeniem dochodów określonych w pkt 57 lit. a-g; 

59)  
(32)

 dochody zarządzającego, o których mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o 

wspieraniu nowych inwestycji, wydatkowane w roku podatkowym lub w roku po nim 

następującym na cele wymienione w art. 7 ust. 1 tej ustawy. 

UWAGA: 

pominięto ust. 1a – 12 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, z późn. 

zm.) 

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)   
(54)

 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: 
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1)   dokonywaniu oceny sytuacji finansowej banków, w tym badaniu wypłacalności, 

jakości aktywów, płynności płatniczej, wyniku finansowego banków; 

2)   badaniu jakości systemu zarządzania bankiem, w szczególności systemu zarządzania 

ryzykiem oraz systemu kontroli wewnętrznej; 

3)   badaniu zgodności udzielanych kredytów, pożyczek pieniężnych, akredytyw, 

gwarancji bankowych i poręczeń oraz emitowanych bankowych papierów 

wartościowych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

4)   badaniu zabezpieczenia i terminowości spłaty kredytów i pożyczek pieniężnych; 

5)    badaniu przestrzegania limitów, o których mowa w art. 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. 
(55)

 Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 

ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.] 

<3a. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 

5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, z zastrzeżeniem art. 26 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.> 

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. 
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Art. 140d. 

1. W przypadku gdy bank nie udostępnia usługi podstawowego rachunku płatniczego, o której 

mowa w art. 59ia ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, Komisja 

Nadzoru Finansowego może nałożyć na ten bank karę pieniężną w wysokości do 1 000 

000 zł, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu go do spełnienia tego obowiązku w 

terminie wyznaczonym przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

2. W przypadku gdy bank nie umożliwia przenoszenia rachunków płatniczych, o którym 

mowa w art. 59ii ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, Komisja 

Nadzoru Finansowego może nałożyć na ten bank karę pieniężną w wysokości do 1 000 

000 zł, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu go do spełnienia tego obowiązku w 

terminie wyznaczonym przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

3. Ustalając wysokość kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1 i 2, Komisja Nadzoru 

Finansowego uwzględnia wagę, czas trwania i przyczyny naruszenia obowiązku 

określonego w art. 59ia ust. 1 lub art. 59ii ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach 

płatniczych, rozmiar prowadzonej przez bank działalności oraz jego sytuację finansową. 

[4. Wpływy z tytułu kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowią dochód budżetu 

państwa. 

5. Należności z tytułu kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1 i 2, podlegają egzekucji w 

trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.] 

 

<AB. Przejęcie banku 

 

Art. 146b. 

1. W razie obniżenia sumy funduszy własnych banku poniżej poziomu określonego w 

art. 128 ust. 1 albo powstania niebezpieczeństwa obniżenia tej sumy poniżej poziomu 

określonego w art. 128 ust. 1, Komisja Nadzoru Finansowego może podjąć decyzję o 

przejęciu banku przez inny bank za zgodą banku przejmującego, jeżeli nie zagrozi to 

bezpieczeństwu środków gromadzonych na rachunkach w banku przejmującym, 

obniżeniem funduszy własnych banku przejmującego poniżej poziomu określonego 

zgodnie z art. 128 ust. 1, ani nie stworzy takiego niebezpieczeństwa, oraz nie zagrozi 

to spełnianiu wymogu, o którym mowa w art. 55 ust. 4 ustawy o nadzorze 
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makroostrożnościowym, przez bank przejmujący. Decyzja może zawierać warunki i 

terminy przejęcia banku przez inny bank. 

2. W przypadku gdy jest to konieczne ze względu na sytuację banku przejmowanego, 

Komisja Nadzoru Finansowego może udzielić zezwolenia na przejęcie mimo 

czasowego niespełniania przez bank przejmujący wymogu, o którym mowa w art. 55 

ust. 4 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym.   

3. Wobec banku spółdzielczego Komisja Nadzoru Finansowego może także wydać 

decyzję, o której mowa w ust. 1, jeżeli bank spółdzielczy nie spełnia obowiązku 

zrzeszania się, zgodnie z art. 16 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich 

zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. 

4. Komisja Nadzoru Finansowego powiadamia Bankowy Fundusz Gwarancyjny o 

wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji, o której mowa w ust. 1. 

5. Do decyzji, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepis  art. 147 ust. 3.  

 

Art. 146c. 

1. Z dniem określonym w decyzji, o której mowa w art. 146b ust. 1: 

1) zarząd banku albo zarząd komisaryczny przejmowanego banku ulegają 

rozwiązaniu, a kompetencje innych organów banku, z zastrzeżeniem art. 147 ust. 

3, zostają zawieszone; 

2) bank przejmujący obejmuje zarząd majątkiem banku przejętego; 

3) wygasają prokury i pełnomocnictwa udzielone przez przejęty bank. 

2. Bank przejmujący dwukrotnie ogłasza w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, w 

Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na swojej stronie internetowej decyzję o 

przejęciu banku oraz wzywa wierzycieli tego banku do zgłoszenia roszczeń w 

terminie miesiąca od dnia ostatniego ogłoszenia. Obowiązek ten nie dotyczy 

wierzycieli z tytułu rachunków bankowych. W przypadku banków spółdzielczych 

wystarczające jest ogłoszenie w piśmie lokalnym, Monitorze Spółdzielczym oraz na 

stronie internetowej banku przejmującego. 

 

Art. 146d. 

1. Z dniem przejęcia bank przejmujący wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki banku 

przejmowanego. 
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2. Bank przejmujący sporządza sprawozdanie finansowe banku przejmowanego na 

dzień poprzedzający dzień przejęcia. 

3. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 2, powinno być zbadane przez 

biegłego rewidenta. 

4. Bank przejmujący zgłasza do właściwego rejestru sądowego przejęcie banku wraz z 

wnioskiem o wykreślenie z rejestru banku przejmowanego oraz sprawozdaniem 

finansowym banku przejmowanego zbadanym przez biegłego rewidenta. 

 

Art. 146e. 

Fundusze własne banku przejętego przeznacza się na pokrycie strat bilansowych tego 

banku.  

Art. 146f. 

1. Po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli banku przejętego bank przejmujący 

dokonuje wypłat akcjonariuszom banku przejętego z jego pozostałego majątku 

proporcjonalnie do wysokości posiadanego uprzednio kapitału, a w przypadku 

banku spółdzielczego – wypowiada członkostwo członkom banku przejętego, 

skutkujące przyznaniem prawa do wypłaty członkom banku przejętego wartości ich 

udziałów proporcjonalnie do wysokości funduszu udziałowego przejmowanego 

banku, ustalonego na dzień przejęcia albo wydaje akcjonariuszom tego banku akcje 

własne. Bank przejmujący dokonuje wypłaty w okresie 6 miesięcy od dnia rejestracji 

przejęcia we właściwym rejestrze sądowym.  

2. Wydanie akcji własnych następuje po ustalonej cenie emisyjnej, nie wyższej jednak 

niż wartość księgowa akcji. Wartość prawa do funduszu udziałowego jest ustalana 

przy uwzględnieniu ostatniego zatwierdzonego bilansu banku przejmującego. 

3. W przypadku gdy przejęcie banku jest przyczyną szkody, której naprawienie 

dochodzone jest na zasadach ogólnych, poszkodowany nie może żądać naprawienia 

poniesionej szkody poprzez zapłatę kwoty wyższej niż różnica między kwotą, która 

zostałaby uzyskana w przypadku wydania przez sąd postanowienia o ogłoszeniu 

upadłości banku, a kwotą uzyskaną w wyniku zaspokojenia wierzytelności albo 

wartością akcji albo udziałów ustaloną zgodnie z ust. 1. Ustalenia różnicy kwot, o 

której mowa w zdaniu  poprzednim, dokonuje się przy założeniu, że w dniu 

przejęcia, określonym w decyzji, o której mowa w art. 146b ust. 1, sąd wydał 

postanowienie o ogłoszeniu upadłości banku.  
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Art. 146g. 

Bank przejmujący może żądać zmiany treści zobowiązania zaciągniętego przez czynność 

prawną banku przejętego w okresie roku przed przejęciem, jeżeli w wyniku tej 

czynności druga strona uzyskała korzyść na warunkach korzystniejszych od 

stosowanych wówczas przez bank przejęty.> 

 

Art. 158. 

[1. Jeżeli według bilansu sporządzonego na koniec okresu sprawozdawczego aktywa banku 

nie wystarczają na zaspokojenie jego zobowiązań, zarząd banku, zarząd komisaryczny lub 

likwidator powiadamiają o tym niezwłocznie Komisję Nadzoru Finansowego, która 

wydaje decyzję o zawieszeniu działalności banku i ustanowieniu zarządu komisarycznego, 

o ile nie został on ustanowiony wcześniej, oraz jednocześnie występuje do właściwego 

sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. 

2. Jeżeli z powodów związanych bezpośrednio z sytuacją finansową banku nie reguluje on 

swoich zobowiązań w zakresie wypłaty środków, o których mowa w art. 2 pkt 68 ustawy z 

dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania 

depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, wobec deponentów w rozumieniu art. 2 pkt 

3 tej ustawy, Komisja Nadzoru Finansowego, w terminie 5 dni roboczych od dnia 

stwierdzenia tej okoliczności, wydaje decyzję o zawieszeniu działalności banku i 

ustanowieniu zarządu komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej, oraz 

jednocześnie występuje do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości.] 

<1. Jeżeli według bilansu sporządzonego na koniec okresu sprawozdawczego aktywa 

banku nie wystarczają na zaspokojenie jego zobowiązań, zarząd banku, zarząd 

komisaryczny lub likwidator powiadamiają o tym niezwłocznie Komisję Nadzoru 

Finansowego, która wydaje decyzję o zawieszeniu działalności banku i ustanowieniu 

zarządu komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej, oraz 

jednocześnie podejmuje decyzję o jego przejęciu przez inny bank, za zgodą banku 

przejmującego, albo występuje do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie 

upadłości. 

2. Jeżeli z powodów związanych bezpośrednio z sytuacją finansową banku nie reguluje 

on swoich zobowiązań w zakresie wypłaty środków, o których mowa w art. 2 pkt 68 

ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie 

gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, wobec deponentów 
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w rozumieniu art. 2 pkt 3 tej ustawy, Komisja Nadzoru Finansowego, w terminie 5 

dni roboczych od dnia stwierdzenia tej okoliczności, wydaje decyzję o zawieszeniu 

działalności banku i ustanowieniu zarządu komisarycznego, o ile nie został on 

ustanowiony wcześniej, oraz jednocześnie podejmuje decyzję o jego przejęciu przez 

inny bank, za zgodą banku przejmującego, albo występuje do właściwego sądu z 

wnioskiem o ogłoszenie upadłości.> 

3. Komisja Nadzoru Finansowego nie podejmuje decyzji, o których mowa w ust. 1 albo 2, 

jeżeli Bankowy Fundusz Gwarancyjny wydał decyzję o wszczęciu przymusowej 

restrukturyzacji. 

<3a. W przypadku banku spółdzielczego powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, może 

być złożone także przez bank zrzeszający, który zawarł umowę zrzeszeniową z 

bankiem zrzeszonym, lub jednostkę zarządzającą systemem ochrony, którego 

uczestnikiem jest ten bank spółdzielczy. 

3b. Podejmując decyzje o przejęciu banku przez inny bank, o których mowa w ust. 1 i 2, 

Komisja Nadzoru Finansowego, w przypadku gdy wartość przejmowanych praw 

majątkowych jest niższa niż wartość przejmowanych zobowiązań banku, uwzględnia 

deklarację udzielenia wsparcia w formach, o których mowa w art. 268a ust. 2 pkt 3 i 

4 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie 

gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.> 

4. Decyzje, o których mowa w ust. 1, Komisja Nadzoru Finansowego może wydać także z 

urzędu, jeżeli nie nastąpi powiadomienie, o którym mowa w ust. 1. 

[5. Decyzje o zawieszeniu działalności banku i ustanowieniu zarządu komisarycznego, o 

których mowa w ust. 1 i 2, są podawane do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w 

dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. O podjętych 

decyzjach Komisja Nadzoru Finansowego zawiadamia Bankowy Fundusz Gwarancyjny.] 

<5. Decyzje o zawieszeniu działalności banku i ustanowieniu zarządu komisarycznego 

oraz o przejęciu banku przez inny bank, o których mowa w ust. 1 i 2, są podawane 

do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i w 

Monitorze Sądowym i Gospodarczym. O podjętych decyzjach Komisja Nadzoru 

Finansowego zawiadamia Bankowy Fundusz Gwarancyjny.> 

6. Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2, nie podlegają zaskarżeniu. 
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7. Komisja Nadzoru Finansowego zgodnie z art. 146 ust. 3 ustala wysokość wynagrodzenia, 

które przysługuje zarządowi komisarycznemu. Do kosztów działalności zarządu 

komisarycznego przepis art. 146 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

8. [Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do oddziału banku zagranicznego, który 

przystąpił do polskiego systemu gwarantowania, z tym że:] 

<Przepisy ust. 1–3, 4 i 5 stosuje się odpowiednio do oddziału banku zagranicznego, który 

przystąpił do polskiego systemu gwarantowania, z tym że:> 

1)   powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, obowiązany jest dokonać dyrektor oddziału; 

2)   w stosunku do oddziału nie podejmuje się decyzji o przejęciu przez inny bank za 

zgodą banku przejmującego. 

<9. Przepisy art. 146c–146f stosuje się odpowiednio.> 

 

<Art. 158a. 

1. W przypadku udzielenia przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wsparcia, o którym 

mowa w art. 268a ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu 

Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej 

restrukturyzacji, instrumenty kapitałowe oraz pożyczki podporządkowane 

przejmowanego banku, o których mowa w art. 127 ust. 1, podlegają umorzeniu do 

wysokości strat przejmowanego banku, zidentyfikowanych na dzień sporządzenia 

sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 146d ust. 2, i niepokrytych 

dotychczas przez fundusze własne.  

2. Umorzenie, o którym mowa w ust. 1, następuje w zakresie, w jakim jest ono niezbędne 

w celu zapewnienia zgodności warunków udzielenia wsparcia z zasadami pomocy 

państwa obowiązującymi w Unii Europejskiej. 

3. Umorzenie, o którym mowa w ust. 1, następuje z dniem przejęcia. 

4. Umorzenie, o którym mowa w ust. 1, następuje w kolejności odwrotnej do kolejności 

zaspokajania należności, o której mowa w art. 440 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 

2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 

398, 685, 1544 i 1629). 

5. Umorzeniu, o którym mowa w ust. 1, podlegają zobowiązania z tytułu kapitału i 

należnych odsetek. 

6. Jeżeli nie jest konieczne całkowite umorzenie instrumentów kapitałowych lub 

zobowiązań podporządkowanych, podlegają one umorzeniu proporcjonalnie w 
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zakresie, w jakim jest ono niezbędne w celu zapewnienia zgodności warunków 

udzielenia wsparcia z zasadami pomocy państwa obowiązującymi w Unii 

Europejskiej. 

7. Jeżeli instrumenty kapitałowe lub zobowiązania podporządkowane podlegają 

częściowemu umorzeniu, warunki umowne w pozostałym zakresie nie ulegają 

zmianie, z wyłączeniem podstawy naliczania odsetek z tytułu instrumentu 

kapitałowego lub pożyczki podporządkowanej. 

8. W przypadku przejęcia banku na podstawie art. 158 ust. 1 i 2 oraz udzielenia 

wsparcia, o którym mowa w art. 268a ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym 

Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej 

restrukturyzacji, wartość i zakres umorzenia, o którym mowa w ust. 1, wskazywana 

jest w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień poprzedzający dzień 

przejęcia. 

9. Bank przejmujący ogłasza na swojej stronie internetowej oraz stronie internetowej 

banku przejmowanego informację o umorzeniu, o którym mowa w ust. 1.> 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1373) 

 

Art. 51. 

1. NBP prowadzi rachunki: 

1)   banków; 

2)   budżetu państwa; 

3)   Bankowego Funduszu Gwarancyjnego; 

3a)  Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej; 

<3b) Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego;> 

4)   innych osób prawnych, za zgodą Prezesa NBP. 

2. Zarząd NBP określa, w drodze uchwały, warunki otwierania i prowadzenia rachunków 

banków. 
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USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1771) 

Art. 5. 

Hipoteczny list zastawny może być nominowany w złotych albo w walucie obcej w 

rozumieniu przepisów Prawa dewizowego. 

<Art. 5a. 

1. List zastawny nie może mieć formy dokumentu, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. List zastawny o jednostkowej wartości nominalnej przekraczającej kwotę stanowiącą 

równowartość 100 000 euro, ustaloną przy zastosowaniu średniego kursu euro 

ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu podjęcia przez emitenta decyzji o 

emisji, może mieć formę dokumentu. 

3. List zastawny podlega zarejestrowaniu w depozycie papierów wartościowych 

prowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768, z późn. zm.). 

4. List zastawny, o którym mowa w ust. 2, podlega zarejestrowaniu w depozycie 

papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a w przypadku, o którym mowa w art. 

5 ust. 1a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi – w 

innym systemie rejestracji, w terminie 6 miesięcy od dnia emisji.> 

 

Art. 6. 

[Hipoteczny list zastawny zawiera w szczególności:] 

<Hipoteczny list zastawny, o którym mowa w art. 5a ust. 2, zawiera w szczególności:> 

1)   nazwę "hipoteczny list zastawny"; 

2)   wskazanie podstawy prawnej emisji; 

3)   nazwę (firmę) banku hipotecznego będącego emitentem oraz jego siedzibę; 

4)   serię i numer hipotecznego listu zastawnego; 

5)   oznaczenie wartości nominalnej oraz datę, od której nalicza się oprocentowanie, i 

wysokość oprocentowania, a także terminy wypłaty odsetek, termin wykupu hipotecznego 

listu zastawnego, miejsce płatności oraz warunki wykupu; 

6)   (uchylony); 

7)   informację, że uprawnionemu z hipotecznego listu zastawnego nie przysługuje prawo 

wcześniejszego niż w określonym terminie przedstawienia go do wykupu; 
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8)   miejsce i datę wystawienia hipotecznego listu zastawnego; 

9)   podpisy osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu banku hipotecznego 

oraz podpis powiernika; podpisy te mogą być odtwarzane sposobem mechanicznym. 

 

 

USTAWA z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 

aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) 

 

[Art. 8. 

Dziennikami urzędowymi w rozumieniu ustawy są: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 

Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", dzienniki urzędowe 

ministrów kierujących działami administracji rządowej, dzienniki urzędowe urzędów 

centralnych oraz wojewódzkie dzienniki urzędowe.] 

 

<Art. 8. 

Dziennikami urzędowymi w rozumieniu ustawy są: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej 

Polskiej, Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, dzienniki 

urzędowe ministrów kierujących działami administracji rządowej, dzienniki urzędowe 

urzędów centralnych, Dziennik Urzędowy Komisji Nadzoru Finansowego oraz 

wojewódzkie dzienniki urzędowe.> 

Art. 12. 

1. W dziennikach urzędowych ministrów kierujących działami administracji rządowej oraz w 

dziennikach urzędowych urzędów centralnych ogłasza się: 

1)   akty normatywne organu wydającego dziennik urzędowy i nadzorowanych przez 

niego urzędów centralnych; 

2)   uchwały Rady Ministrów uchylające zarządzenia ministra wydającego dziennik 

urzędowy; 

3)   orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawach aktów normatywnych, o których 

mowa w pkt 1 i 2; 

4)   ogłoszenia sądowe, jeżeli tak stanowią inne ustawy. 

<1a. W Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego ogłasza się: 

1) uchwały i decyzje Komisji Nadzoru Finansowego,  

2) obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty oraz inne akty lub dokumenty, 
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3) rejestry (listy) 

– jeżeli przepisy odrębne tak stanowią. 

1b. W przypadku gdy z przepisów odrębnych nie wynika obowiązek ogłoszenia uchwały 

Komisji Nadzoru Finansowego w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru 

Finansowego, Komisja Nadzoru Finansowego może zdecydować o ogłoszeniu 

podjętej uchwały w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego. 

1c. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego może skierować do ogłoszenia 

również inne niż określone w ust. 1a obwieszczenia, ogłoszenia lub komunikaty, o ile 

są związane z zadaniami organów Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.> 

2. W dziennikach urzędowych, o których mowa w ust. 1, mogą być publikowane informacje, 

komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia organów wymienionych w ust. 1 pkt 1. 

3. W dziennikach urzędowych nie zamieszcza się aktów prawnych, które podlegają 

ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw lub Monitorze Polskim, jak również, z zastrzeżeniem ust. 

1 pkt 1, aktów prawnych organów innych niż ten, który wydaje dziennik urzędowy. 

 

Art. 22. 

1. Ministrowie kierujący działami administracji rządowej oraz kierownicy urzędów 

centralnych wydają dzienniki urzędowe. 

<1a. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego wydaje Dziennik Urzędowy 

Komisji Nadzoru Finansowego.> 

2. Każdy z organów wymienionych w ust. 1 może wydawać tylko jeden dziennik urzędowy, z 

uwzględnieniem ust. 5. 

[3. Prezes Rady Ministrów może postanowić o wydawaniu wspólnego dziennika urzędowego 

dwóch lub więcej ministrów kierujących działami administracji rządowej oraz wspólnego 

dziennika urzędów centralnych podległych Prezesowi Rady Ministrów.] 

4. Minister może postanowić o wydawaniu wspólnego dziennika urzędowego z urzędem 

centralnym nadzorowanym przez niego. 

5. Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych, minister 

właściwy do spraw zagranicznych, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef 

Agencji Wywiadu lub Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego wydają w postaci 

papierowej, w razie potrzeby, wyodrębnioną edycję dziennika urzędowego z aktami 

prawnymi zawierającymi informacje niejawne. 
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Art. 24. 

1. Nazwy Dziennik Ustaw i Monitor Polski oraz wzory graficzne winiet tych dzienników 

mogą być wykorzystywane jedynie przez organ wydający te dzienniki. Winieta obejmuje 

w szczególności nazwę dziennika urzędowego, wizerunek orła w koronie oraz miejsce i 

dzień ogłoszenia aktu prawnego. 

2. Nazwy oraz wzory graficzne winiet dzienników, o których mowa w ust. 1, nie mogą być 

wykorzystywane przez inne podmioty, w szczególności w celach handlowych w 

publikacjach, wydawnictwach lub innych formach upowszechniania aktów prawnych. 

[3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do dzienników urzędowych, o których mowa w 

art. 22 ust. 1, 3 i 4, oraz wojewódzkich dzienników urzędowych.] 

<3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do dzienników urzędowych, o których 

mowa w art. 22 ust. 1, 1a, 3 i 4, oraz wojewódzkich dzienników urzędowych.> 

4. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

[1)   wzory graficzne winiet Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, dzienników 

urzędowych, o których mowa w art. 22 ust. 1, 3 i 4, oraz wojewódzkiego dziennika 

urzędowego, z uwzględnieniem jednolitości tych wzorów oraz cech wyróżniających 

dzienniki urzędowe spośród innych wydawnictw.] 

<1) wzory graficzne winiet Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, dzienników 

urzędowych, o których mowa w art. 22 ust. 1, 1a, 3 i 4, oraz wojewódzkiego 

dziennika urzędowego, z uwzględnieniem jednolitości tych wzorów oraz cech 

wyróżniających dzienniki urzędowe spośród innych wydawnictw.> 

2)   (uchylony). 

 

 

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355) 

 

Art. 6. 

1. Uczestnikami funduszu inwestycyjnego są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej: 

1)   na rzecz których w rejestrze uczestników funduszu są zapisane jednostki uczestnictwa 

lub ich ułamkowe części albo 
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[2)   będące posiadaczami rachunku papierów wartościowych, na którym są zapisane 

certyfikaty inwestycyjne, albo będące osobami uprawnionymi z certyfikatów 

inwestycyjnych zapisanych na rachunku zbiorczym, albo] 

<2) będące posiadaczami rachunku papierów wartościowych, na którym są zapisane 

certyfikaty inwestycyjne, albo będące osobami uprawnionymi z certyfikatów 

inwestycyjnych zapisanych na rachunku zbiorczym.> 

[3)   uprawnione z certyfikatów inwestycyjnych w formie dokumentu, albo 

4)   wskazane w ewidencji uczestników funduszu jako posiadacze certyfikatów 

inwestycyjnych, które nie mają formy dokumentu.] 

2. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne reprezentują prawa majątkowe 

uczestników funduszu, określone ustawą i statutem funduszu inwestycyjnego. 

3. Uczestnicy funduszu nie odpowiadają za zobowiązania funduszu. 

 

Art. 72a. 

1. Depozytariusz jest obowiązany do wytoczenia powództwa na rzecz uczestników funduszu 

przeciwko towarzystwu z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania funduszem i jego reprezentacji, a w 

przypadku gdy na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a albo 1b, funduszem 

inwestycyjnym zarządza i prowadzi jego sprawy spółka zarządzająca albo zarządzający z 

UE - przeciwko tej spółce albo przeciwko temu zarządzającemu z UE z tytułu szkody 

spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie 

zarządzania tym funduszem i prowadzenia jego spraw należącym odpowiednio do 

kompetencji spółki zarządzającej albo zarządzającego z UE zgodnie z art. 272c ust. 1 albo 

z art. 276e ust. 1. 

2. Depozytariusz wytacza powództwo, o którym mowa w ust. 1, na wniosek uczestnika 

funduszu. 

3. Depozytariusz może udzielić pełnomocnictwa procesowego adwokatowi lub radcy 

prawnemu. 

4. Z uwzględnieniem art. 98 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania 

cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155, z późn. zm.), koszty procesu ponosi uczestnik 

funduszu, z wyjątkiem kosztów zastępstwa procesowego uczestnika, które w przypadku 

przegrania procesu ponosi depozytariusz. 
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5. W przypadku gdy depozytariusz stwierdzi brak podstaw do wytoczenia powództwa, jest 

obowiązany zawiadomić o tym uczestnika, nie później niż w terminie trzech tygodni od 

dnia złożenia wniosku przez uczestnika. 

6. Jeżeli z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, wystąpiło kilku uczestników funduszu 

inwestycyjnego, a szkoda każdego z uczestników spowodowana jest niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem tych samych obowiązków towarzystwa, spółki zarządzającej 

albo zarządzającego z UE, i w ocenie depozytariusza zasadne jest wytoczenie powództwa 

także w imieniu innych uczestników funduszu, depozytariusz ogłasza zgodnie z 

określonym w statucie funduszu sposobem podawania informacji do publicznej 

wiadomości oraz na swojej stronie internetowej o zamiarze wytoczenia powództwa, o 

którym mowa w ust. 1, oraz o możliwości zgłaszania przez uczestników depozytariuszowi 

wniosków o wytoczenie takiego powództwa w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

[7. Depozytariusz może żądać od towarzystwa, a w przypadku gdy na podstawie umowy, o 

której mowa w art. 4 ust. 1a albo 1b, funduszem inwestycyjnym zarządza i prowadzi jego 

sprawy spółka zarządzająca albo zarządzający z UE - od spółki zarządzającej albo 

zarządzającego z UE, podmiotów, o których mowa w art. 45a lub art. 46, podmiotu, 

któremu zlecono prowadzenie ksiąg rachunkowych funduszu lub dokonywanie wyceny 

aktywów funduszu, biegłego rewidenta funduszu oraz podmiotu prowadzącego rejestr 

uczestników, ewidencję uczestników albo rachunki papierów wartościowych albo 

rachunki zbiorcze, na których zapisywane są certyfikaty inwestycyjne, informacji 

niezbędnych do wytoczenia powództwa, o którym mowa w ust. 1.] 

<7. Depozytariusz może żądać od towarzystwa, a w przypadku gdy na podstawie 

umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a albo 1b, funduszem inwestycyjnym zarządza 

i prowadzi jego sprawy spółka zarządzająca albo zarządzający z UE – od spółki 

zarządzającej albo zarządzającego z UE, podmiotów, o których mowa w art. 45a lub 

art. 46, podmiotu, któremu zlecono prowadzenie ksiąg rachunkowych funduszu lub 

dokonywanie wyceny aktywów funduszu, biegłego rewidenta funduszu oraz 

podmiotu prowadzącego rejestr uczestników albo rachunki papierów wartościowych 

albo rachunki zbiorcze, na których zapisywane są certyfikaty inwestycyjne, 

informacji niezbędnych do wytoczenia powództwa, o którym mowa w ust. 1.> 
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[Art. 122. 

1. Certyfikat inwestycyjny w formie dokumentu powinien zawierać: 

1)   nazwę funduszu inwestycyjnego zamkniętego oraz wskazanie siedziby funduszu; 

2)   numer wpisu funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych; 

3)   datę zarejestrowania funduszu i datę wyemitowania certyfikatu inwestycyjnego; 

4)   czas trwania funduszu, jeżeli jest ograniczony; 

5)   serię i numer certyfikatu inwestycyjnego; 

6)   oznaczenie, czy certyfikat inwestycyjny jest na okaziciela czy imienny; 

7)   wskazanie, czy certyfikat inwestycyjny imienny jest uprzywilejowany w zakresie prawa 

głosu, z określeniem zakresu tego uprzywilejowania; 

8)   wskazanie ograniczeń zbywalności certyfikatu inwestycyjnego. 

2. Certyfikat inwestycyjny jest opatrzony pieczęcią towarzystwa i podpisami członków jego 

zarządu. Podpisy mogą być mechanicznie odtwarzane. 

3. Jeżeli certyfikaty inwestycyjne imienne w formie dokumentu mają ograniczoną zbywalność 

lub mogą być wydane bez opłacenia w całości ceny emisyjnej, fundusz inwestycyjny jest 

obowiązany prowadzić księgę certyfikatów inwestycyjnych, do której należy wpisywać 

nazwisko i imię albo firmę (nazwę) oraz siedzibę i adres uczestnika lub adres do doręczeń, 

wysokość dokonanych wpłat, a także, na wniosek osoby uprawnionej, wpis o przeniesieniu 

certyfikatów inwestycyjnych na inną osobę wraz z datą wpisu. 

Art. 123. 

1. Jeżeli statut funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który nie jest publicznym funduszem 

inwestycyjnym zamkniętym, tak stanowi, certyfikaty inwestycyjne tego funduszu mogą nie 

mieć formy dokumentu; w takim przypadku wszystkie certyfikaty inwestycyjne tego 

funduszu nie mają formy dokumentu. 

2. Prawa z certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego, które nie mają 

formy dokumentu, powstają z chwilą dokonania wpisu w ewidencji uczestników funduszu i 

przysługują osobie w niej wskazanej jako posiadacz certyfikatu inwestycyjnego. 

3. Ewidencja uczestników funduszu inwestycyjnego zamkniętego zawiera w szczególności 

dane identyfikujące uczestnika funduszu oraz w odniesieniu do certyfikatów 

inwestycyjnych poszczególnych emisji należących do uczestnika: 

1)   liczbę, rodzaj i serię certyfikatów; 
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2)   liczbę głosów przypadających na certyfikat imienny, który jest uprzywilejowany w 

zakresie prawa głosu; 

3)   wskazanie ograniczeń zbywalności certyfikatu; 

4)   datę i czas zawarcia transakcji. 

4. Podmiotami uprawnionymi do prowadzenia ewidencji uczestników funduszu są: 

1)   towarzystwo będące organem funduszu lub zarządzający z UE, który zarządza tym 

funduszem i prowadzi jego sprawy; 

2)   Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna; 

2a)  spółka, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna przekazał 

wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 lub 2 

ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; 

3)   dom maklerski; 

4)   bank krajowy lub instytucja kredytowa. 

5. Statut funduszu inwestycyjnego zamkniętego określa jeden podmiot, spośród wymienionych 

w ust. 4, prowadzący ewidencję uczestników funduszu. 

6. Umowa zobowiązująca do przeniesienia praw z certyfikatów inwestycyjnych 

nieposiadających formy dokumentu przenosi te prawa z chwilą dokonania w ewidencji 

uczestników funduszu wpisu wskazującego nabywcę oraz liczbę, rodzaj i serię nabytych 

certyfikatów inwestycyjnych. 

7. W przypadku gdy nabycie certyfikatów inwestycyjnych nieposiadających formy dokumentu 

nastąpiło na podstawie zdarzenia powodującego, z mocy prawa, przeniesienie praw z tych 

certyfikatów, wpis w ewidencji uczestników funduszu jest dokonywany na żądanie 

nabywcy. 

8. Certyfikaty inwestycyjne nieposiadające formy dokumentu mogą być również rejestrowane, 

na podstawie umowy zawartej z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., 

albo spółką, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekazał 

wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy o 

obrocie instrumentami finansowymi, w depozycie papierów wartościowych prowadzonym 

zgodnie z przepisami tej ustawy. W takim przypadku do powstawania oraz przenoszenia 

praw z certyfikatów inwestycyjnych stosuje się przepisy tej ustawy dotyczące praw ze 

zdematerializowanych papierów wartościowych.] 

<Art. 122. 

Certyfikaty inwestycyjne nie mogą mieć formy dokumentu. 
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Art. 123. 

1. Certyfikaty inwestycyjne podlegają zarejestrowaniu w depozycie papierów 

wartościowych prowadzonym zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi. 

2. Do powstawania oraz przenoszenia praw z certyfikatów inwestycyjnych stosuje się 

przepisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dotyczące praw 

ze zdematerializowanych papierów wartościowych.> 

 

Art. 136. 

1. Osobom, które dokonały wpłaty na certyfikaty inwestycyjne drugiej i następnych emisji, 

fundusz inwestycyjny zamknięty jest obowiązany wydać przydzielone certyfikaty na 

warunkach i w sposób określony w prospekcie emisyjnym, memorandum informacyjnym 

albo warunkach emisji. 

[2. Wydanie, o którym mowa w ust. 1, następuje: 

1)   w chwili zapisania certyfikatu na rachunku papierów wartościowych uczestnika albo 

na właściwym rachunku zbiorczym, albo; 

2)   przez wręczenie dokumentu, albo 

3)   w chwili wpisania certyfikatu do ewidencji uczestników funduszu.] 

<2. Wydanie, o którym mowa w ust. 1, następuje w chwili zapisania certyfikatu na 

rachunku papierów wartościowych uczestnika albo na właściwym rachunku 

zbiorczym.> 

[3. Na żądanie uczestnika podmiot prowadzący ewidencję uczestników funduszu wydaje mu 

zaświadczenie o wpisaniu certyfikatu w tej ewidencji.] 

 

Art. 141. 

[1. Członkiem rady inwestorów może być wyłącznie uczestnik funduszu inwestycyjnego 

zamkniętego reprezentujący ponad 5% ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych w 

danym funduszu, który wyraził pisemną zgodę na udział w radzie oraz: 

1)   dokonał blokady certyfikatów inwestycyjnych w liczbie stanowiącej ponad 5% ogólnej 

liczby certyfikatów: 

a)  na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, 

b)  w ewidencji uczestników albo 
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2)   złożył u depozytariusza certyfikaty inwestycyjne w formie dokumentu w liczbie 

stanowiącej ponad 5% ogólnej liczby certyfikatów.] 

<1. Członkiem rady inwestorów może być wyłącznie uczestnik funduszu inwestycyjnego 

zamkniętego reprezentujący ponad 5% ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych w 

danym funduszu, który wyraził pisemną zgodę na udział w radzie oraz dokonał 

blokady certyfikatów inwestycyjnych w liczbie stanowiącej ponad 5% ogólnej liczby 

certyfikatów na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym.> 

1a. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, każdy certyfikat inwestycyjny objęty blokadą daje 

prawo do jednego głosu w radzie inwestorów. 

2. Rada inwestorów rozpoczyna działalność, gdy co najmniej trzech uczestników spełni 

warunki, o których mowa w ust. 1. 

3. Członkostwo w radzie inwestorów ustaje z dniem złożenia przez członka rady rezygnacji 

lub z dniem odwołania blokady, o której mowa w ust. 1. 

4. Rada inwestorów zawiesza działalność w przypadku, gdy mniej niż trzech członków rady 

spełnia warunki, o których mowa w ust. 1. 

5. Rada inwestorów wznawia działalność, gdy co najmniej trzech uczestników spełni 

warunki, o których mowa w ust. 1. 

6. Uprawnienia i obowiązki wynikające z członkostwa w radzie inwestorów uczestnik 

wykonuje: 

1)   osobiście lub przez nie więcej niż jednego pełnomocnika - w przypadku uczestników 

będących osobami fizycznymi; 

2)   przez osoby uprawnione do reprezentacji uczestnika lub przez nie więcej niż jednego 

pełnomocnika - w przypadku uczestników niebędących osobami fizycznymi. 

 

Art. 143. 

[1. Uprawnionymi do udziału w zgromadzeniu inwestorów są: 

1)   uczestnicy funduszu, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, którzy nie później niż na 7 

dni przed dniem odbycia zgromadzenia złożą towarzystwu świadectwo depozytowe 

wydane zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; 

2)   uczestnicy funduszu, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3, którzy nie później niż na 7 

dni przed dniem odbycia zgromadzenia, a w przypadku, o którym mowa w art. 142 ust. 

2a, najpóźniej w dniu zgromadzenia, złożą towarzystwu zaświadczenie wydane przez 

depozytariusza o złożeniu certyfikatów w depozycie u depozytariusza; 
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3)   uczestnicy funduszu, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, którzy nie później niż na 7 

dni przed dniem odbycia zgromadzenia, a w przypadku, o którym mowa w art. 142 ust. 

2a, nie później niż w dniu zgromadzenia: 

a)  złożą towarzystwu zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący ewidencję 

uczestników funduszu o zablokowaniu certyfikatów inwestycyjnych uczestnika w tej 

ewidencji, zawierające informacje określone w art. 123 ust. 3 pkt 1 i 2, albo 

b)  zgłoszą towarzystwu zamiar udziału w zgromadzeniu w przypadku, gdy ewidencję 

uczestników funduszu prowadzi towarzystwo.] 

<1. Uprawnionymi do udziału w zgromadzeniu inwestorów są uczestnicy funduszu, 

którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia zgromadzenia złożą 

towarzystwu świadectwo depozytowe wydane zgodnie z przepisami ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi.> 

[1a. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1b, jeżeli umowa ta tak 

stanowi: 

1)   zaświadczenie lub oświadczenie, o których mowa w ust. 1, składa się zarządzającemu 

z UE; 

2)   zamiar, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b, zgłasza się zarządzającemu z UE, jeżeli 

prowadzi on ewidencję uczestników funduszu.] 

2. Sposób i warunki zwołania zgromadzenia oraz podejmowania uchwał określa statut 

funduszu. 

[3. Do czasu zakończenia zgromadzenia inwestorów uczestnik nie może żądać wydania 

złożonych u depozytariusza certyfikatów inwestycyjnych. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b, odpowiednio towarzystwo albo 

zarządzający z UE blokuje certyfikaty inwestycyjne uczestnika w ewidencji uczestników 

funduszu do czasu zakończenia zgromadzenia inwestorów.] 

 

Art. 276c. 

1. Do zarządzającego z UE, który prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w formie oddziału lub w formie innej niż oddział, stosuje się przepisy jego 

państwa macierzystego, z tym że oddział zarządzającego z UE jest obowiązany 

przestrzegać przepisów prawa polskiego w zakresie działania w najlepiej pojętym 

interesie uczestników specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego lub funduszu 

inwestycyjnego zamkniętego albo inwestorów alternatywnej spółki inwestycyjnej, 
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działania w sposób rzetelny i profesjonalny oraz w zakresie zarządzania konfliktami 

interesów, a także w zakresie świadczenia usług zarządzania portfelami, w skład których 

wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, usług doradztwa 

inwestycyjnego oraz usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia 

instrumentów finansowych. W tym zakresie oddział podlega nadzorowi Komisji. 

2. Zarządzający z UE prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność w 

formie oddziału lub w formie innej niż oddział w zakresie zarządzania specjalistycznymi 

funduszami inwestycyjnymi otwartymi lub funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi i 

prowadzenia ich spraw jest obowiązany do przestrzegania przepisów prawa polskiego 

dotyczących specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego lub funduszu 

inwestycyjnego zamkniętego, w szczególności dotyczących: 

1)   tworzenia tych funduszy i wydawania zezwolenia na ich utworzenie; 

2)   zasad zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa specjalistycznego funduszu 

inwestycyjnego otwartego oraz zasad emitowania i wykupywania certyfikatów 

inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego, w tym pośrednictwa w 

zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa specjalistycznego funduszu 

inwestycyjnego otwartego; 

3)   celów inwestycyjnych, polityki inwestycyjnej, strategii inwestycyjnej oraz ograniczeń 

i zakazów inwestycyjnych, w tym wyznaczania ekspozycji AFI; 

4)   ograniczeń i zakazów w zakresie zaciągania pożyczek i kredytów oraz udzielania 

pożyczek przez fundusz oraz ograniczeń w dokonywaniu krótkiej sprzedaży; 

5)   wyceny aktywów i zasad rachunkowości funduszu; 

6)   ustalenia wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa 

specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego lub certyfikat inwestycyjny 

funduszu inwestycyjnego zamkniętego oraz postępowania w przypadku błędnej 

wyceny; 

7)   dystrybucji lub reinwestycji zysku; 

8)   obowiązków informacyjnych, sprawozdawczych i publikacyjnych tych funduszy, w 

tym dotyczących prospektu informacyjnego oraz kluczowych informacji dla 

inwestorów, prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego lub warunków 

emisji i informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego; 

9)   relacji z uczestnikami tych funduszy; 

10)  łączenia i przekształcania tych funduszy; 
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11)  rozwiązania i likwidacji tych funduszy; 

[12)  prowadzenia rejestru uczestników lub ewidencji uczestników tych funduszy;] 

<12) prowadzenia rejestru uczestników tych funduszy;> 

13)  opłat związanych z wydawaniem zezwoleń dotyczących funduszu oraz z nadzorem 

nad tymi funduszami; 

14)  wykonywania przez uczestników tych funduszy przysługujących im uprawnień. 

3. Zarządzający z UE prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność w 

formie oddziału lub w formie innej niż oddział w zakresie zarządzania alternatywnymi 

spółkami inwestycyjnymi jest obowiązany do przestrzegania przepisów prawa polskiego 

dotyczących działalności tych spółek. 

4. Zarządzający z UE prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność w 

formie oddziału lub w formie innej niż oddział w zakresie zarządzania specjalistycznymi 

funduszami inwestycyjnymi otwartymi lub funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi i 

prowadzenia ich spraw lub zarządzania alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi jest 

obowiązany do przestrzegania statutów funduszy, którymi zarządza i których sprawy 

prowadzi, i regulacji wewnętrznych ASI obowiązujących w spółkach, którymi zarządza, 

oraz do działania zgodnie z ich prospektem informacyjnym oraz kluczowymi 

informacjami dla inwestorów i informacjami dla klienta alternatywnego funduszu 

inwestycyjnego, prospektem emisyjnym, memorandum informacyjnym lub warunkami 

emisji. 

5. W zakresie, o którym mowa w ust. 2-4, zarządzający z UE podlega nadzorowi Komisji. 

6. Zarządzający z UE jest obowiązany wdrożyć i stosować środki i procedury, które są 

niezbędne do zapewnienia spełniania wymogów, o których mowa w ust. 2-4. 

7. Do zarządzającego z UE prowadzącego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

działalność w formie oddziału lub w formie innej niż oddział w zakresie: 

1)   zarządzania specjalistycznymi funduszami inwestycyjnymi otwartymi lub funduszami 

inwestycyjnymi zamkniętymi i prowadzenia ich spraw stosuje się odpowiednio 

odnoszące się do towarzystwa przepisy art. 10, art. 33 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2, art. 48 

ust. 2b pkt 2 i 6-10 oraz przepisy wydane na podstawie art. 48a; 

2)   zarządzania alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi stosuje się odpowiednio 

odnoszące się do zarządzającego ASI przepisy art. 10 i art. 70l ust. 2 pkt 2 i 6-9. 

8. Zarządzający z UE prowadzący działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 

formie innej niż oddział, który zarządza specjalistycznym funduszem inwestycyjnym 
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otwartym lub funduszem inwestycyjnym zamkniętym i prowadzi jego sprawy, jest 

obowiązany ustanowić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do 

doręczeń. W razie niedopełnienia tego obowiązku złożenie oświadczenia woli, dokumentu 

urzędowego lub pisma procesowego przez Komisję lub uczestnika funduszu 

inwestycyjnego towarzystwu, z którym zarządzający z UE zawarł umowę, o której mowa 

w art. 4 ust. 1b, uznaje się za złożenie go zarządzającemu z UE. 

9. W odniesieniu do zarządzającego z UE, który prowadzi na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej działalność w formie oddziału, przepis art. 274 stosuje się odpowiednio. 

10. Zarządzający z UE, który zarządza specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym 

lub funduszem inwestycyjnym zamkniętym i prowadzi jego sprawy, może pozostawać 

jedynym uczestnikiem tego funduszu nie dłużej niż przez 6 miesięcy. 

 

 

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami 

kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi 

wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1252) 

 

[Art. 63. 

1. Wpływy z tytułu kar pieniężnych nakładanych na podstawie art. 61 i art. 62 ust. 2 stanowią 

dochód budżetu państwa. 

2. Do egzekucji kar pieniężnych nakładanych na podstawie art. 61 i art. 62 ust. 2 stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 599 i 868).] 

 

 

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1417) 

 

Art. 11. 

Komisja może nakładać kary pieniężne w przypadkach określonych w odrębnych przepisach. 

[Należności z tytułu nakładanych kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa.] 
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Art. 17. 

1.[ Wydatki, w wysokości określonej w ustawie budżetowej, stanowiące koszty działalności 

Komisji i urzędu Komisji w zakresie nadzoru nad rynkiem kapitałowym, w tym 

wynagrodzenia i nagrody dla Przewodniczącego Komisji, jego zastępców oraz dla 

pracowników urzędu Komisji, pokrywane są z:] 

<Koszty Urzędu Komisji w zakresie nadzoru nad rynkiem kapitałowym, w tym 

wynagrodzenia i nagrody dla Przewodniczącego Komisji, jego zastępców oraz dla 

pracowników Urzędu Komisji, pokrywane są z:> 

1)   opłat, o których mowa w ustawie o funduszach inwestycyjnych, ustawie o giełdach 

towarowych, ustawie o obrocie instrumentami finansowymi i ustawie o ofercie 

publicznej; 

2)   środków, o których mowa w art. 131a ust. 1b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, z późn. zm.) oraz w art. 14 ust. 1a ustawy 

z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 477 oraz z 2017 r. poz. 2486); 

3)   innych wpływów przekazywanych na rachunek dochodów urzędu Komisji, z 

wyłączeniem kar pieniężnych, o których mowa w art. 11. 

2. Z wpływów, o których mowa w ust. 1, pokrywane są również koszty przeprowadzenia 

egzaminów i sprawdzianów umiejętności, o których mowa w ustawie o obrocie 

instrumentami finansowymi, oraz egzaminów, o których mowa w ustawie o giełdach 

towarowych, w tym wynagrodzenia osób wchodzących w skład właściwych komisji 

egzaminacyjnych. 

3. Równowartość w złotych kwot opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wyrażonych w euro 

ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank 

Polski. 

4. O ile ustawa nie stanowi inaczej, podstawę obliczenia opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 

ustala się na podstawie danych pochodzących ze zbadanych sprawozdań finansowych za 

poprzedni rok kalendarzowy, a w przypadku podmiotów, dla których rok obrotowy 

obejmuje okres inny niż rok kalendarzowy - danych ze zbadanego sprawozdania 

finansowego za rok obrotowy zakończony w poprzednim roku kalendarzowym. 

5. W przypadku podmiotów niemających obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych 

podstawę obliczenia opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ustala się na podstawie innego 

dokumentu potwierdzającego wartość przychodów. 
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6. Podmioty obowiązane do wnoszenia opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1, o zmiennej 

wysokości, ponoszą koszty w wysokości zapewniającej skuteczność sprawowanego 

nadzoru, proporcjonalnie do wysokości kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym w 

zakresie odpowiadającym rodzajowi ich działalności. 

7. Podmiot rozpoczynający działalność, z którą wiąże się obowiązek ponoszenia opłaty 

rocznej, o której mowa w przepisach ustaw wymienionych w ust. 1 pkt 1, pierwszą opłatę, 

z zastrzeżeniem ust. 9-11, wnosi za rok następujący po roku, w którym rozpoczął 

działalność, a w przypadku podmiotów, dla których rok obrotowy obejmuje okres inny niż 

rok kalendarzowy, za rok kalendarzowy następujący po roku, w którym zakończył się 

pierwszy rok obrotowy. 

8. W przypadku gdy ustawa przewiduje ustalanie opłaty rocznej na podstawie średniej 

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

opłata, podmiot rozpoczynający działalność, z którą wiąże się obowiązek ponoszenia 

opłaty, o której mowa w przepisach ustaw wymienionych w ust. 1 pkt 1, w okresie 

pierwszych trzech lat działalności jako podstawę przyjmuje odpowiednio: 

1)   w pierwszym roku kalendarzowym, za który należna jest opłata - wartość przychodów 

za rok poprzedni; 

2)   w następnym roku kalendarzowym - średnią wartość przychodów za dwa lata 

poprzedzające rok, za który wnoszona jest opłata. 

9. Opłaty roczne, o których mowa w: 

1)   art. 26 ust. 6 ustawy o giełdach towarowych, 

2)   art. 236 ust. 2b-2d i 2g ustawy o funduszach inwestycyjnych, 

3)   art. 163 ust. 8 i 10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 

- wnosi się w pełnej wysokości także za rok kalendarzowy, w którym podmiot obowiązany 

rozpoczął działalność, z którą związana jest opłata. 

10. Opłatę, o której mowa w art. 94b ust. 1 ustawy o ofercie publicznej, wnosi się w pełnej 

wysokości także za rok kalendarzowy, w którym papiery wartościowe inne niż akcje 

zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym. 

11. Opłatę, o której mowa w art. 94c ustawy o ofercie publicznej, za rok, w którym agencja 

informacyjna rozpoczęła korzystanie ze środków technicznych, o których mowa w art. 55 

ust. 1 pkt 1, podmiot wnosi począwszy od tego kwartału, w którym nastąpiło rozpoczęcie 

korzystania z tych środków, w wysokości 1/4 opłaty rocznej za każdy kwartał. 
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12. W przypadku nieuiszczenia w całości lub w części należnych opłat Komisja wydaje 

decyzję, w której określa wysokość zaległości z tego tytułu. 

13. Należności, o których mowa w ust. 1, podlegają egzekucji w trybie przepisów o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

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

1)   wysokość lub sposób wyliczania oraz sposób i terminy uiszczania opłat, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1, a w razie braku obowiązku sporządzania przez podmioty 

obowiązane do wnoszenia opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1, sprawozdań 

finansowych - także sposoby udokumentowania przez te podmioty wielkości 

uzyskanych przychodów, 

2)   sposób ponoszenia kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym z wpływów, o których 

mowa w ust. 1, a także wielkość udziału w tych kosztach 

- uwzględniając rodzaje opłat i charakter czynności, z którymi wiąże się obowiązek 

uiszczenia tych opłat, charakter działalności podmiotów obowiązanych do wnoszenia 

opłat, zakres sprawowanego nadzoru oraz konieczność zapewnienia jego skuteczności, 

a także mając na względzie, że opłaty nie powinny w istotny sposób wpływać na 

zwiększenie kosztów działalności podmiotów obowiązanych do ich uiszczenia, a 

sposób wyliczania i uiszczania opłat nie powinien stwarzać nadmiernych obciążeń 

administracyjnych dla podmiotów obowiązanych. 

 

Art. 24a. 

1. W przypadku wydania decyzji nakładającej karę za naruszenie przepisów rozporządzenia 

596/2014, Komisja może, w drodze uchwały, zdecydować o przekazaniu do publicznej 

wiadomości informacji o jej wydaniu, w zakresie i w sposób określony w art. 34 tego 

rozporządzenia. 

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] <okres 5 

lat>, licząc od dnia ich udostępnienia. 

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 8-23, 
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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 <,> 

<4) banku, o którym mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi> 

- zwanych dalej "kontrolowanym". 

2. W przypadku: 

1)   oddziału zagranicznej instytucji kredytowej w rozumieniu ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi prowadzącej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

działalność maklerską - kontrola dotyczy wyłącznie jednostki organizacyjnej, w 

ramach której prowadzona jest ta działalność; 

2)   oddziału zagranicznej firmy inwestycyjnej prowadzącej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską - kontrola dotyczy wyłącznie badania 

zgodności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności 

maklerskiej z określonymi w przepisach prawa polskiego zasadami świadczenia usług 

[.] <;> 

<3) banku, o którym mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi – kontrola dotyczy wyłącznie prowadzenia działalności, o której 

mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, praktyk 

sprzedaży krzyżowej obejmujących czynności, o których mowa w art. 70 ust. 2 

ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub instrumenty finansowe oraz 

działalności w zakresie lokat strukturyzowanych, o których mowa w rozdziale 6a 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.> 

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 
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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 

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. 
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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. 29. 

1. Czas trwania kontroli nie może być dłuższy niż [6 miesięcy] <12 miesięcy>. 

2. Przed rozpoczęciem kontroli, nie później jednak niż w dacie, o której mowa w art. 28 ust. 1 

pkt 9, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli doręcza się kontrolowanemu. 

3. Kontrola rozpoczyna się od dnia, w którym nastąpiło doręczenie upoważnienia do 

przeprowadzenia kontroli, zgodnie z art. 30 ust. 1, nie wcześniej jednak niż w dacie, o 

której mowa w art. 28 ust. 1 pkt 9. 

4. Za dzień zakończenia kontroli uważa się dzień, w którym dokonana została ostatnia 

czynność kontrolna, poprzedzająca sporządzenie protokołu kontroli. O zakończeniu 

kontroli niezwłocznie pisemnie informuje się kontrolowanego. 

 

Art. 39. 

1. W przypadku gdy z uzyskanych informacji, uzasadniających podejrzenie popełnienia 

przestępstwa określonego w art. 181-183 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 

wynika, że transakcja, która została dokonana lub ma zostać dokonana, może mieć 

związek z popełnieniem tego przestępstwa, Przewodniczący Komisji lub jego zastępca 

może wystąpić do podmiotu nadzorowanego z pisemnym żądaniem dokonania blokady 

prowadzonego przez ten podmiot: 

1)   rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczego, 

2)   innego rachunku, na którym są zapisywane instrumenty finansowe niebędące papierami 

wartościowymi, 

3)   rachunku pieniężnego 

- na okres nie dłuższy niż [48 godzin] <96 godzin> od momentu wskazanego w żądaniu. 

Równocześnie z żądaniem Przewodniczący Komisji lub jego zastępca składa 

zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, załączając informacje i 

dokumenty dotyczące blokowanego rachunku. 
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2. Przez blokadę rachunku, o której mowa w ust. 1, rozumie się czasowe uniemożliwienie 

dysponowania i korzystania z całości lub części instrumentów finansowych lub środków 

pieniężnych zgromadzonych na rachunku, w tym również przez podmiot nadzorowany, z 

wyłączeniem dokonania rozliczeń w instrumentach finansowych lub środkach 

pieniężnych wynikających z transakcji zawartych i zobowiązań wynikających z nabytych 

instrumentów finansowych przed otrzymaniem żądania, o którym mowa w ust. 1. 

3. Podmiot nadzorowany dokonuje blokady rachunku natychmiast po otrzymaniu pisemnego 

żądania, o którym mowa w ust. 1. 

3a. Pisemne żądanie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać datę wystąpienia z 

żądaniem, zakres oraz termin dokonania blokady rachunku. 

4. Dokonanie blokady rachunku w trybie określonym w ust. 1 i 3 wyłącza odpowiedzialność 

dyscyplinarną, cywilną, karną oraz inną określoną odrębnymi przepisami podmiotu 

nadzorowanego oraz osób działających w jego imieniu. 

 

 

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1768, z późn. zm.) 

Art. 5. 

1. Papiery wartościowe: 

1)   będące przedmiotem oferty publicznej lub 

2)   dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, lub, 

3)   
(76)

 wprowadzone do ASO, 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). 

<1a. Jeżeli zgodnie z art. 49 ust. 1 rozporządzenia 909/2014 emitent zamierza 

zarejestrować papiery wartościowe w innym systemie rejestracji, ich 

dematerializacja następuje z chwilą zarejestrowania w tym systemie, jeżeli podmiot 

prowadzący ten system spełnił warunki, o których mowa w art. 23 rozporządzenia 

909/2014.> 

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

przewidują to odrębne przepisy dotyczące emisji tych papierów. 
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3. Papiery wartościowe: 

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

obrotu na rynku regulowanym, albo 

2)   
(77)

 wprowadzone wyłącznie do ASO 

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

postanowi. W takim przypadku ust. 4 i 6 nie stosuje się.] 

<– mogą nie podlegać dematerializacji, jeżeli dopuszczają to odrębne przepisy 

określające zasady ich emisji i emitent tak postanowi. W takim przypadku 

przepisów 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. 
(78)

 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 

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. 
(79)

 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 ASO, do zawarcia z Narodowym Bankiem 

Polskim umowy, której przedmiotem jest rejestracja papierów wartościowych w takim 

systemie. 

7. 
(80)

 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 ASO 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 
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Rzeczypospolitej Polskiej w uchwale właściwego organu stanowiącego tego emitenta. 

Upoważnienie do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów 

wartościowych jest równoznaczne z upoważnieniem do zawarcia umowy o rejestrację w 

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

otrzymania tych akcji. 

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

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

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

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

umowa o rejestrację papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych w 

depozycie papierów wartościowych jest zawierana z tą spółką. 

 

Art. 5a. 

[1. Na podstawie umowy zawartej przez emitenta z Krajowym Depozytem lub spółką, której 

Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w 

art. 48 ust. 1 pkt 1, w depozycie papierów wartościowych mogą być również rejestrowane 

papiery wartościowe, które zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi emisji tych 

papierów, mogą nie mieć formy dokumentu.] 

<1. Na podstawie umowy zawartej przez emitenta z Krajowym Depozytem lub spółką, 

której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, 

o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1, w depozycie papierów wartościowych mogą 

być również rejestrowane papiery wartościowe, które zgodnie z odrębnymi 

przepisami dotyczącymi emisji tych papierów mogą nie mieć formy dokumentu lub 

podlegają zarejestrowaniu w depozycie papierów wartościowych.> 

2. W depozycie papierów wartościowych mogą być również rejestrowane papiery 

wartościowe, inne niż wskazane w art. 5 ust. 1, wyemitowane przez podmioty z siedzibą 

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nabywane przez: 

1)   uczestników Krajowego Depozytu lub ich klientów, lub 

2)   uczestników spółki, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z 

zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1, lub ich klientów. 

3. Do papierów wartościowych rejestrowanych zgodnie z ust. 1 i 2 stosuje się przepisy ustawy 

dotyczące zdematerializowanych papierów wartościowych, w tym dotyczące nabywania 

oraz przenoszenia praw z takich papierów. 
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<Art. 7a. 

1. W przypadku obligacji emitowanych na podstawie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o 

obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 483 i …) oraz listów zastawnych emitowanych na 

podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach 

hipotecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1771 i …), które nie są emitowane w drodze 

oferty publicznej i w odniesieniu do których emitent nie zamierza ubiegać się o 

dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzenie do ASO, a także 

w przypadku certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusz inwestycyjny 

zamknięty, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, przed 

zawarciem umowy, której przedmiotem jest rejestracja tych papierów 

wartościowych w depozycie papierów wartościowych, emitent zawiera umowę o 

wykonywanie funkcji agenta emisji tych papierów wartościowych z firmą 

inwestycyjną uprawnioną do prowadzenia rachunków papierów wartościowych albo 

z bankiem powierniczym. 

2. Umowa o wykonywanie funkcji agenta emisji jest zawierana przed rozpoczęciem 

proponowania nabycia papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1. 

3. Jeżeli firma inwestycyjna lub bank powierniczy są jednostkami powiązanymi z 

emitentem w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości albo są 

związane z emitentem jakimkolwiek innym stosunkiem prawnym lub faktycznym, 

który mógłby prowadzić do konfliktu interesów lub wywoływać wątpliwości co do 

możliwości prawidłowego wywiązywania się z obowiązków agenta emisji, firma 

inwestycyjna oraz bank powierniczy mogą zawrzeć z emitentem umowę o 

wykonywanie funkcji agenta emisji, jeżeli: 

1) wydzielą pod względem organizacyjnym wykonywanie tej funkcji od osób lub 

czynności, które mogą wywoływać powstanie konfliktu interesów, oraz 

2) zapewnią identyfikację i monitorowanie konfliktów interesów oraz właściwe 

zarządzanie nimi. 

4. Obowiązki agenta emisji obejmują: 

1) weryfikację spełniania przez emitenta wymogów dotyczących emisji papierów 

wartościowych, wynikających z przepisów prawa; 

2) weryfikację zgodności działań emitenta z wymogami dotyczącymi oferowania 

papierów wartościowych, wynikającymi z przepisów prawa; 
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3) weryfikację spełniania przez papiery wartościowe oraz przez ich emitenta 

warunków rejestracji w depozycie papierów wartościowych określonych 

w regulaminie, o którym mowa w art. 50 ust. 1, a także tego, czy przyjęte przez 

Krajowy Depozyt lub przez spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał 

wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 i 

4, zasady obsługi realizacji zobowiązań emitentów zapewniają możliwość 

prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z papierów wartościowych; 

4) utworzenie ewidencji osób uprawnionych z papierów wartościowych; 

5) pośredniczenie w zawieraniu przez emitenta umowy, której przedmiotem jest 

rejestracja papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych, 

w szczególności udzielanie emitentowi niezbędnej pomocy w zakresie ustalenia 

i przygotowania dokumentacji niezbędnej do zawarcia tej umowy. 

5. Umowa o wykonywanie funkcji agenta emisji nie może wyłączyć ani ograniczyć 

obowiązków agenta emisji, o których mowa w ust. 4. 

6. Agent emisji jest obowiązany wykonywać obowiązki określone w ust. 4 w sposób 

rzetelny i niezależny, z zachowaniem należytej staranności wynikającej 

z profesjonalnego charakteru prowadzonej przez niego działalności. 

7. Agent emisji odpowiada za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem obowiązków, o których mowa w ust. 4. 

8. Agent emisji podejmuje czynności zmierzające do zawarcia umowy, której 

przedmiotem jest rejestracja papierów wartościowych w depozycie papierów 

wartościowych, w przypadku gdy: 

1) zostały spełnione wymogi będące przedmiotem weryfikacji dokonanej w zakresie 

określonym w ust. 4 pkt 1–3 albo 

2) ujawnione w toku weryfikacji nieprawidłowości lub niezgodności zostały usunięte 

przez emitenta albo nie zagrażają bezpieczeństwu obrotu ani interesom 

inwestorów. 

9. Od chwili zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych obligacji, listów 

zastawnych lub certyfikatów inwestycyjnych, o których mowa w ust. 1, zapisy 

w ewidencji osób uprawnionych z tych papierów wartościowych prowadzonej przez 

agenta emisji wywołują skutki prawne związane z zapisem na rachunkach papierów 

wartościowych. 
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10. Emitent obligacji, listów zastawnych lub certyfikatów inwestycyjnych innych niż 

określone w ust. 1 może zawrzeć z firmą inwestycyjną uprawnioną do prowadzenia 

rachunków papierów wartościowych albo z bankiem powierniczym umowę 

o wykonywanie funkcji agenta emisji tych papierów wartościowych. Przepisy ust. 2–

9 stosuje się odpowiednio. 

Art. 7b. 

1. Emitent papierów wartościowych, o których mowa w art. 7a ust. 1, korzystający z 

uprawnienia, o którym mowa w art. 5 ust. 1a, jest obowiązany przekazać 

Krajowemu Depozytowi, w terminie 15 dni od dnia dokonania ich emisji, 

następujące informacje o tych papierach wartościowych: 

1) w przypadku obligacji: 

a) oznaczenie ich emisji, 

b) liczbę obligacji wyemitowanych w ramach tej emisji, 

c) jednostkową wartość nominalną obligacji i walutę, w której wartość ta została 

wyrażona, 

d) wysokość oprocentowania obligacji w stosunku rocznym, 

e) łączną wartość i walutę świadczenia, które powinno zostać spełnione przez 

emitenta z tytułu wykupu obligacji, 

f) terminy, w których emitent powinien wykonywać świadczenia z tych 

obligacji; 

2) w przypadku listów zastawnych: 

a) oznaczenie ich emisji, 

b) liczbę listów zastawnych wyemitowanych w ramach tej emisji, 

c) jednostkową wartość nominalną listów zastawnych i walutę, w której wartość 

ta została wyrażona, 

d) wysokość oprocentowania listów zastawnych w stosunku rocznym, 

e) łączną wartość i walutę świadczenia, które powinno zostać spełnione przez 

emitenta z tytułu wykupu tych listów zastawnych, 

f) terminy, w których emitent powinien wykonywać świadczenia z tych listów 

zastawnych; 

3) w przypadku certyfikatów inwestycyjnych: 

a) oznaczenie ich emisji, a w przypadku gdy są związane z subfunduszem – 

oznaczenie tego subfunduszu, 
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b) liczbę wyemitowanych certyfikatów inwestycyjnych w ramach tej emisji, 

c) wskazanie świadczeń wynikających z certyfikatów inwestycyjnych oraz 

terminów, w których emitent powinien wykonywać te świadczenia. 

2. Emitent, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany przekazywać Krajowemu 

Depozytowi, w terminie 15 dni po zakończeniu każdego kolejnego miesiąca, 

informacje o wartości świadczeń wynikających z papierów wartościowych, o których 

mowa w ust. 1, które w okresie tego miesiąca stały się wymagalne, ze wskazaniem, 

czy i w jakim zakresie świadczenia te zostały spełnione, a także aktualizować 

informacje, o których mowa w ust. 1, w przypadku gdy przestały one odpowiadać 

stanowi rzeczywistemu.  

3. W informacjach, o których mowa w ust. 1 i 2, emitent wskazuje identyfikujący go 

niepowtarzalny identyfikator podmiotu prawnego zgodny z normą ISO 174420 (kod 

LEI) nadany przez podmiot uprawniony do rejestrowania takich identyfikatorów.> 

 

Art. 48. 

1. Do zadań Krajowego Depozytu należy: 

1)   prowadzenie depozytu papierów wartościowych; 

2)   
(167)

 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 ASO; 

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)   
(168)

 dokonywanie rozrachunku w instrumentach finansowych i środkach pieniężnych 

w związku z transakcjami zawieranymi na rynku regulowanym oraz transakcjami 

zawieranymi w ASO w zakresie instrumentów finansowych zarejestrowanych w 

Krajowym Depozycie; 

7)   zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obowiązkowego systemu rekompensat, o 

którym mowa w art. 133 ust. 1. 
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2. Do zadań Krajowego Depozytu może należeć również: 

1)   rozliczanie transakcji zawieranych na rynku regulowanym; 

2)   
(169)

 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)   
(170)

 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: 

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 
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(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)   
(171)

 prowadzić działalność polegającą na świadczeniu usług w zakresie udostępniania 

informacji o transakcjach. 

5b. 
(172)

 Krajowy Depozyt może prowadzić działalność polegającą na świadczeniu usług w 

zakresie udostępniania informacji o transakcjach, po uzyskaniu zezwolenia Komisji. 

5c. 
(173)

 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. 
(174)

 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. 

<5e. Krajowy Depozyt gromadzi i udostępnia do publicznej wiadomości informacje o 

nieumorzonych obligacjach, listach zastawnych oraz certyfikatach inwestycyjnych 

wyemitowanych przez poszczególnych emitentów posiadających siedzibę na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, informacje dotyczące wielkości ich zobowiązań 

z tytułu tych papierów wartościowych, a także informacje pozwalające ustalić zakres 

i terminowość wykonywania przez nich tych zobowiązań.> 

UWAGA: 

pominięto ust. 6 – 16 

Art. 128. 

1. Egzaminy na maklera i doradcę są sprawdzianem teoretycznego przygotowania 

kandydatów z następujących dziedzin: 

1)   prawo cywilne; 

2)   prawo gospodarcze; 

3)   prawo podatkowe i dewizowe; 

4)   prawo papierów wartościowych, instrumenty finansowe oraz obrót takimi 

instrumentami; 

5)   działalność maklerska oraz działalność powiernicza; 

6)   system depozytowo-rozliczeniowy w zakresie obrotu instrumentami finansowymi; 

7)   rynek finansowy; 

8)   tworzenie i funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych; 
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9)   komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw; 

10)  zasady rachunkowości; 

11)  rynek towarów giełdowych; 

12)  matematyka finansowa; 

13)  analiza finansowa; 

14)  strategie inwestycyjne; 

15)  etyka zawodowa. 

2. Egzamin dla doradców jest dodatkowo sprawdzianem teoretycznego przygotowania 

kandydatów z następujących dziedzin: ekonomia, statystyka, finanse publiczne, finanse 

przedsiębiorstw oraz zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa 

liczba instrumentów finansowych. 

3. Sprawdzian umiejętności, o którym mowa w art. 129 ust. 3, jest sprawdzianem 

teoretycznego przygotowania kandydatów z następujących dziedzin: 

1)   prawo cywilne; 

2)   prawo gospodarcze; 

3)   prawo podatkowe i dewizowe; 

4)   prawo papierów wartościowych, instrumenty finansowe oraz obrót takimi 

instrumentami; 

5)   działalność maklerska oraz działalność powiernicza; 

6)   system depozytowo-rozliczeniowy w zakresie obrotu instrumentami finansowymi; 

7)   rynek finansowy; 

8)   tworzenie i funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych; 

9)   komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw; 

10)  zasady rachunkowości; 

11)  rynek towarów giełdowych; 

12)  etyka zawodowa. 

4. Ustalony przez komisję egzaminacyjną zakres tematyczny egzaminu lub sprawdzianu 

umiejętności, o którym mowa w art. 129 ust. 3, w terminie co najmniej 90 dni przed 

wyznaczonym terminem egzaminu lub sprawdzianu podawany jest wraz z tym terminem 

do wiadomości publicznej przez publikację w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru 

Finansowego oraz przez zamieszczenie tych informacji na stronie internetowej Komisji. 

5. Egzamin na maklera przeprowadza komisja egzaminacyjna dla maklerów, a egzamin na 

doradcę - komisja egzaminacyjna dla doradców. Sprawdziany umiejętności, o których 
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mowa w art. 129 ust. 3, przeprowadzają odpowiednio komisja egzaminacyjna dla 

maklerów albo komisja egzaminacyjna dla doradców. 

6. Komisja egzaminacyjna składa się z 6 członków powoływanych i odwoływanych przez 

Przewodniczącego Komisji. Przewodniczący Komisji powołuje przewodniczącego 

komisji egzaminacyjnej spośród jej członków oraz, na wniosek przewodniczącego komisji 

egzaminacyjnej, zastępcę przewodniczącego komisji egzaminacyjnej i sekretarza komisji 

egzaminacyjnej. 

7. Obsługę administracyjno-biurową komisji egzaminacyjnych zapewnia [urząd Komisji] 

<Urząd Komisji> . 

8. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej kieruje jej pracami oraz wyznacza terminy 

egzaminów albo sprawdzianów umiejętności, o których mowa w art. 129 ust. 3. 

9. Członkom komisji egzaminacyjnych przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach 

komisji. 

[10. Za egzaminy oraz za sprawdzian umiejętności, o którym mowa w art. 129 ust. 3, pobiera 

się opłaty, które stanowią dochód budżetu państwa.] 

<10. Za egzaminy oraz za sprawdzian umiejętności, o którym mowa w art. 129 ust. 3, 

pobiera się opłaty, które stanowią przychody Urzędu Komisji.> 

11. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia: 

1)   wysokość opłat, o których mowa w ust. 10 oraz tryb i warunki dokonywania zwrotu 

wniesionych opłat, mając na uwadze koszty przeprowadzania egzaminów lub 

sprawdzianu umiejętności, o którym mowa w art. 129 ust. 3, oraz wydatki związane z 

funkcjonowaniem komisji egzaminacyjnych; 

2)   regulamin przeprowadzania egzaminów na maklera i doradcę oraz regulamin 

przeprowadzania sprawdzianu umiejętności, o którym mowa w art. 129 ust. 3, 

uwzględniając konieczność zapewnienia równego traktowania osób składających 

egzamin lub przystępujących do sprawdzianu umiejętności, poufności egzaminu lub 

sprawdzianu umiejętności oraz ich sprawnej organizacji, oraz 

3)   sposób ustalania i wysokość wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnych za 

udział w posiedzeniach tych komisji, przeprowadzanie egzaminów lub sprawdzianu 

umiejętności, o którym mowa w art. 129 ust. 3, oraz przygotowywanie projektów 

pytań i zadań na egzaminy lub sprawdzian umiejętności, uwzględniając zakres 

obowiązków poszczególnych członków. 
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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)   
(485)

 Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej - w zakresie i na zasadach 

określonych w przepisach 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 
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postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego zagranicznej firmy 

inwestycyjnej 

- jeżeli informacje te są niezbędne do wykonywania zadań w zakresie nadzoru przez 

Komisję lub właściwy organ nadzoru w innym państwie członkowskim albo do 

skutecznego prowadzenia postępowania upadłościowego, sprawowania zarządu 

masą upadłości lub prowadzenia likwidacji, lub - w zakresie informacji 

określonych przepisami o rachunkowości - do celów badania sprawozdań 

finansowych tych domów maklerskich, banków lub zagranicznych firm 

inwestycyjnych; 

13)  Krajowemu Depozytowi - jeżeli informacje te są niezbędne do wykonywania jego 

ustawowych zadań, w szczególności związanych z tworzeniem, organizacją i 

zarządzaniem systemem rekompensat; 

13a)  spółce, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, 

o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6 lub ust. 2, jeżeli informacje te są niezbędne do 

wykonywania tych czynności; 

13b)  przez Krajowy Depozyt lub spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał 

wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 4 lub 5 

albo ust. 2 pkt 3 emitentowi papierów wartościowych, podmiotowi wykonującemu 

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zadania w zakresie centralnej rejestracji 

papierów wartościowych lub rozliczania transakcji zawieranych w obrocie papierami 

wartościowymi albo uprawnionemu do prowadzenia poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej rachunków, na których są rejestrowane papiery wartościowe, za 

pośrednictwem którego papiery wartościowe, których dotyczą te informacje, są 

rejestrowane w depozycie papierów wartościowych, w przypadkach określonych w 

art. 54 ust. 2; 

<13c) przez Krajowy Depozyt zgodnie z art. 48 ust. 5e;> 

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, 
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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, 

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)  
(486)

 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, 



- 65 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

g)  
(487)

 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, 

h)  
(488)

 Agencji do spraw Współpracy Organów Regulacji Energetyki - w przypadkach 

określonych w art. 32c ust. 14 i art. 32e ust. 5, 

i)  
(489)

 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)  
(490)

 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)  
(491)

 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)  
(492)

 spółce prowadzącej rynek regulowany - w przypadkach określonych w art. 

163a; 

16)  
(493)

 w przypadkach określonych w art. 64a, art. 68a ust. 13, art. 68f ust. 1 i 2 oraz art. 

89 ust. 4; 

17)  
(494)

 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)  
(495)

 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; 

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; 
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18a)  
(496)

 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)  
(497)

 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; 

22)  
(498)

 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, 
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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] <Urzędu Komisji>, którym informacje te 

są przekazywane w związku z wykonywaniem ustawowo określonych zadań w zakresie 

nadzoru. 

 

<Art. 178c. 

Kto, działając w imieniu lub na rachunek emitenta lub agenta emisji, w celu 

doprowadzenia do zarejestrowania papierów wartościowych w depozycie papierów 

wartościowych, przekazuje Krajowemu Depozytowi lub spółce, której Krajowy Depozyt 

przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 

1, nieprawdziwe informacje lub zataja prawdziwe informacje dotyczące tych papierów 

wartościowych lub emitenta, które są istotne dla oceny dopuszczalności dokonania tej 

rejestracji, 

podlega grzywnie do 2 000 000 zł. 

 

Art. 178d. 

1. Kto, będąc osobą uprawnioną do reprezentowania emitenta, dopuszcza do tego, że 

emitent nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 7b, albo wykonuje je 

nienależycie, 

podlega grzywnie do 2 000 000 zł. 

2. Tej samej karze podlega, kto przekazuje Krajowemu Depozytowi nieprawdziwe dane, 

o których mowa w art. 7b, lub zataja prawdziwe dane.> 
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USTAWA z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 

621, 650, 685 i 1075) 

[Art. 3. 

1. Tworzy się Komisję Nadzoru Finansowego, zwaną dalej "Komisją". 

2. Komisja jest organem właściwym w sprawach nadzoru nad rynkiem finansowym. 

3. Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów.] 

 

<Art. 3. 

1. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, zwany dalej „Urzędem Komisji”, jest 

państwową osobą prawną, której zadaniem jest zapewnienie obsługi Komisji 

Nadzoru Finansowego i Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. 

2. Siedzibą Urzędu Komisji jest Warszawa. 

3. Nadzór nad działalnością Urzędu Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów.  

4. Organami Urzędu Komisji są: 

1) Komisja Nadzoru Finansowego, zwana dalej „Komisją”, która jest właściwa w 

sprawach nadzoru nad rynkiem finansowym; 

2) Przewodniczący Komisji, który kieruje działalnością Urzędu Komisji i 

reprezentuje Urząd Komisji na zewnątrz. 

5. Przewodniczący Komisji kieruje pracami Komisji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

6. Komisja posiada prawo używania pieczęci z godłem państwowym.> 

 

Art. 3c. 

1. W przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 6, art. 7, art. 8 

ust. 1-3, art. 9, art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 1, 3 i 4 oraz art. 14 i art. 19 rozporządzenia nr 

1286/2014, Komisja może, w drodze decyzji: 

1)   zakazać proponowania detalicznego produktu zbiorowego inwestowania i 

ubezpieczeniowego produktu inwestycyjnego, o którym mowa w art. 4 pkt 3 

rozporządzenia nr 1286/2014; 

2)   nakazać zawieszenie proponowania detalicznego produktu zbiorowego inwestowania i 

ubezpieczeniowego produktu inwestycyjnego, o którym mowa w art. 4 pkt 3 

rozporządzenia nr 1286/2014; 

3)   wydać publiczne ostrzeżenie wskazujące osobę odpowiedzialną za naruszenie prawa 

oraz charakter tego naruszenia; 
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4)   zakazać posługiwania się dokumentem zawierającym kluczowe informacje, który nie 

spełnia wymogów art. 6-8 lub art. 10 rozporządzenia nr 1286/2014, oraz nakazać 

publikację nowej wersji tego dokumentu spełniającej te wymogi; 

5)   nałożyć karę pieniężną do wysokości nieprzekraczającej: 

a)  w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej 

osobowości prawnej: 

–  kwoty 21 569 000 zł lub 3% przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług oraz 

operacji finansowych, a w przypadku zakładu ubezpieczeń - 3% składki 

przypisanej brutto, wykazanych w ostatnim sprawozdaniu finansowym za rok 

obrotowy, zatwierdzonym przez organ zatwierdzający, lub 

[–  dwukrotności kwoty korzyści uzyskanych lub strat unikniętych w wyniku naruszenia 

- w przypadku gdy jest możliwe ich ustalenie,] 

<– trzykrotności kwoty korzyści uzyskanych lub strat unikniętych w wyniku 

naruszenia – w przypadku gdy jest możliwe ich ustalenie,> 

b)  w przypadku osoby fizycznej: 

–  kwoty 3 019 660 zł lub 

[–  dwukrotności kwoty korzyści uzyskanych lub strat unikniętych w wyniku naruszenia 

- w przypadku gdy jest możliwe ich ustalenie.] 

<– trzykrotności kwoty korzyści uzyskanych lub strat unikniętych w wyniku 

naruszenia – w przypadku gdy jest możliwe ich ustalenie.> 

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, jest natychmiast wykonalna. 

3. Komisja, nakładając sankcje, o których mowa w ust. 1, uwzględnia okoliczności, o których 

mowa w art. 25 rozporządzenia nr 1286/2014. 

4. W przypadku gdy osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 

prawnej, o której mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a, jest jednostką dominującą albo jednostką 

zależną jednostki dominującej, która ma obowiązek sporządzać skonsolidowane 

sprawozdania finansowe zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 395 i 398), karę pieniężną, o której mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a, ustala 

się na podstawie przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług oraz operacji 

finansowych, a w przypadku zakładu ubezpieczeń - składki przypisanej brutto, 

wykazanych w ostatnim rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 

zatwierdzonym przez organ zatwierdzający jednostki dominującej. 
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5. Komisja przekazuje do publicznej wiadomości informację w szczególności o treści 

rozstrzygnięcia ostatecznej decyzji, o której mowa w ust. 1, oraz rodzaju i charakterze 

naruszenia, imieniu i nazwisku osoby fizycznej lub firmie (nazwie) podmiotu, na który 

została nałożona sankcja, zgodnie z zasadami określonymi w art. 29 rozporządzenia nr 

1286/2014. 

6. Przekazanie do publicznej wiadomości informacji określonych w ust. 5 wymaga podjęcia 

przez Komisję uchwały. 

7. Informacje, o których mowa w ust. 5, dotyczące imienia i nazwiska osoby, na którą została 

nałożona sankcja, Komisja udostępnia na swojej stronie internetowej przez [okres roku] 

<okres 5 lat> , licząc od dnia ich udostępnienia. 

8. W przypadku nałożenia sankcji, o której mowa w ust. 1, Komisja może, w drodze decyzji, 

zobowiązać twórcę, osobę doradzającą lub sprzedającą detaliczny produkt zbiorowego 

inwestowania i ubezpieczeniowy produkt inwestycyjny, w rozumieniu rozporządzenia nr 

1286/2014, do bezpośredniego poinformowania inwestorów indywidualnych w 

rozumieniu rozporządzenia nr 1286/2014 o rodzaju i wysokości nałożonego środka, 

organie właściwym do rozpatrzenia skargi lub prawie wystąpienia z roszczeniem 

odszkodowawczym. 

[9. Wpływy z tytułu kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1 pkt 5, stanowią dochód budżetu 

państwa.] 

Art. 4. 

1. Do zadań Komisji należy: 

1)   sprawowanie nadzoru nad rynkiem finansowym określonego w art. 1 ust. 2; 

2)   podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego; 

3)   podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego 

konkurencyjności; 

3a)  
(4)

 podejmowanie działań mających na celu wspieranie rozwoju innowacyjności rynku 

finansowego; 

4)   podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania 

rynku finansowego, jego zagrożeń oraz podmiotów na nim funkcjonujących w celu 

ochrony uzasadnionych interesów uczestników rynku finansowego, w szczególności 

poprzez nieodpłatne publikowanie - w formie i czasie przez siebie określonym - 

ostrzeżeń i komunikatów w publicznym radiu i telewizji w rozumieniu przepisów 
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ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1414 i 

2111); 

5)   udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad 

rynkiem finansowym; 

6)   stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między 

uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze 

stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji a 

odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty; 

6a)   współpraca z Komisją Nadzoru Audytowego, w tym udzielanie informacji, 

wyjaśnień i przekazywanie dokumentów, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań 

związanych z monitorowaniem rynku w zakresie, o którym mowa w art. 27 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 

2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań 

sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję 

Komisji 2005/909/WE (Dz. Urz. UE L 158 z 27.05.2014, str. 77 oraz Dz. Urz. UE L 

170 z 11.06.2014, str. 66); 

7)   wykonywanie innych zadań określonych ustawami. 

[2. Komisja przedstawia Prezesowi Rady Ministrów coroczne sprawozdanie ze swojej 

działalności w terminie do dnia 31 lipca następnego roku. Sprawozdanie jest jawne i 

obejmuje w szczególności zestawienie wszystkich poniesionych w roku budżetowym 

kosztów działalności Komisji i Urzędu, w podziale na obszary nadzoru określone w art. 1 

ust. 2, wraz z liczbą oraz zakresem czynności nadzorczych, w tym także kosztów 

administracyjnych.] 

<2. Urząd Komisji przedstawia Prezesowi Rady Ministrów coroczne sprawozdanie ze 

swojej działalności oraz działalności Komisji w terminie do dnia 31 lipca następnego 

roku. Sprawozdanie jest jawne i obejmuje w szczególności zestawienie poniesionych 

w roku budżetowym kosztów, w podziale na obszary nadzoru określone w art. 1 ust. 

2, oraz kosztów administracyjnych.> 

[3. Komisja wydaje Dziennik Urzędowy Komisji Nadzoru Finansowego.] 

4. Komisja zamieszcza na swojej stronie internetowej następujące dane: 

1)   ogólne kryteria i metody przyjęte w celu sprawdzenia przestrzegania przez bank 

przepisów art. 405-409 rozporządzenia nr 575/2013; 
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2)   raz do roku, z zastrzeżeniem przepisów o tajemnicy zawodowej - podsumowanie 

wyniku sprawdzenia, o którym mowa w pkt 1, oraz informację o zastosowanych 

środkach w przypadku stwierdzenia naruszenia przez bank przepisów wymienionych 

w pkt 1. 

5. Komisja, w przypadku wydania decyzji na podstawie art. 7 ust. 3 lub art. 9 ust. 1 

rozporządzenia nr 575/2013, zamieszcza na swojej stronie internetowej następujące 

informacje: 

1)   kryteria uwzględnione przy ocenie spełnienia przesłanek, o których mowa w art. 7 ust. 

3 lit. a lub art. 9 ust. 2 tego rozporządzenia; 

2)   liczbę wydanych decyzji; 

3)   w formie zbiorczego zestawienia dla danego państwa członkowskiego: 

a)  łączną kwotę, na zasadzie skonsolidowanej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 48 

rozporządzenia nr 575/2013, funduszy własnych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 118 

tego rozporządzenia dominującej instytucji z państwa członkowskiego, dla której 

została wydana decyzja, ulokowanych w jednostkach zależnych w państwie 

trzecim w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia nr 575/2013, 

b)  odsetki w łącznych funduszach własnych na zasadzie skonsolidowanej w 

rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 48 rozporządzenia nr 575/2013 funduszy ulokowanych 

w jednostkach zależnych w państwie trzecim, dominujących instytucji z państwa 

członkowskiego, dla których zostały wydane decyzje, 

c)  odsetki w łącznych funduszach własnych na zasadzie skonsolidowanej w 

rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 48 rozporządzenia nr 575/2013 funduszy ulokowanych 

w jednostkach zależnych w państwie trzecim wymaganych na podstawie art. 92 

rozporządzenia nr 575/2013, dominujących instytucji z państwa członkowskiego, 

dla których zostały wydane decyzje. 

6. Komisja zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje o aktach prawnych 

regulujących wymogi ostrożnościowe mające zastosowanie do podmiotów, o których 

mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 i 4. 

Art. 5. 

[1. W skład Komisji wchodzą Przewodniczący, dwóch Zastępców Przewodniczącego i pięciu 

członków.] 

<1. W skład Komisji wchodzą Przewodniczący, dwóch Zastępców Przewodniczącego i 

dziewięciu członków.> 
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2. Członkami Komisji są: 

1)   minister właściwy do spraw instytucji finansowych albo jego przedstawiciel; 

1a)   minister właściwy do spraw gospodarki albo jego przedstawiciel; 

2)   minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego albo jego przedstawiciel; 

3)   Prezes Narodowego Banku Polskiego albo delegowany przez niego członek Zarządu 

Narodowego Banku Polskiego; 

4)   przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej [.] <;> 

<5) przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów; 

6) przedstawiciel Bankowego Funduszu Gwarancyjnego; 

7) przedstawiciel Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; 

8) przedstawiciel ministra – członka Rady Ministrów właściwego do spraw 

koordynowania działalności służb specjalnych, a jeżeli nie został wyznaczony – 

przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów.> 

2a. Do Przewodniczącego Komisji, jego Zastępców oraz członków Komisji przepis art. 21 

akapit trzeci rozporządzenia, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6a, oraz art. 95 ustawy z 

dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 

publicznym (Dz. U. poz. 1089 oraz z 2018 r. poz. 398) stosuje się. 

2b. W przypadku gdy minister właściwy do spraw instytucji finansowych, minister właściwy 

do spraw gospodarki, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego lub Prezes 

Narodowego Banku Polskiego nie spełniają warunków, o których mowa w art. 21 akapit 

trzeci rozporządzenia, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6a, wyznaczają swoich 

przedstawicieli zgodnie z ust. 2. 

3. W posiedzeniach Komisji w sprawach rekomendacji, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 

5 ustawy - Prawo bankowe, mogą uczestniczyć z głosem doradczym wskazani Komisji 

przedstawiciele izb gospodarczych zrzeszających banki. 

4. Każda z izb gospodarczych, o których mowa w ust. 3, jest uprawniona do wskazania 

Komisji jednego przedstawiciela. 

<5. Członkowie Komisji, o których mowa w ust. 2 pkt 6–8, uczestniczą w posiedzeniach 

Komisji wyłącznie z głosem doradczym.> 

 

Art. 10. 

[1. Tworzy się Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, zwany dalej "Urzędem Komisji". 

2. Komisja i Przewodniczący Komisji wykonują zadania przy pomocy Urzędu Komisji.] 
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3. Do pracowników Urzędu Komisji stosuje się ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 

pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, 4, 138, 305 i 357). 

<4. Porządek i czas pracy w Urzędzie Komisji oraz obowiązki pracodawcy i pracownika 

określa regulamin pracy ustalany przez Przewodniczącego Komisji.> 

 

Art. 11. 

1. Komisja w zakresie swojej właściwości podejmuje uchwały, w tym wydaje decyzje 

administracyjne i postanowienia, określone w przepisach odrębnych. 

[2. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w 

obecności co najmniej czterech osób wchodzących w jej skład, w tym Przewodniczącego 

Komisji lub jego Zastępcy; w razie równej liczby głosów rozstrzyga głos 

Przewodniczącego Komisji, a w razie jego nieobecności - głos Zastępcy 

Przewodniczącego upoważnionego do kierowania pracami Komisji.] 

<2. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w 

obecności co najmniej czterech osób wchodzących w jej skład, w tym 

Przewodniczącego Komisji lub jego Zastępcy. Członkowie Komisji, o których mowa 

w art. 5 ust. 2 pkt 6–8, nie biorą udziału w głosowaniu ani nie są uwzględniani przy 

liczeniu kworum. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego 

Komisji, a w razie jego nieobecności – głos Zastępcy Przewodniczącego Komisji 

upoważnionego do kierowania pracami Komisji.> 

3. Uchwały w imieniu Komisji podpisuje Przewodniczący Komisji lub Zastępca 

Przewodniczącego. 

4. Szczegółową organizację i tryb pracy Komisji określa regulamin Komisji uchwalony przez 

Komisję. 

5. Do postępowania Komisji i przed Komisją stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 

r. poz. 149), chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

5a. 
(7)

 Do spraw z zakresu właściwości Komisji nie stosuje się przepisów art. 29 i art. 32 

ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646) oraz działu III 

ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. poz. 647). 
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6. Do decyzji Komisji stosuje się odpowiednio przepis art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, chyba że przepisy szczególne stanowią 

inaczej. 

6a. W postępowaniach z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz w postępowaniach w 

sprawie wznowienia postępowania administracyjnego, stwierdzenia nieważności decyzji, 

a także zmiany lub uchylenia decyzji ostatecznej do Przewodniczącego Komisji, 

Zastępców Przewodniczącego oraz członków Komisji nie stosuje się przepisu art. 24 § 1 

pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. 

7. O wyłączeniu Zastępcy Przewodniczącego lub członków Komisji od udziału w 

postępowaniu w sprawie w przypadkach określonych w art. 24 § 3 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego postanawia Przewodniczący 

Komisji na wniosek strony, Zastępcy Przewodniczącego, członka Komisji albo z urzędu. 

8. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji od udziału w postępowaniu w sprawie w 

przypadkach określonych w art. 24 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego postanawia Komisja podejmując uchwałę bez udziału 

Przewodniczącego Komisji na wniosek strony, Przewodniczącego Komisji, Zastępcy 

Przewodniczącego lub członka Komisji. 

9. Jeżeli Komisja wskutek wyłączenia osób wchodzących w jej skład nie może załatwić 

sprawy, Prezes Rady Ministrów wyznacza do załatwienia sprawy inny organ administracji 

publicznej. 

Art. 11b.
 

1. Podmiot wykonujący działalność na podstawie przepisów, o których mowa w art. 1 ust. 2, a 

także podmiot zamierzający wykonywać taką działalność, mogą złożyć do Komisji 

wniosek o wydanie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, o których 

mowa w art. 1 ust. 2, oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie, w ich 

indywidualnej sprawie (interpretacja Komisji). 

2. Wniosek o interpretację Komisji może dotyczyć wyłącznie produktów i usług, które mają 

na celu rozwój innowacyjności rynku finansowego. 

3. Wniosek o interpretację Komisji zawiera wyczerpujący opis stanu faktycznego lub 

zdarzenia przyszłego, którego ma dotyczyć interpretacja Komisji, oraz własne stanowisko 

podmiotu, o którym mowa w ust. 1, w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego lub 

zdarzenia przyszłego, a ponadto: 

1)   oznaczenie firmy (nazwy) oraz adres siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu; 
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2)   numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

3)   numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile podmiot 

taki numer posiada; 

4)   adres do korespondencji, w przypadku gdy jest on inny niż adres siedziby albo 

miejsca zamieszkania podmiotu. 

4. Interpretacja Komisji jest wydawana bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 

30 dni od dnia złożenia wniosku o jej wydanie, a w przypadkach szczególnie 

skomplikowanych - nie później niż w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku. Komisja 

informuje podmiot, o którym mowa w ust. 1, o tym, że uznaje przypadek za szczególnie 

skomplikowany. 

5. Wniosek o interpretację Komisji podlega opłacie w wysokości 1000 zł. Wniosek 

nieopłacony pozostawia się bez rozpoznania. Opłata nie podlega zwrotowi. 

[6. Opłata, o której mowa w ust. 5, stanowi dochód budżetu państwa.] 

<6. Opłata, o której mowa w ust. 5, stanowi przychód Urzędu Komisji.> 

7. Niewydanie interpretacji Komisji w terminach określonych w ust. 4 uznaje się za 

potwierdzenie stanowiska podmiotu, o którym mowa w ust. 1. 

8. Interpretacja Komisji nie jest wiążąca dla podmiotu, o którym mowa w ust. 1, i Komisji, z 

zastrzeżeniem że działania tego podmiotu w zakresie, w jakim zastosował się do 

interpretacji Komisji, nie mogą stanowić podstawy do nałożenia przez Komisję sankcji 

administracyjnej. 

9. Interpretacja Komisji powinna zawierać w szczególności: 

1)   opis zagadnienia, w związku z którym jest dokonywana; 

2)   ocenę stanowiska podmiotu, o którym mowa w ust. 3, wraz z uzasadnieniem 

prawnym. 

10. Przepisów ust. 1-9 nie stosuje się: 

1)   w przypadku gdy wniosek dotyczy przepisów, których naruszenie związane jest z 

odpowiedzialnością karną; 

2)   w zakresie tych elementów stanu faktycznego, które w dniu złożenia wniosku o 

interpretację Komisji są przedmiotem toczącego się postępowania przed Komisją lub 

przed innymi organami, w tym postępowania sądowego lub 

sądowoadministracyjnego, albo gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta. 

11. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, występując z wnioskiem o interpretację Komisji, 

składa oświadczenie, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem w dniu jego 
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złożenia nie są przedmiotem postępowań, o których mowa w ust. 10 pkt 2, prowadzonych 

w stosunku do niego przed innymi organami. 

12. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 11, 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 osoby składającej 

oświadczenie w imieniu podmiotu, o którym mowa w ust. 1, o odpowiedzialności karnej 

za składanie fałszywych oświadczeń. 

13. W razie złożenia fałszywego oświadczenia, o którym mowa w ust. 11, interpretacja 

Komisji nie wywołuje skutków prawnych. 

 

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)  
(10)

 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, 

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, 
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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, 

zb)  zastosowania środków, o których mowa w art. 141a ust. 2-3 ustawy - Prawo 

bankowe, 
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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)  
(11)

 wydawania decyzji, o których mowa w art. 141m ust. 4 oraz art. 141q ust. 1, 7 

i 10 ustawy - Prawo bankowe, 

zf)  
(12)

 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 oraz 

z 2018 r. poz. 650), 

zg)  
(13)

 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, 
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c)  połączenia i podziału zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, 

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)  
(14)

 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)   wyrażenia zgody na nabycie akcji spółki prowadzącej rynek regulowany, 

j)   (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 
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repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L 201 z 27.07.2012, str. 1, z późn. zm.), a 

także cofnięcia zezwolenia na świadczenie usług rozliczeniowych jako CCP na 

podstawie art. 20 tego rozporządzenia, 

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, 
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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 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)   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)  
(15)

 wydawania decyzji, o których mowa w art. 72d ust. 6 i 9, art. 132e ust. 1 oraz 

art. 132f ust. 5a i 5d ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, 
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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, 

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; 

5a)  
(16)

 nadzoru nad małymi instytucjami płatniczymi w sprawach: 

a)  odmowy wpisu małej instytucji płatniczej do rejestru oraz zakazu wykonywania 

działalności objętej wpisem do rejestru, 

b)  nakładania kar pieniężnych, o których mowa w art. 117s ust. 6 ustawy z dnia 19 

sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych; 

5b)  
(17)

 nadzoru nad dostawcami świadczącymi wyłącznie usługę dostępu do informacji o 

rachunku w sprawach: 

a)  odmowy wpisu dostawcy świadczącego wyłącznie usługę dostępu do informacji o 

rachunku do rejestru oraz zakazu wykonywania działalności objętej wpisem do 

rejestru, 

b)  nakładania kar pieniężnych, o których mowa w art. 105 ust. 1 pkt 4, art. 106 ust. 2 

pkt 1 oraz art. 117d ust. 6 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; 
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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. 

<4. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie może dotyczyć uchwalania projektu 

rocznego planu finansowego, o którym mowa w art. 19b ust. 1, oraz rocznego 

sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 19c ust. 1.> 

 

Art. 16. 

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 nieujawniania osobom 

nieupoważnionym informacji chronionych na podstawie odrębnych ustaw. Obowiązek ten 

trwa również po ustaniu pełnienia funkcji, rozwiązaniu stosunku pracy lub rozwiązaniu 

umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innych umów o podobnym charakterze. 

2. Przewodniczący Komisji, jego Zastępcy oraz członkowie Komisji mogą dokonywać 

wzajemnej wymiany informacji, w tym chronionych na podstawie odrębnych ustaw, w 

zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji celów nadzoru nad rynkiem finansowym. 

[3. Członkowie Komisji mogą udostępniać informacje uzyskane w związku z ich 

uczestnictwem w pracach Komisji, w tym chronione na podstawie odrębnych ustaw, 

pracownikom odpowiednio urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw instytucji 

finansowych, urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki, urzędu 

obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, Narodowego 

Banku Polskiego oraz Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie 

niezbędnym dla przygotowania opinii lub stanowisk pozostających w bezpośrednim 

związku z pracami Komisji.] 

<3. Członkowie Komisji mogą udostępniać informacje uzyskane w związku z ich 

uczestnictwem w pracach Komisji, w tym chronione na podstawie odrębnych ustaw, 
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pracownikom odpowiednio urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw 

instytucji finansowych, urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw 

gospodarki, urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia 

społecznego, Narodowego Banku Polskiego, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Bankowego Funduszu 

Gwarancyjnego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także 

funkcjonariuszom, żołnierzom i pracownikom odpowiednio Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 

Wywiadu Wojskowego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w zakresie 

niezbędnym dla przygotowania opinii lub stanowisk pozostających w bezpośrednim 

związku z pracami Komisji.> 

4. Pracownicy instytucji, o których mowa w ust. 3, są obowiązani do nieujawniania informacji 

udostępnionych przez członków Komisji. Obowiązek ten trwa również po rozwiązaniu 

stosunku pracy. 

5. Nie narusza obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 4, w tym obowiązku zachowania 

tajemnicy zawodowej w zakresie informacji stanowiących tajemnicę bankową, złożenie 

zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w ustawach, o 

których mowa w art. 1 ust. 2, lub przekazywanie dalszych informacji w uzupełnieniu tego 

zawiadomienia. 

<Art. 16a. 

1. Na żądanie Prezesa Rady Ministrów Przewodniczący Komisji i jego Zastępcy 

udostępniają Prezesowi Rady Ministrów informacje uzyskane w związku z ich 

uczestnictwem w pracach Komisji, w tym chronione na podstawie odrębnych ustaw. 

2. Prezes Rady Ministrów kieruje żądanie udostępnienia informacji, o których mowa w 

ust. 1, na piśmie. 

3. Przewodniczący Komisji i jego Zastępcy przekazują informacje, o których mowa w 

ust. 1, na piśmie. Jeżeli informacja została przekazana w innej formie, 

Przewodniczący Komisji sporządza notatkę, której kopię niezwłocznie przekazuje 

Prezesowi Rady Ministrów. 

4. Zastępca Przewodniczącego Komisji, który udostępnił informacje Prezesowi Rady 

Ministrów, niezwłocznie informuje o tym Przewodniczącego Komisji.> 
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[Art. 17. 

1. Przewodniczący Komisji może przekazywać ministrowi właściwemu do spraw instytucji 

finansowych, Narodowemu Bankowi Polskiemu oraz Bankowemu Funduszowi 

Gwarancyjnemu informacje uzyskane przez Komisję, w tym także informacje chronione na 

podstawie odrębnych ustaw. 

2. W celu określenia zasad współpracy i przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1, 

Przewodniczący Komisji może zawierać porozumienia o współpracy oraz o wymianie 

informacji. 

3. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do przekazywania informacji między Komisją a 

Europejskim Bankiem Centralnym. 

4. (uchylony).] 

<Art. 17. 

1. Komisja i Narodowy Bank Polski przekazują sobie dokumenty i informacje, w tym 

chronione na podstawie odrębnych ustaw, w zakresie niezbędnym do wykonywania 

ich ustawowych zadań. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do przekazywania dokumentów i informacji 

pomiędzy Komisją a Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, Ubezpieczeniowym 

Funduszem Gwarancyjnym, Rzecznikiem Finansowym oraz ministrem właściwym 

do spraw instytucji finansowych. 

3. W celu określenia zasad współpracy i przekazywania dokumentów i informacji, o 

których mowa w ust. 1 i 2, Komisja zawiera porozumienia oraz umowy z 

podmiotami, o których mowa w ust. 1 i 2.> 

 

<Art. 17aa. 

Przewodniczący Komisji jest obowiązany do poinformowania Prezesa Rady Ministrów o 

zidentyfikowaniu ryzyka systemowego w systemie finansowym lub jego otoczeniu w 

rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad 

systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym oraz o 

każdym zdarzeniu, które może zagrozić bezpieczeństwu lub skutkuje zagrożeniem 

bezpieczeństwa rynku finansowego, w tym zagrożeniu lub naruszeniu interesów 

znacznej liczby inwestorów indywidualnych w rozumieniu rozporządzenia nr 1286/2014, 

a także działaniach podjętych przez Komisję w związku z takim ryzykiem lub 

zdarzeniem.> 
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<Art. 17ca. 

1. Przewodniczący Komisji przekazuje Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szefowi Krajowej Administracji 

Skarbowej, Komendantowi Głównemu Policji oraz Prezesowi Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów dokumenty i informacje, w tym chronione na 

podstawie odrębnych ustaw, w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

Krajowej Administracji Skarbowej, Policji oraz Prezesa Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów. 

2. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, Komendant Główny 

Policji oraz Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przekazują 

Przewodniczącemu Komisji dokumenty i informacje, w tym chronione na podstawie 

odrębnych ustaw, w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań Komisji. 

3. W celu określenia zasad współpracy oraz przekazywania dokumentów i informacji, w 

zakresie określonym ust. 1 i 2, zawierane są odpowiednie porozumienia. 

 

Art. 17cb. 

Przewodniczący Komisji przekazuje Prezesowi Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej niezbędne informacje i dokumenty w celu realizacji 

zastępstwa, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii 

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2261 oraz z 2018 r. poz. 723, 1544 i 

1669).> 

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. 

Ryzyka Systemowego oraz Europejskim Systemem Banków Centralnych i udziela tym 

organom wszelkich informacji niezbędnych do wypełniania ich obowiązków.] 

<1. Komisja współpracuje z Komisją Europejską, Europejskim Bankiem Centralnym, 

Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego, Europejskim Urzędem Nadzoru 

Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych, Europejskim Urzędem 

Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, Europejską Radą ds. Ryzyka 
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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. 
(18)

 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. 

 

Art. 18h. 

1. W granicach koniecznych do sprawdzenia, czy zachodzi uzasadnione podejrzenie 

popełnienia przestępstwa określonego w ustawach, o których mowa w art. 1 ust. 2, lub do 

wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie naruszenia przepisów prawa w 

zakresie podlegającym nadzorowi Komisji, Przewodniczący Komisji może zażądać od 

Szefa Krajowej Administracji Skarbowej udostępnienia określonych informacji 

stanowiących tajemnicę skarbową w rozumieniu działu VII ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.). 

2. Przekazanie informacji zgodnie z ust. 1 nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania 

tajemnicy skarbowej. 

<3. W przypadku gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa 

skarbowego, Przewodniczący Komisji udostępnia Szefowi Krajowej Administracji 

Skarbowej właściwe w tej sprawie dokumenty i informacje. 

4. Przekazanie dokumentów i informacji zgodnie z ust. 3 nie stanowi naruszenia 

obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej.> 

 

Art. 18i. 

1. Postępowanie nie może trwać dłużej niż [6 miesięcy] <12 miesięcy> od dnia zarządzenia 

jego przeprowadzenia. 
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2. Po zakończeniu postępowania Przewodniczący Komisji składa zawiadomienie o 

podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wszczyna postępowanie administracyjne albo 

zarządza zamknięcie tego postępowania. 

3. Do zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dołącza się akta postępowania, 

w tym informacje objęte tajemnicą bankową. 

4. Po zamknięciu postępowania zajęty dokument lub inny nośnik informacji zwraca się 

uprawnionemu. [Akta postępowania przechowuje się przez okres 5 lat.] <Akta 

postępowania przechowuje się przez okres 10 lat, chyba że przepisy odrębne 

przewidują inny okres przechowywania określonych informacji.> 

5. Zamknięcie postępowania nie stanowi przeszkody do ponownego jego przeprowadzenia o 

ten sam czyn w przypadku ujawnienia nowych okoliczności, nieznanych 

Przewodniczącemu Komisji przed zarządzeniem zamknięcia postępowania, chyba że 

nastąpiło przedawnienie karalności przestępstwa. 

 

[Art. 19. 

1. Wydatki stanowiące koszty działalności Komisji i Urzędu Komisji, w wysokości określonej 

w ustawie budżetowej, w tym wynagrodzenia i nagrody dla Przewodniczącego Komisji, 

jego Zastępców oraz pracowników Urzędu Komisji, są pokrywane z wpłat wnoszonych 

przez podmioty nadzorowane w wysokości i na zasadach określonych w przepisach ustaw, 

o których mowa w art. 1 ust. 2. 

2. Wpłaty wnoszone przez podmioty nadzorowane, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 5a, 

obejmują opłatę od wniosku o wydanie decyzji w sprawie rejestracji agencji ratingowej. 

3. Wysokość opłaty od wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 2, wynosi 1,5% 

wartości przychodów agencji ratingowej wskazanych w ostatnim zatwierdzonym rocznym 

sprawozdaniu finansowym, jednak nie mniej niż 20 000 zł i nie więcej niż 80 000 zł. 

4. (uchylony). 

5. Należności od podmiotów nadzorowanych na pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 1, 

pobierane przez Komisję Nadzoru Finansowego stanowią dochody budżetu państwa.] 

 

<Art. 19a. 

1. Urząd Komisji prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych 

środków. 

2. Przychodami Urzędu Komisji są: 
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1) wpłaty i opłaty na pokrycie kosztów nadzoru wnoszone przez podmioty 

nadzorowane w wysokości i na zasadach określonych w ustawach, o których 

mowa w art. 1 ust. 2; 

2) opłaty za egzaminy: 

a) dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, 

b) na aktuariuszy, 

c) na maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów 

firm inwestycyjnych, maklerów giełd towarowych oraz za egzaminy 

uzupełniające, 

d) na pośrednika kredytu hipotecznego; 

3) opłaty za wydanie interpretacji Komisji; 

4) darowizny i zapisy; 

5) przychody z tytułu odsetek za zwłokę w zapłacie należności; 

6) przychody z najmu; 

7) przychody z lokat; 

8) inne przychody. 

3. Wpłaty wnoszone przez podmioty nadzorowane, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 

5a, obejmują opłatę od wniosku o wydanie decyzji w sprawie rejestracji agencji 

ratingowej. 

4. Wysokość opłaty od wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 3, wynosi 1,5% 

wartości przychodów agencji ratingowej wskazanych w ostatnim zatwierdzonym 

rocznym sprawozdaniu finansowym, jednak nie mniej niż 20 000 zł i nie więcej niż 

80 000 zł. 

5. Do należności z tytułu wpłat i opłat, o których mowa w ust. 2 pkt 1–3 oraz w ust. 3, 

stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

Ordynacja podatkowa oraz przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

6. Z przychodów, o których mowa w ust. 2, pokrywa się koszty funkcjonowania Urzędu 

Komisji i jego organów. 

7. Wpłaty i opłaty na pokrycie kosztów nadzoru, o których mowa w ust. 2 pkt 1, ustala 

się w oparciu o kwotę ustaloną w planie finansowym Urzędu Komisji. Po 

zakończeniu roku obrotowego Urzędu Komisji ustala się różnicę pomiędzy 
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planowanymi a wykonanymi kosztami, którą uwzględnia się w rozliczeniu kosztów 

nadzoru w danym roku obrotowym. 

 

Art. 19b. 

1. Projekt rocznego planu finansowego Urzędu Komisji, po uchwaleniu przez Komisję i 

zatwierdzeniu przez Prezesa Rady Ministrów, jest przekazywany ministrowi 

właściwemu do spraw instytucji finansowych w trybie określonym w przepisach 

dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej. 

2. Rokiem obrotowym Urzędu Komisji jest rok kalendarzowy. 

 

Art. 19c. 

1. Roczne sprawozdanie finansowe Urzędu Komisji podlega badaniu przez firmę 

audytorską. 

2. Prezes Rady Ministrów dokonuje wyboru firmy audytorskiej. 

3. Sporządzone przez Komisję roczne sprawozdanie finansowe Urzędu Komisji jest 

przekazywane wraz ze sprawozdaniem z badania Prezesowi Rady Ministrów w celu 

zatwierdzenia. 

4. Zatwierdzone sprawozdanie finansowe Urzędu Komisji jest przekazywane ministrowi 

właściwemu do spraw instytucji finansowych w terminach określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 

1693). 

Art. 19d. 

1. Urząd Komisji tworzy następujące fundusze własne: 

1) fundusz podstawowy; 

2) fundusz rezerwowy. 

2. Fundusz podstawowy Urzędu Komisji odzwierciedla równowartość mienia Urzędu 

Komisji na dzień jego utworzenia. 

3. Fundusz rezerwowy zwiększa się o zysk netto i zmniejsza się o stratę netto. 

 

Art. 19e. 

1. Wpływy z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez Komisję na podstawie art. 3c 

ust. 1 pkt 5 oraz na podstawie ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2, stanowią środki 
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Funduszu Edukacji Finansowej, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. 

o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku 

Finansowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2038).  

2. Do kar pieniężnych nakładanych przez Komisję na podstawie art. 3c ust. 1 pkt 5 oraz 

na podstawie ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy 

działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa oraz przepisy 

ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do kar pieniężnych nakładanych przez Komisję na 

podstawie: 

1) art. 141 ustawy – Prawo bankowe; 

2) art. 72 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach 

oszczędnościowo-kredytowych.> 

 

Art. 20. 

1. Kształtowanie wysokości wynagrodzeń i nagród dla Przewodniczącego Komisji, jego 

Zastępców oraz pracowników Urzędu Komisji powinno zapewnić sprawne wykonywanie 

nadzoru nad rynkiem finansowym i realizację celów określonych w art. 2. 

[2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania wysokości 

środków przeznaczonych na wynagrodzenia i nagrody dla Przewodniczącego Komisji i 

jego Zastępców oraz ustalania wysokości tych wynagrodzeń i nagród, a także sposób 

ustalania wysokości środków przeznaczonych na wynagrodzenia i nagrody dla 

pracowników Urzędu Komisji, uwzględniając organizację Komisji i Urzędu Komisji, 

konieczność zapewnienia właściwej realizacji zadań Komisji i Urzędu Komisji w zakresie 

sprawowanego nadzoru oraz poziom płac w instytucjach nadzorowanych.] 

<2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania 

wysokości środków przeznaczonych na wynagrodzenia i nagrody dla 

Przewodniczącego Komisji i jego Zastępców oraz ustalania wysokości tych 

wynagrodzeń i nagród, uwzględniając organizację Urzędu Komisji i Komisji, 

konieczność zapewnienia właściwej realizacji zadań Urzędu Komisji i Komisji w 

zakresie sprawowanego nadzoru oraz poziom płac w instytucjach nadzorowanych.> 
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USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 798, 650, 1637 i 1669) 

<Art. 106b. 

1. Prezes Urzędu może nałożyć na osobę zarządzającą karę pieniężną w wysokości do 

2 000 000 zł, jeżeli osoba ta, w ramach sprawowania swojej funkcji w czasie trwania 

stwierdzonego naruszenia, umyślnie dopuściła przez swoje działanie lub zaniechanie 

do naruszenia przez przedsiębiorcę zakazów określonych w art. 23a lub art. 24. 

2. W przypadku osoby zarządzającej w podmiocie, o którym mowa w ustawach, o 

których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem 

finansowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 621, 650, 685, 1075 i …), kara pieniężna, o której 

mowa w ust. 1, może być nałożona w wysokości do 5 000 000 zł.  

3. Nałożenie na osobę zarządzającą kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1 i 2, może 

nastąpić wyłącznie w decyzji nakładającej na przedsiębiorcę karę pieniężną, o której 

mowa w art. 106 ust. 1 pkt 3a lub 4.> 

 

Art. 111. 

1. Prezes Urzędu, ustalając wysokość nakładanej kary pieniężnej, uwzględnia w 

szczególności okoliczności naruszenia przepisów ustawy oraz uprzednie naruszenie 

przepisów ustawy, a także, w przypadku kary pieniężnej, o której mowa w: 

1)   art. 106 ust. 1 i w art. 108 ust. 1 pkt 2 - okres, stopień oraz skutki rynkowe naruszenia 

przepisów ustawy, przy czym stopień naruszenia Prezes Urzędu ocenia biorąc pod 

uwagę okoliczności dotyczące natury naruszenia, działalności przedsiębiorcy, która 

stanowiła przedmiot naruszenia oraz - w przypadkach, o których mowa w art. 106 ust. 

1 pkt 1-3 i w art. 108 ust. 1 pkt 2 - specyfiki rynku, na którym doszło do naruszenia; 

[2)   art. 106a - stopień wpływu zachowania osoby zarządzającej na naruszenie, którego 

dokonał przedsiębiorca, przychody uzyskane przez osobę zarządzającą u danego 

przedsiębiorcy, z uwzględnieniem okresu trwania naruszenia oraz okres i skutki 

rynkowe naruszenia;] 

<2) art. 106a i art. 106b – stopień wpływu zachowania osoby zarządzającej na 

naruszenie, którego dokonał przedsiębiorca, przychody uzyskane przez osobę 

zarządzającą u danego przedsiębiorcy, z uwzględnieniem okresu trwania 

naruszenia, oraz okres i skutki rynkowe naruszenia lub skutki naruszenia dla 

konsumentów;> 
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3)   art. 106 ust. 2 oraz w art. 108 ust. 2 i 3 - wpływ naruszenia na przebieg i termin 

zakończenia postępowania; 

4)   art. 107 oraz w art. 108 ust. 1 pkt 1 - skutki rynkowe niewykonania decyzji, 

postanowień lub wyroków, o których mowa w art. 107. 

2. Ustalając wysokość kar pieniężnych zgodnie z ust. 1 Prezes Urzędu bierze pod uwagę 

okoliczności łagodzące lub obciążające, które wystąpiły w sprawie. 

3. Okolicznościami łagodzącymi, o których mowa w ust. 2, są w szczególności: 

1)   w przypadku naruszenia zakazu praktyk ograniczających konkurencję: 

a)  dobrowolne usunięcie skutków naruszenia, 

b)  zaniechanie stosowania zakazanej praktyki przed wszczęciem postępowania lub 

niezwłocznie po jego wszczęciu, 

c)  podjęcie z własnej inicjatywy działań w celu zaprzestania naruszenia lub usunięcia 

jego skutków, 

d)  współpraca z Prezesem Urzędu w toku postępowania, w szczególności 

przyczynienie się do szybkiego i sprawnego przeprowadzenia postępowania, 

e)  bierna rola przedsiębiorcy w naruszeniu zakazu porozumień ograniczających 

konkurencję, w tym unikanie przez niego wprowadzenia w życie postanowień 

porozumienia ograniczającego konkurencję, 

f)  działanie pod przymusem - w przypadku naruszenia zakazu porozumień 

ograniczających konkurencję; 

2)    w przypadku naruszenia zakazu praktyk naruszających zbiorowe interesy 

konsumentów lub stosowania niedozwolonych postanowień wzorców umów - 

okoliczności, o których mowa w pkt 1 lit. a-d; 

<2a) w przypadku dopuszczenia przez osobę zarządzającą do naruszenia przez 

przedsiębiorcę zakazów, o których mowa w art. 23a lub art. 24: 

a) działanie pod przymusem, 

b) przyczynienie się do dobrowolnego usunięcia przez przedsiębiorcę skutków 

naruszenia, 

c) przyczynienie się do zaniechania przez przedsiębiorcę z własnej inicjatywy 

stosowania niedozwolonej praktyki przed wszczęciem postępowania lub 

niezwłocznie po jego wszczęciu, 

d) okoliczności, o których mowa w pkt 1 lit. c i d;> 
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3)   w przypadku dopuszczenia przez osobę zarządzającą do naruszenia przez 

przedsiębiorcę zakazów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-6 ustawy lub w art. 101 

ust. 1 lit. a-e TFUE: 

a)  działanie pod przymusem, 

b)  przyczynienie się do dobrowolnego usunięcia przez przedsiębiorcę skutków 

naruszenia, 

c)  przyczynienie się do zaniechania przez przedsiębiorcę z własnej inicjatywy 

stosowania niedozwolonej praktyki przed wszczęciem postępowania lub 

niezwłocznie po jego wszczęciu, 

d)  okoliczności, o których mowa w pkt 1 lit. c i d; 

4)   w przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji, o którym mowa w art. 13 - 

poinformowanie Prezesa Urzędu o dokonaniu koncentracji oraz okoliczności, o 

których mowa w pkt 1 lit. d. 

4. Okolicznościami obciążającymi, o których mowa w ust. 2, są: 

1)   w przypadku naruszenia zakazu praktyk ograniczających konkurencję: 

a)  rola lidera lub inicjatora porozumienia ograniczającego konkurencję lub 

nakłanianie innych przedsiębiorców do uczestnictwa w porozumieniu - w 

przypadku naruszenia zakazu porozumień ograniczających konkurencję, 

b)  przymuszanie, wywieranie presji lub stosowanie środków odwetowych w stosunku 

do innych przedsiębiorców lub osób w celu wprowadzenia w życie lub 

kontynuowania naruszenia, 

c)  dokonanie uprzednio podobnego naruszenia, 

d)  umyślność naruszenia; 

2)    w przypadku naruszenia zakazu praktyk naruszających zbiorowe interesy 

konsumentów lub stosowania niedozwolonych postanowień wzorców umów: 

a)  znaczny zasięg terytorialny naruszenia lub jego skutków, 

b)  znaczne korzyści uzyskane przez przedsiębiorcę w związku z dokonanym 

naruszeniem, 

c)  okoliczności, o których mowa w pkt 1 lit. c i d; 

<2a) w przypadku dopuszczenia przez osobę zarządzającą do naruszenia przez 

przedsiębiorcę zakazów, o których mowa w art. 23a lub art. 24: 

a) znaczne korzyści uzyskane przez osobę zarządzającą w związku z dokonanym 

naruszeniem, 
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b) dokonanie uprzednio podobnego naruszenia;> 

3)   w przypadku dopuszczenia przez osobę zarządzającą do naruszenia przez 

przedsiębiorcę zakazów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-6 ustawy lub w art. 101 

ust. 1 lit. a-e TFUE: 

a)  rola organizatora, inicjatora porozumienia ograniczającego konkurencję lub 

nakłanianie innych przedsiębiorców lub osób do uczestnictwa w porozumieniu, 

b)  znaczne korzyści uzyskane przez osobę zarządzającą w związku z dokonanym 

naruszeniem, 

c)  okoliczności, o których mowa w pkt 1 lit. b i c; 

4)   w przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji, o którym mowa w art. 13 - 

okoliczności, o których mowa w pkt 1 lit. c i d. 

 

Art. 112. 

1. (uchylony). 

[2. Środki finansowe pochodzące z kar pieniężnych, o których mowa w art. 106-108, stanowią 

dochód budżetu państwa.] 

<2. Środki finansowe pochodzące z kar pieniężnych, o których mowa 

w art. 106–108, stanowią dochód budżetu państwa, a w przypadku gdy kara 

pieniężna została nałożona na podmiot, o którym mowa w ustawach, o których mowa 

w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 o nadzorze nad rynkiem finansowym  – 

przychód Funduszu Edukacji Finansowej, o którym mowa w ustawie z dnia 5 

sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o 

Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2038).> 

3. Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji Prezesa 

Urzędu. 

4. W razie upływu terminu, o którym mowa w ust. 3, kara pieniężna podlega ściągnięciu w 

trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

5. W przypadku nieterminowego uiszczenia kary pieniężnej odsetek nie pobiera się. 

6. W przypadku uchylenia bądź zmiany prawomocnej decyzji, których następstwem jest 

uchylenie kary pieniężnej bądź obniżenie jej wysokości, uiszczona kara podlega zwrotowi 

w części albo w całości w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zwrotu tej 

kary wraz z odpisem orzeczenia sądu i, w uzasadnionym przypadku, stwierdzeniem jego 

prawomocności. Przy zwrocie kary odsetek nie nalicza się. 
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USTAWA z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2065, z późn. zm.) 

Art. 71b.
 

1. W przypadku gdy kasa nie udostępnia usługi podstawowego rachunku płatniczego, o której 

mowa w art. 59ia ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, Komisja 

Nadzoru Finansowego może nałożyć na tę kasę karę pieniężną w wysokości do 100 000 

zł, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu jej do spełnienia tego obowiązku w terminie 

wyznaczonym przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

2. W przypadku gdy kasa nie umożliwia przenoszenia rachunków płatniczych, o którym 

mowa w art. 59ii ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, Komisja 

Nadzoru Finansowego może nałożyć na tę kasę karę pieniężną w wysokości do 1 000 000 

zł, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu jej do spełnienia tego obowiązku w terminie 

wyznaczonym przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

3. Ustalając wysokość kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1 i 2, Komisja Nadzoru 

Finansowego uwzględnia wagę, czas trwania i przyczyny naruszenia obowiązku 

określonego w art. 59ia ust. 1 lub art. 59ii ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach 

płatniczych, rozmiar prowadzonej przez kasę działalności oraz jej sytuację finansową. 

[4. Wpływy z tytułu kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowią dochód budżetu 

państwa. 

5. Należności z tytułu kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1 i 2, podlegają egzekucji w 

trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.] 

 

 

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2003, z 

późn. zm.) 

Art. 14. 

1. Nadzór nad wykonywaniem działalności w zakresie usług płatniczych, przenoszenia 

rachunków płatniczych oraz wydawania i wykupu pieniądza elektronicznego zgodnie z 

ustawą oraz rozporządzeniem (UE) 2015/751, a w zakresie usług płatniczych w euro - 

również zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 924/2009 

z dnia 16 września 2009 r. w sprawie płatności transgranicznych we Wspólnocie oraz 

uchylającym rozporządzenie (WE) nr 2560/2001 (Dz. Urz. UE L 266 z 09.10.2009, str. 

11, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
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260/2012 z dnia 14 marca 2012 r. ustanawiającym wymogi techniczne i handlowe w 

odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniającym 

rozporządzenie (WE) nr 924/2009 (Dz. Urz. UE L 94 z 30.03.2012, str. 22, z późn. zm.): 

1)   przez podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1-3, 5 i 9 - sprawują organy 

właściwe do sprawowania nadzoru nad tymi podmiotami; 

2)   
(67)

 przez podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 4, 6 i 10-12, oraz przez 

oddziały zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego - sprawuje KNF, z tym że 

w przypadku unijnych instytucji płatniczych i unijnych instytucji pieniądza 

elektronicznego - wyłącznie w zakresie określonym ustawą. 

2. Nadzór nad funkcjonowaniem schematów płatniczych sprawuje Prezes NBP. 

3. Czynności podejmowane przez KNF w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów 

rozporządzenia (UE) 2015/751 przez dostawców, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1-4, 

6 i 9, polegają w szczególności na: 

1)   monitorowaniu przestrzegania przepisów rozporządzenia (UE) 2015/751; 

2)   przeciwdziałaniu próbom naruszenia zakazu określonego w art. 5 rozporządzenia 

(UE) 2015/751. 

4. W przypadku gdy dostawcy, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1-4, 6 i 9, nie wykonują lub 

nienależycie wykonują obowiązki lub nie przestrzegają zakazów albo ograniczeń, o 

których mowa w art. 3-5 i art. 8-10 rozporządzenia (UE) 2015/751, KNF może, w drodze 

decyzji, nałożyć na tych dostawców karę pieniężną do wysokości 100 000 zł, nie więcej 

jednak niż do wysokości 1% przychodu z tytułu świadczenia usług płatniczych 

wykazanego w jego ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym, a w przypadku braku 

obowiązku badania sprawozdania finansowego - nie wyższą niż 10% przychodu 

wykazanego w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym. 

5. W przypadku gdy dostawcy, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1-4, 6 i 9, nie wykonują lub 

nienależycie wykonują obowiązki i nie przestrzegają zakazów, o których mowa w art. 11 i 

art. 12 rozporządzenia (UE) 2015/751, KNF może, w drodze decyzji, nałożyć na tych 

dostawców karę pieniężną do wysokości 500 000 zł. 

6. Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych, o których mowa w ust. 4 i 5, KNF uwzględnia w 

szczególności rodzaj i wagę naruszenia przepisów rozporządzenia (UE) 2015/751, wpływ 

tego naruszenia na prawidłowe funkcjonowanie rynku usług płatniczych, rozmiar 

prowadzonej działalności oraz sytuację finansową dostawcy, który dokonał naruszenia. 

7. Wydanie decyzji, o której mowa w ust. 4 lub 5, następuje po przeprowadzeniu rozprawy. 
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[8. Wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w ust. 4 i 5, stanowią dochód budżetu państwa. 

9. Należności z tytułu kar pieniężnych, o których mowa w ust. 4 i 5, podlegają egzekucji w 

trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 i 1475) zwanej dalej "ustawą o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji".] 

10. W przypadku stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość wystąpienia 

zagrożenia niewykonania lub nienależytego wykonania przez dostawców, o których 

mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1-4, 6 i 9, obowiązków określonych w rozporządzeniu (UE) 

2015/751, KNF może w szczególności: 

1)   skierować do dostawcy zalecenia; 

2)   wystąpić do dostawcy o udzielenie informacji lub wyjaśnień. 

11. W przypadku stwierdzenia naruszenia, o którym mowa odpowiednio w art. 3-5 i art. 8-12 

rozporządzenia (UE) 2015/751, dokonanego przez unijną instytucję płatniczą, art. 107 ust. 

1 i 3-8 stosuje się odpowiednio. 

Art. 59it. 

1. W przypadku gdy dostawca, o którym mowa w art. 59ii, inny niż dostawca, o którym 

mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1-3 i 9, nie umożliwia przenoszenia rachunków płatniczych, 

właściwy organ nadzoru, o którym mowa w art. 14, może nałożyć na tego dostawcę karę 

pieniężną w wysokości do 1 000 000 zł, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu go do 

spełnienia tego obowiązku w terminie wyznaczonym przez organ. 

2. Ustalając wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, organ nadzoru uwzględnia 

wagę, czas trwania i przyczyny naruszenia obowiązku określonego w art. 59ii, rozmiar 

prowadzonej przez dostawcę działalności oraz jego sytuację finansową. 

[3. Wpływy z tytułu kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, stanowią dochód budżetu 

państwa. 

4. Należności z tytułu kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, podlegają egzekucji w trybie 

przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.] 

 

Art. 113. 

1. 
(256)

 Krajowe instytucje płatnicze są obowiązane do wnoszenia wpłat na pokrycie kosztów 

nadzoru. Wpłata krajowej instytucji płatniczej nie może przekroczyć rocznie 1% kwoty, o 

której mowa w art. 76 ust. 4 pkt 2, obliczonej na ostatni dzień roku, za który należna jest 

wpłata na pokrycie kosztów nadzoru. 
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1a. 
(257)

 Równowartość w walucie polskiej kwoty w euro, o której mowa w art. 76 ust. 4 pkt 2, 

ustala się przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w 

ostatnim dniu roku, za który należna jest wpłata na pokrycie kosztów nadzoru, a jeżeli 

kurs w ten dzień nie jest ogłaszany - kursu z dnia poprzedniego. 

2. 
(258)

 (uchylony). 

3. 
(259)

 (uchylony). 

4. 
(260)

 (uchylony). 

[5. 
(261)

 Należności z tytułu wpłat, o których mowa w ust. 1, podlegają egzekucji w trybie 

przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.] 

<5. Należności z tytułu wpłat, o których mowa w ust. 1, podlegają egzekucji w trybie 

przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, 1356, 1499 i 1629), zwanej dalej „ustawą 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji”.> 

 

Art. 116. 

1. Postępowanie w sprawie nałożenia kary, o której mowa w art. 105 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz w 

art. 106 ust. 2, nie może być wszczęte po upływie 6 miesięcy od dnia powzięcia przez 

KNF informacji o okolicznościach mogących stanowić podstawę nałożenia kary albo 

jeżeli od popełnienia czynu upłynęło więcej niż 2 lata. 

[2. Wpływy z tytułu kar pieniężnych, o których mowa w art. 105 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz w art. 106 

ust. 2, stanowią dochód budżetu państwa. Należności z tytułu kar podlegają egzekucji w 

trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.] 

 

Art. 132zq. 

1. Organizacja płatnicza w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu 

kończącym dany kwartał przekazuje do NBP kwartalne informacje o całkowitej liczbie i 

wartości przetworzonych i rozliczonych krajowych transakcji płatniczych oraz przekazuje 

niezwłocznie informacje o zdarzeniach zaistniałych w związku z prowadzeniem schematu 

płatniczego mających lub mogących mieć negatywny wpływ na sprawne lub bezpieczne 

funkcjonowanie schematu płatniczego. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do schematu płatniczego, o którym 

mowa w art. 132zo ust. 1 pkt 2, NBP może uzyskiwać od wskazanego przez organizację 
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płatniczą właściwego organu nadzoru, jeżeli zakres i częstotliwość przekazywania tych 

informacji są tożsame. 

3. Organizacja kartowa, w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu 

kończącym dany kwartał, przekazuje do NBP kwartalne informacje niezbędne do 

sprawdzenia prawidłowości stosowania wysokości opłat interchange zgodnie z art. 3 i art. 

4 rozporządzenia (UE) 2015/751. 

4. Na żądanie Prezesa NBP organizacja płatnicza udostępnia NBP informacje i dokumenty w 

zakresie określonym w art. 132zp ust. 3, niezbędne do oceny zgodności zasad 

funkcjonowania schematu płatniczego z przepisami prawa oraz zapewnienia 

bezpieczeństwa i sprawności jego funkcjonowania, w terminie 2 tygodni od dnia 

otrzymania żądania. W uzasadnionych przypadkach Prezes NBP, na wniosek organizacji 

płatniczej, może przedłużyć termin na udostępnienie informacji i dokumentów o kolejne 2 

tygodnie. 

5. 
(300)

 Organizacja płatnicza jest obowiązana przekazać NBP teksty jednolite dokumentów 

określających zasady funkcjonowania schematu płatniczego w terminie miesiąca od dnia 

otrzymania zezwolenia na zmianę zasad funkcjonowania schematu płatniczego. 

6. Prezes NBP może wydawać organizacji płatniczej, w drodze decyzji, zalecenia w zakresie 

zapewnienia zgodności funkcjonowania schematu płatniczego z przepisami prawa oraz 

bezpieczeństwa lub sprawności jego funkcjonowania, w terminie oznaczonym w 

zaleceniu. 

7. Organizacja płatnicza, która nie wykonuje zalecenia, o którym mowa w ust. 6, w zakresie 

naruszenia obowiązków określonych w: 

1)   art. 6-8, art. 10 lub art. 11 rozporządzenia (UE) 2015/751 - podlega karze pieniężnej 

do 1 000 000 zł; 

2)   art. 3, art. 4 lub art. 5 rozporządzenia (UE) 2015/751 - podlega karze pieniężnej do 

5 000 000 zł. 

8. Przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej, o której mowa w ust. 7, Prezes NBP uwzględnia 

w szczególności rodzaj i wagę naruszenia przepisów rozporządzenia (UE) 2015/751, 

wpływ tego naruszenia na prawidłowe funkcjonowanie rynku usług płatniczych, rozmiar 

prowadzonej działalności oraz sytuację finansową organizacji płatniczej, która dokonała 

naruszenia. 

[9. Wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w ust. 7, stanowią dochód budżetu państwa. 
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10. Należności z tytułu kar pieniężnych, o których mowa w ust. 7, podlegają egzekucji w trybie 

przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.] 

 

 

USTAWA z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 483) 

 

Art. 6. 

1. Warunki emisji zawierają w szczególności: 

1)   rodzaj obligacji; 

2)   oznaczenie emitenta, w tym jego nazwę (firmę) i siedzibę, a w przypadku emitenta 

podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru dodatkowo numer wpisu do rejestru; 

3)   wskazanie adresu strony internetowej emitenta; 

4)   wskazanie decyzji emitenta o emisji, a w przypadku emitenta mającego siedzibę poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dodatkowo oświadczenie o posiadaniu 

uprawnień do emitowania obligacji zgodnie z właściwym dla niego prawem; 

5)   wartość nominalną i maksymalną liczbę obligacji proponowanych do nabycia; 

[6)   opis świadczeń emitenta wynikających z obligacji, wysokość tych świadczeń lub 

sposób, w jaki będzie ustalana, oraz termin, miejsce i sposób ich spełniania, a w 

przypadku obligacji niemających postaci dokumentu dodatkowo określenie dni, 

według których ustala się uprawnionych do świadczeń;] 

<6) opis świadczeń emitenta wynikających z obligacji, wysokość tych świadczeń lub 

sposób, w jaki będzie ona ustalana, oraz termin, miejsce i sposób ich spełniania, a 

także określenie dni, według których ustala się uprawnionych do świadczeń;> 

7)   informację o ustanowionych lub planowanych do ustanowienia zabezpieczeniach 

wierzytelności wynikających z obligacji albo braku zabezpieczenia; 

8)   miejsce i datę sporządzenia warunków emisji; 

9)   podpisy osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu emitenta. 

2. Warunki emisji zawierają dodatkowo, w przypadku gdy: 

1)   przewidywane jest oprocentowanie - wysokość tego oprocentowania lub sposób, w 

jaki będzie ustalana, datę, od której będzie naliczane, oraz termin, miejsce i sposób 

jego wypłaty, zwane dalej "warunkami wypłaty oprocentowania"; 

2)   przewidywane jest świadczenie niepieniężne - zasady przeliczania wartości 

świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne; 
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3)   przewidywana jest możliwość zaliczenia wierzytelności z tytułu wykupu na poczet 

ceny nabycia obligacji nowej emisji - wskazanie tej możliwości; 

4)   określony został cel emisji - wskazanie tego celu; 

5)   ustanowione zostało zabezpieczenie wierzytelności wynikających z obligacji lub 

emitent zobowiązał się do ustanowienia takiego zabezpieczenia lub dodatkowego 

zabezpieczenia w przyszłości - wysokość, formę i warunki tego zabezpieczenia, w tym 

informację o sposobie zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia, datę ustanowienia 

zabezpieczenia lub planowany termin jego ustanowienia oraz wycenę, o której mowa 

w art. 30, lub skrót tej wyceny i uzasadnienie wyboru podmiotu dokonującego 

wyceny; 

6)   zawarta została umowa z administratorem zastawu lub administratorem hipoteki - 

wskazanie podmiotu pełniącego te obowiązki; 

[7)   obligacje nie mają postaci dokumentu - wskazanie podmiotu upoważnionego do 

prowadzenia ewidencji lub depozytu papierów wartościowych, z którym emitent 

zawarł umowę, której przedmiotem jest rejestracja obligacji.] 

3. W warunkach emisji emitent może zdecydować o ustanowieniu zgromadzenia 

obligatariuszy. W takim przypadku warunki emisji określają również zasady zwoływania i 

organizacji zgromadzenia obligatariuszy, w tym miejsce odbycia, oraz zasady 

podejmowania uchwał przez zgromadzenie. 

 

 

Art. 7. 

1. Zmiana warunków emisji wymaga uchwały zgromadzenia obligatariuszy oraz zgody 

emitenta. Warunki emisji mogą zostać zmienione również w następstwie jednobrzmiących 

porozumień zawartych przez emitenta z każdym z obligatariuszy. 

[2. Emitent może jednostronnie zmienić warunki emisji w zakresie wskazanym w art. 6 ust. 2 

pkt 6 i 7 oraz w zakresie zmiany wynikającej z działań, o których mowa w art. 84 ust. 2 pkt 

1, chyba że warunki emisji stanowią inaczej.] 

<2. Emitent może jednostronnie zmienić warunki emisji w zakresie wskazanym w art. 6 

ust. 2 pkt 6 oraz w zakresie zmiany wynikającej z działań, o których mowa w art. 84 

ust. 2 pkt 1, chyba że warunki emisji stanowią inaczej.> 
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[Art. 8. 

1. Prawa z obligacji niemającej postaci dokumentu powstają z chwilą dokonania zapisu w 

ewidencji i przysługują osobie w niej wskazanej jako posiadacz obligacji. 

2. Podmiotami upoważnionymi do prowadzenia ewidencji są: 

1)   Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.; 

2)   spółka, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekazał 

wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 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 i 138), zwanej dalej "ustawą o obrocie 

instrumentami finansowymi"; 

3)   firma inwestycyjna; 

4)   zagraniczna instytucja kredytowa prowadząca działalność maklerską na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

5)   bank krajowy; 

6)   instytucja kredytowa prowadząca działalność bankową na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Umowa zobowiązująca do przeniesienia praw z obligacji niemającej postaci dokumentu 

przenosi te prawa z chwilą dokonania w ewidencji zapisu wskazującego nabywcę i liczbę 

nabytych obligacji. 

4. W przypadku gdy nabycie obligacji niemającej postaci dokumentu nastąpiło w wyniku 

zdarzenia powodującego z mocy prawa przeniesienie praw z tej obligacji, zapis w 

ewidencji jest dokonywany na żądanie nabywcy. 

5. Obligacja niemająca postaci dokumentu może być również rejestrowana, na podstawie 

umowy zawartej przez emitenta z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. 

albo ze spółką, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekazał 

wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy o 

obrocie instrumentami finansowymi, w depozycie papierów wartościowych prowadzonym 

zgodnie z przepisami tej ustawy. W takim przypadku do powstawania oraz przenoszenia 

praw z obligacji stosuje się przepisy tej ustawy dotyczące praw ze zdematerializowanych 

papierów wartościowych. 

6. Po ustaleniu uprawnionych do świadczeń z tytułu wykupu obligacji niemającej postaci 

dokumentu prawa z tej obligacji nie mogą być przenoszone.] 
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<Art. 8. 1. 

Obligacje nie mogą mieć formy dokumentu. 

2. Obligacje podlegają zarejestrowaniu w depozycie papierów wartościowych 

prowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768, z późn. zm.), zwanej dalej 

„ustawą o obrocie instrumentami finansowymi”. 

3. Do powstawania oraz przenoszenia praw z obligacji stosuje się przepisy ustawy o 

obrocie instrumentami finansowymi dotyczące praw ze zdematerializowanych 

papierów wartościowych. 

4. Po ustaleniu uprawnionych do świadczeń z tytułu wykupu obligacji prawa z tej 

obligacji nie mogą być przenoszone.> 

 

[Art. 9. 

1. Obligacja mająca postać dokumentu, zwana dalej "dokumentem obligacji", zawiera dane, 

o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 i 7, oraz informację o miejscu udostępnienia 

warunków emisji. 

2. W dokumencie obligacji należy dodatkowo wskazać numer kolejny obligacji oraz miejsce i 

datę wystawienia obligacji. 

3. Dokument obligacji należy opatrzyć podpisami osób upoważnionych do zaciągania 

zobowiązań w imieniu emitenta. Podpisy mogą być mechanicznie odtwarzane. 

4. Do dokumentu obligacji dołącza się arkusz kuponowy oprocentowania, jeżeli warunki 

emisji przewidują oprocentowanie, oraz arkusz wykupu obligacji, z wyjątkiem obligacji 

wieczystych. 

Art. 10. 

1. Jeżeli treść dokumentu obligacji stała się nieaktualna w wyniku zmiany warunków emisji, 

emitent wzywa obligatariuszy, w drodze ogłoszenia opublikowanego na swojej stronie 

internetowej, przesyłki poleconej lub przesyłki kurierskiej, do złożenia dokumentu 

obligacji w celu zmiany treści dokumentu albo jego wymiany, z zagrożeniem 

unieważnienia dokumentu obligacji. Termin do złożenia dokumentu obligacji nie może być 

krótszy niż 14 dni od dnia ogłoszenia wezwania albo doręczenia przesyłki poleconej lub 

przesyłki kurierskiej. 
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2. W miejsce unieważnionego dokumentu obligacji wydaje się nowy dokument obligacji. 

Koszty unieważnienia dokumentu obligacji i wydania nowego dokumentu obligacji ponosi 

emitent. 

3. Emitent ogłasza na swojej stronie internetowej wykaz unieważnionych dokumentów 

obligacji w terminie 28 dni od dnia podjęcia decyzji o ich unieważnieniu. 

Art. 11. 

Dokumenty obligacji mogą być wydawane w postaci odcinków zbiorowych, pod warunkiem że 

odcinek zbiorowy spełnia wymagania określone w art. 9 ust. 1-3.] 

 

Art. 16. 

1. Dokumenty, informacje i komunikaty publikowane na stronie internetowej emitenta w 

wykonaniu przepisów ustawy emitent jest obowiązany przekazywać, w postaci 

drukowanej, do notariusza, banku krajowego, instytucji kredytowej prowadzącej 

działalność bankową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zagranicznej instytucji 

kredytowej prowadzącej działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

lub firmy inwestycyjnej, wskazanych w warunkach emisji. [W przypadku obligacji 

niemających postaci dokumentu emitent może przekazywać te wydruki do podmiotu 

prowadzącego ewidencję lub depozyt papierów wartościowych.] 

2. Podmiot, do którego zostały przekazane wydruki, przechowuje je do czasu upływu  

 

Art. 17. 

1. Obligacje mogą być imienne albo na okaziciela. [W dokumencie obligacji imiennej należy 

oznaczyć obligatariusza.] 

2. Emitent w warunkach emisji może wprowadzić zakaz albo ograniczenie zbywania obligacji 

imiennych. [Zakaz albo ograniczenie zbywania należy wskazać w dokumencie obligacji 

imiennej.] 

Art. 31. 

1. Ustanowienie hipoteki stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności obligatariuszy następuje 

na podstawie oświadczenia woli właściciela albo współwłaściciela nieruchomości, 

użytkownika albo współużytkownika wieczystego, uprawnionego albo 

współuprawnionego z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub 

wierzyciela hipotecznego. 

2. Wpis w księdze wieczystej powinien wskazywać w szczególności: 
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1)   decyzję emitenta o emisji; 

2)   sumę, na którą ustanawia się hipotekę; 

[3)   numery obligacji, w przypadku obligacji mających postać dokumentu;] 

4)   wartość nominalną i maksymalną liczbę obligacji proponowanych do nabycia; 

5)   warunki wypłaty oprocentowania, jeżeli zostało przewidziane; 

6)   termin, miejsce i sposób wykupu obligacji, jeżeli został przewidziany; 

7)   oznaczenie administratora hipoteki. 

3. Obligatariuszy imiennie się nie oznacza. 

4. Przed rozpoczęciem emisji obligacji emitent jest obowiązany zawrzeć w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności umowę z administratorem hipoteki, który wykonuje prawa i 

obowiązki wierzyciela hipotecznego we własnym imieniu, lecz na rachunek 

obligatariuszy. Administratorem hipoteki może być także bank pełniący funkcję banku-

reprezentanta. Do administratora hipoteki przepisy art. 80 ust. 2-5 stosuje się 

odpowiednio. W przypadku wygaśnięcia umowy administrator hipoteki wykonuje prawa i 

obowiązki wierzyciela hipotecznego do czasu zawarcia przez emitenta umowy z nowym 

administratorem. 

5. Do administratora hipoteki nie stosuje się przepisów art. 68
2
 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o 

księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2017 r. poz. 1007 oraz z 2018 r. poz. 106). 

6. Tytułem do wykreślenia hipoteki, ustanowionej w celu zabezpieczenia wierzytelności 

obligatariuszy jest: 

1)   oświadczenie emitenta o niedojściu emisji do skutku; 

2)   oświadczenie administratora hipoteki o zmianie warunków emisji w zakresie 

wysokości, formy lub warunków zabezpieczenia wierzytelności wynikających z 

obligacji; 

[3)   oświadczenie podmiotu prowadzącego ewidencję albo podmiotu prowadzącego 

depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi potwierdzające, że za pośrednictwem składającego 

oświadczenie emitent dokonał wykupu obligacji, a w przypadku obligacji mających 

postać dokumentu protokół umorzenia wykupionych obligacji, sporządzony przez 

notariusza.] 

<3) oświadczenie podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych zgodnie 

z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi potwierdzające, że za 

pośrednictwem składającego oświadczenie emitent dokonał wykupu obligacji.> 
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7. Do przeniesienia obligacji zabezpieczonej hipoteką nie stosuje się przepisu art. 245
1
 ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 

 

Art. 51. 

1. Zgromadzenie obligatariuszy zwołuje się przez ogłoszenie dokonane co najmniej na 21 dni 

przed terminem zgromadzenia. 

2. [W ogłoszeniu zamieszcza się datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad zgromadzenia 

obligatariuszy, a także informację o miejscu złożenia dokumentu obligacji, zaświadczenia, 

o którym mowa w art. 55 ust. 1, albo świadectwa depozytowego.] <W ogłoszeniu 

zamieszcza się datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad zgromadzenia 

obligatariuszy, a także informację o miejscu złożenia świadectwa depozytowego.> 

Ogłoszenie może zawierać także inne informacje niezbędne do podjęcia przez 

obligatariusza decyzji o uczestniczeniu w zgromadzeniu obligatariuszy. W przypadku, o 

którym mowa w art. 50 ust. 4, w ogłoszeniu należy wskazać postanowienie sądu 

upoważniające do zwołania zgromadzenia obligatariuszy. 

3. Ogłoszenie emitent publikuje na swojej stronie internetowej. W przypadku zwołania 

zgromadzenia obligatariuszy na podstawie upoważnienia sądu ogłoszenie może zostać 

opublikowane w dzienniku ogólnopolskim. 

 

Art. 55. 

[1. Obligacje zapisane w ewidencji dają prawo uczestniczenia w zgromadzeniu 

obligatariuszy, jeżeli zostanie złożone u emitenta zaświadczenie potwierdzające, że 

obligacje nie będą przedmiotem obrotu do chwili utraty ważności przez to zaświadczenie 

albo jego zwrotu przed upływem terminu ważności, wystawione przez podmiot 

upoważniony do prowadzenia ewidencji. Do zaświadczeń stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 9, art. 10, art. 11 i art. 12 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.] 

2. Obligacje zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z 

przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dają prawo uczestniczenia w 

zgromadzeniu obligatariuszy, jeżeli zostanie złożone u emitenta świadectwo depozytowe, 

o którym mowa w art. 9 tej ustawy. 

[3. Dokument obligacji daje prawo uczestniczenia w zgromadzeniu obligatariuszy, jeżeli 

zostanie złożony u emitenta. 
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4. Dokument obligacji może zostać złożony u notariusza, w banku krajowym, instytucji 

kredytowej prowadzącej działalność bankową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zagranicznej instytucji kredytowej prowadzącej działalność maklerską na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub firmie inwestycyjnej, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu 

zgromadzenia obligatariuszy. W takim przypadku obligatariusz składa u emitenta 

zaświadczenie, w którym wskazuje się numer dokumentu obligacji i stwierdza się, że 

dokument obligacji nie będzie wydany przed zakończeniem zgromadzenia.] 

[5. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, świadectwo depozytowe albo dokumenty obligacji 

powinny zostać złożone co najmniej na 7 dni przed terminem zgromadzenia obligatariuszy 

i nie mogą zostać odebrane przed jego zakończeniem.] 

<5. Świadectwo depozytowe powinno zostać złożone co najmniej na 7 dni przed 

terminem zgromadzenia obligatariuszy i nie może zostać odebrane przed jego 

zakończeniem.> 

[Art. 77. 

W przypadku utraty obligacji imiennej podlega ona odtworzeniu przez sąd, w trybie 

właściwym dla umarzania utraconych dokumentów.] 

 

[Art. 94. 

Kto w celu umożliwienia bezprawnego głosowania na zgromadzeniu obligatariuszy: 

1)   wystawia fałszywe zaświadczenie o złożeniu dokumentu obligacji uprawniającej do 

głosowania, 

2)   użycza innemu dokumentu obligacji, która nie uprawnia jej właściciela do 

głosowania, 

3)   wystawia fałszywe zaświadczenie, o którym mowa w art. 55 ust. 1 i 4, 

4)   przekazuje lub udostępnia fałszywą listę obligatariuszy uprawnionych do 

uczestniczenia w zgromadzeniu obligatariuszy 

-   podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

 

Art. 95. 

Kto przy głosowaniu na zgromadzeniu obligatariuszy posługuje się: 

1)   fałszywym zaświadczeniem o złożeniu dokumentu obligacji uprawniającej do 

głosowania, 

2)   cudzym dokumentem obligacji bez zgody właściciela, 
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3)   cudzym dokumentem obligacji, która nie uprawnia jej właściciela do głosowania, 

4)   fałszywym zaświadczeniem, o którym mowa w art. 55 ust. 1 i 4, albo fałszywym 

świadectwem depozytowym, o którym mowa w art. 55 ust. 2 

-   podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku]. 

 

<Art. 94. 

Kto w celu umożliwienia bezprawnego głosowania na zgromadzeniu obligatariuszy 

przekazuje lub udostępnia fałszywą listę obligatariuszy uprawnionych do uczestniczenia 

w zgromadzeniu obligatariuszy,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności do roku. 

Art. 95. 

Kto w głosowaniu na zgromadzeniu obligatariuszy posługuje się fałszywym 

świadectwem depozytowym, o którym mowa w art. 55 ust. 2, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.> 

 

 

USTAWA 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 

oraz z 2018 r. poz. 650) 

Art. 14. 

1. Osoby, o których mowa w art. 7 ust. 1, 3 i 4 oraz art. 10 ust. 1: 

1)   dokonują wzajemnej wymiany informacji, w tym informacji prawnie chronionych, 

niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań Komitetu; 

2)   są obowiązane do nieujawniania osobom nieupoważnionym informacji, z którymi 

zapoznały się w trakcie wykonywania zadań Komitetu. 

[2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą być udostępniane członkom Komisji 

Nadzoru Finansowego oraz członkom Rady Polityki Pieniężnej. 

3. Dostęp do informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, posiadają upoważnieni pracownicy 

Narodowego Banku Polskiego, urzędu obsługującego Ministra Finansów, Urzędu Komisji 

Nadzoru Finansowego oraz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.] 

<2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą być udostępniane Prezesowi Rady 

Ministrów, członkom Komisji Nadzoru Finansowego oraz członkom Rady Polityki 

Pieniężnej. 
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3. Dostęp do informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, posiadają upoważnieni 

pracownicy Narodowego Banku Polskiego, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 

urzędu obsługującego Ministra Finansów, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego 

oraz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.> 

4. Do osób, o których mowa w ust. 2 i 3, przepisy ust. 1 pkt 2 oraz ust. 5 stosuje się 

odpowiednio także po ustaniu ich członkostwa w organach, o których mowa w ust. 2, oraz 

po ustaniu ich zatrudnienia w podmiotach, o których mowa w ust. 3. 

5. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, trwa również po ustaniu członkostwa w 

Komitecie lub zaprzestaniu uczestnictwa w pracach Komitetu i stosuje się do osób, o 

których mowa w art. 7 ust. 1, 3 i 4 oraz art. 10 ust. 1. 

 

 

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku 

finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2038) 

 

[Art. 1. 

Ustawa określa zasady rozpatrywania reklamacji przez podmioty rynku finansowego, 

składanych przez klientów tych podmiotów oraz zasady działania Rzecznika Finansowego.] 

 

<Art. 1. 

Ustawa określa zasady: 

1) rozpatrywania reklamacji przez podmioty rynku finansowego, składanych przez 

klientów tych podmiotów; 

2) działania Rzecznika Finansowego; 

3) funkcjonowania Funduszu Edukacji Finansowej, zwanego dalej „Funduszem”.> 

 

[Art. 34. 

Rzecznik składa corocznie, w terminie 90 dni od zakończenia roku kalendarzowego, 

Prezesowi Rady Ministrów sprawozdanie ze swojej działalności oraz uwagi o stanie ] 

<Art. 34. 

1. Rzecznik składa corocznie, w terminie 90 dni od zakończenia roku kalendarzowego, 

Prezesowi Rady Ministrów oraz ministrowi właściwemu do spraw instytucji 

finansowych sprawozdanie: 
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1) ze swojej działalności oraz uwagi o stanie przestrzegania prawa i 

interesów klientów podmiotów rynku finansowego; 

2) z działalności finansowanej ze środków Funduszu, wraz z informacją o 

wykorzystaniu środków Funduszu. 

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, są jawne.> 

 

<Rozdział 4a 

Fundusz Edukacji Finansowej 

 

Art. 43a. 

Środkami Funduszu dysponuje Rzecznik, na wniosek Rady Edukacji Finansowej. 

 

Art. 43b. 

1. Środki Funduszu przeznacza się na finansowanie edukacji finansowej, w szczególności 

na: 

1) organizację kampanii edukacyjnych i informacyjnych mających na celu 

zwiększenie świadomości finansowej społeczeństwa; 

2) opracowywanie strategii edukacji finansowej i monitorowanie jej realizacji; 

3) opracowywanie programów edukacyjnych i wydawanie publikacji 

popularyzujących wiedzę w zakresie funkcjonowania rynku finansowego, 

zagrożeń na nim występujących oraz podmiotów na nim działających; 

4) współpracę z innymi podmiotami, w tym podmiotami rynku finansowego, w 

zakresie opracowywania dokumentów dotyczących edukacji finansowej; 

5) współpracę z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania w zakresie 

systemowego podejścia do edukacji finansowej, w szczególności w odniesieniu do 

podstaw programowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 

47 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 996, 1000, 1290 i 1669); 

6) wspieranie projektów edukacyjnych i promocyjnych z zakresu finansów i rynku 

finansowego. 

2. Obsługę i realizację zadań, o których mowa w ust. 1, zapewnia Rzecznik. 
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Art. 43c. 

1. Środki Funduszu pochodzą z: 

1) wpływów z tytułu  kar pieniężnych nakładanych przez Komisję Nadzoru 

Finansowego na podstawie ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 

21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 621, 

650, 685 i 1075), oraz art. 3c ust. 1 pkt 5 tej ustawy, z wyjątkiem kar pieniężnych 

nakładanych przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie art. 141 ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe oraz art. 72 ustawy z dnia 5 listopada 

2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych; 

2) wpływów z tytułu kar pieniężnych, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 798, 650, 1637, 1669 i …); 

3) wpływów z tytułu kar pieniężnych, o których mowa w art. 159 ust. 5a, art. 183 

ust. 4a i art. 193 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach 

audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 oraz z 2018 r. poz. 398 

i 1669); 

4) przychodów z lokowania środków Funduszu; 

5) innych wpływów. 

2. Środki, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, mogą być wydatkowane gdy decyzja w tych 

sprawach stanie się ostateczna lub po uprawomocnieniu się wyroku sądu w tych 

sprawach. 

3. Jeżeli w wyniku zmiany lub uchylenia decyzji kary pieniężne zostały zmniejszone lub 

uchylone, Rzecznik niezwłocznie przekazuje środki, o których mowa w ust. 1 pkt 1–

3, do organu, który nałożył karę pieniężną.  

4. Środki Funduszu, które nie są wykorzystywane na realizację zadań, o których mowa 

w art. 43b ust. 1, mogą być lokowane przez Rzecznika z zachowaniem najwyższej 

staranności. 

5. Środki Funduszu mogą być lokowane wyłącznie w: 

1) papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa; 

2) papiery wartościowe emitowane przez Narodowy Bank Polski; 

3) papiery wartościowe emitowane przez rządy lub banki centralne państw 

członkowskich Unii Europejskiej; 

4) lokaty w bankach; 
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5) formie depozytu u ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

6. Środki Funduszu nie mogą być przedmiotem egzekucji kierowanej przeciwko 

Rzecznikowi.  

7. Z tytułu obsługi i realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Rzecznikowi 

przysługuje wynagrodzenie, nie wyższe niż 3% przychodów, o których mowa w ust. 1 

pkt 1–3. 

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

wysokość i sposób obliczania wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 7, oraz terminy 

jego wypłaty, uwzględniając koszty Rzecznika ponoszone w związku z obsługą i 

realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu. 

 

Art. 43d. 

1. Rada Edukacji Finansowej: 

1) wyznacza kierunki i sposób realizacji zadań Funduszu; 

2) sprawuje nadzór nad realizacją zadań Funduszu; 

3) sprawuje nadzór nad gospodarowaniem środkami Funduszu. 

2. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych powołuje w skład Rady Edukacji 

Finansowej: 

1) trzech przedstawicieli ministra właściwego do spraw instytucji finansowych; 

2) przedstawiciela ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; 

3) przedstawiciela Rzecznika; 

4) przedstawiciela Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; 

5) przedstawiciela Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego; 

6) przedstawiciela Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 

7) przedstawiciela Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.; 

8) przedstawiciela Bankowego Funduszu Gwarancyjnego; 

9) przedstawiciela Polskiego Funduszu Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. 

o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182, 1669, 

1735 i 2024); 

10) przedstawiciela Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
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3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych powołuje Przewodniczącego Rady 

Edukacji Finansowej spośród członków Rady Edukacji Finansowej, o których mowa 

w ust. 2 pkt 1. 

4. W posiedzeniach Rady Edukacji Finansowej mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, 

przedstawiciele izb gospodarczych zrzeszających podmioty rynku finansowego. 

5. Rada Edukacji Finansowej podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej 6 członków. 

6. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Edukacji 

Finansowej. 

7. Obsługę Rady Edukacji Finansowej prowadzi Biuro Rzecznika. 

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

regulamin pracy Rady Edukacji Finansowej, mając na uwadze potrzebę zapewnienia 

prawidłowego funkcjonowania Rady Edukacji Finansowej. 

 

Art. 43e. 

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

regulamin funkcjonowania Funduszu, mając na uwadze potrzebę zapewnienia 

prawidłowego funkcjonowania Funduszu oraz bezpieczeństwa zarządzanych 

środków. 

2. Regulamin określa szczegółowy sposób funkcjonowania Funduszu, w szczególności 

sposób gospodarowania aktywami Funduszu.”. 

 

 

USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 999, 1000 i 1669) 

Art. 362. 

1. Jeżeli zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji nie wykonają w wyznaczonym terminie 

decyzji, o której mowa w art. 361 ust. 2, organ nadzoru może, w drodze decyzji: 

1)   nałożyć na członka zarządu zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji lub prokurenta 

karę pieniężną do wysokości odpowiadającej ich trzykrotnemu przeciętnemu 

miesięcznemu wynagrodzeniu z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można ustalić 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy - do wysokości 

100 000 złotych; 
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2)   nałożyć na zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji karę pieniężną do wysokości 

0,5% składki przypisanej brutto wykazanej przez zakład ubezpieczeń lub zakład 

reasekuracji w ostatnim przedstawionym organowi nadzoru sprawozdaniu 

finansowym, o którym mowa w art. 280, a w przypadku gdy zakład nie wykonywał 

działalności lub uzyskał składkę przypisaną brutto poniżej 20 mln złotych - do 

wysokości 100 000 złotych; 

3)   zawiesić w czynnościach członka zarządu zakładu ubezpieczeń lub zakładu 

reasekuracji do czasu rozpatrzenia wniosku o jego odwołanie na najbliższym 

posiedzeniu organu uprawnionego do jego odwołania; 

4)   wystąpić do właściwego organu zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji lub innego 

uprawnionego podmiotu z wnioskiem o odwołanie członka zarządu lub odwołanie 

udzielonej prokury, ze wskazaniem terminu, w którym wniosek ten zostanie 

rozpatrzony. 

2. Organ nadzoru może wobec zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji zastosować środki, 

o których mowa w ust. 1, również w przypadku: 

1)   gdy zakład wykonuje działalność z naruszeniem przepisów prawa, statutu, zawartych 

umów ubezpieczenia, zawartych umów reasekuracji lub planu działalności; 

2)   niezastosowania się do obowiązku zlecenia biegłemu rewidentowi badania 

sprawozdań o wypłacalności i kondycji finansowej sporządzanych przez zakład; 

3)   niezastosowania się do obowiązku zlecenia biegłemu rewidentowi badania 

sprawozdań finansowych sporządzanych przez zakład; 

4)   niezastosowania się do żądania okazania dokumentów, przekazania poświadczonych 

przez pracownika zakładu kopii dokumentów lub udzielenia informacji i wyjaśnień; 

5)   niezastosowania się do wezwania organu nadzoru do przeprowadzania przez zakład 

odpowiednich testów; 

6)   niezastosowania się do żądania zwołania walnego zgromadzenia i umieszczenia 

określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia zakładu; 

7)   niezastosowania się do wezwania, o którym mowa w art. 236; 

8)   niezastosowania się do wezwania do weryfikacji stosowanego modelu wewnętrznego, 

o którym mowa w art. 265 ust. 4; 

9)   niezastosowania się do żądania organu nadzoru będącego organem sprawującym 

nadzór nad grupą do ponownego obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności 

grupy, o którym mowa w art. 379 ust. 4. 
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3. W nałożeniu kary, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie stanowi przeszkody okoliczność, że 

osoba, która pełniła funkcję członka zarządu, przestała pełnić tę funkcję, jeżeli osoba ta 

pełniła funkcję członka zarządu w okresie, w którym zalecenia lub decyzje organu 

nadzoru nie były przez ten zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji wykonywane. 

4. Zawieszenie w czynnościach, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, polega na wyłączeniu z 

podejmowania decyzji za zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji, w tym w zakresie 

jego praw i obowiązków majątkowych. 

5. Przepisy ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 2 stosuje się do członków rady administrującej w 

przypadku wykonywania działalności ubezpieczeniowej lub działalności reasekuracyjnej 

w formie spółki europejskiej, w której przyjęto system monistyczny. 

6. Jeżeli zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji po doręczeniu przez organ nadzoru 

decyzji stwierdzającej niespełnienie wymagań dotyczących pełnienia kluczowej funkcji 

dopuszcza osobę, której ta decyzja dotyczy, do pełnienia danej kluczowej funkcji, organ 

nadzoru może, w drodze decyzji, nałożyć na zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji 

karę pieniężną do wysokości 0,5% składki przypisanej brutto wykazanej przez zakład 

ubezpieczeń lub zakład reasekuracji w ostatnim przedstawionym organowi nadzoru 

sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 280, a w przypadku gdy zakład nie 

wykonywał działalności lub uzyskał składkę przypisaną brutto poniżej 20 mln złotych - 

do wysokości 100 000 złotych. 

[7. Wpływy z tytułu kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1-3, 5 i 6, stanowią dochód 

budżetu państwa.] 

 

 

USTAWA z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w 

trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1925) 

Art. 6. 

[1. W celu uzyskania wsparcia kredytobiorca składa do kredytodawcy wniosek w terminie do 

dnia 31 grudnia 2018 r.] 

<1. W celu uzyskania wsparcia kredytobiorca składa do kredytodawcy wniosek.> 

2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, kredytobiorca: 
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1)   podaje imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL, o ile został 

nadany, oraz numer dowodu osobistego lub rodzaj i numer innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość; 

2)   składa, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, 

oświadczenie o: 

a)  istnieniu okoliczności stanowiących podstawę przyznania wsparcia, w tym 

wskazuje, która z przesłanek, o których mowa w art. 3 ust. 1, stanowi podstawę do 

ubiegania się o wsparcie, 

b)  warunkach wszystkich umów ubezpieczenia, na podstawie których przysługuje mu 

świadczenie z tytułu utraty pracy, w tym o terminie, w którym upływa okres 

wypłaty świadczeń z tytułu tych umów - w przypadku gdy zawarł umowę 

ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującego wypłatę świadczenia na wypadek 

utraty pracy, 

c)  współczynniku wyrażającym relację wysokości płaconej raty z tytułu kredytu 

mieszkaniowego do osiąganych miesięcznie dochodów - w przypadku gdy 

kredytobiorca ubiega się o wsparcie na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2, 

d)  dochodzie gospodarstwa domowego w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej i 

liczbie członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy - w przypadku gdy 

kredytobiorca ubiega się o wsparcie na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 3. 

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

wniosku, o którym mowa w ust. 1, z uwzględnieniem treści oświadczeń, o których mowa 

w ust. 2 pkt 2, oraz konieczności pouczenia wnioskodawcy o odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych oświadczeń, a także skutkach otrzymania nienależnego wsparcia, 

kierując się potrzebą rzetelnego udokumentowania danych niezbędnych do przyznania 

wsparcia. 

Art. 16. 

1. Środki Funduszu w dniu jego uruchomienia wynoszą 600 000 000 zł. 

2. Na Fundusz w dniu jego uruchomienia składają się wpłaty kredytodawców proporcjonalnie 

do wielkości posiadanego portfela kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw 

domowych, których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 90 dni. 

3. O wysokości wpłaty na Fundusz przypadającej na danego kredytodawcę informuje Rada 

Funduszu na podstawie informacji przekazanych przez Przewodniczącego Komisji 

Nadzoru Finansowego dotyczących wielkości posiadanych portfeli kredytów 
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mieszkaniowych dla gospodarstw domowych, których opóźnienie w spłacie kapitału lub 

odsetek przekracza 90 dni, według stanu na koniec ostatniego kwartału przed dniem 

ustalenia składki. 

4. Na żądanie Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, kredytodawcy przekazują 

dane niezbędne do sporządzenia informacji, o której mowa w ust. 3. 

5. Informacja dotycząca wielkości posiadanych przez banki portfeli kredytów 

mieszkaniowych dla gospodarstw domowych sporządzana jest na podstawie 

przekazywanych przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych, o których mowa 

w art. 23 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku 

Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908, z późn. zm.). 

6. Rada Funduszu określa termin wpłaty składki. 

[7. Po upływie 6 miesięcy od terminu określonego w art. 6 ust. 1 środki Funduszu, które nie 

zostały użyte lub zarezerwowane na udzielenie wsparcia, zwracane są kredytodawcom, w 

transzach półrocznych, proporcjonalnie do sumy dokonanych wpłat i uzupełnień, 

pomniejszonej o wartość wsparcia przyznanego kredytobiorcom, będącym klientami 

danego kredytodawcy.] 

 

 

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 oraz z 2018 r. poz. 685, 723 i 1637) 

Art. 5. 

1. Do zadań Funduszu należy: 

1)   wykonywanie obowiązków wynikających z gwarantowania depozytów, w 

szczególności dokonywanie wypłaty środków gwarantowanych deponentom; 

2)   kontrola danych zawartych w systemach wyliczania podmiotów objętych systemem 

gwarantowania; 

3)   restrukturyzacja podmiotów, o których mowa w art. 64 pkt 2, przez umorzenie lub 

konwersję instrumentów kapitałowych; 

4)   prowadzenie przymusowej restrukturyzacji; 

5)   przygotowywanie, aktualizacja i ocena wykonalności planów przymusowej 

restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji; 
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6)   gromadzenie i analizowanie informacji o podmiotach objętych systemem 

gwarantowania, w szczególności w celu opracowywania analiz i prognoz dotyczących 

sektora bankowego i sektora kas oraz poszczególnych banków i kas; 

7)   prowadzenie innych działań na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego. 

2. Do zadań Funduszu w zakresie restrukturyzacji kas, w których powstało niebezpieczeństwo 

niewypłacalności, należy: 

1)   udzielanie zwrotnej pomocy finansowej; 

2)   nabywanie wierzytelności kas; 

3)   udzielanie wsparcia podmiotom przejmującym kasy, przejmującym wybrane prawa 

majątkowe lub wybrane zobowiązania kas lub nabywcom przedsiębiorstwa kasy w 

likwidacji, jego zorganizowanej części lub wybranych praw majątkowych; 

4)   kontrola prawidłowości wykorzystania pomocy i wsparcia, o których mowa w pkt 1 i 

3, oraz monitorowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej i systemu zarządzania kasy 

korzystającej z pomocy finansowej oraz podmiotu, któremu Fundusz udzielił 

wsparcia. 

<2a. Do zadań Funduszu w zakresie restrukturyzacji banków, w których powstało 

niebezpieczeństwo niewypłacalności, z wyłączeniem banków hipotecznych, należy: 

1) udzielanie wsparcia na rzecz działalności restrukturyzowanego banku bankom 

przejmującym; 

2) kontrola prawidłowości wykorzystania wsparcia, o którym mowa w pkt 1, oraz 

monitorowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej i systemu zarządzania banku 

uczestniczącego w restrukturyzacji banku, na którego działalność Fundusz 

udzielił wsparcia.> 

3. Fundusz współpracuje z innymi podmiotami działającymi na rzecz stabilności krajowego 

systemu finansowego, podmiotami prowadzącymi systemy gwarantowania depozytów, a 

także właściwymi organami przymusowej restrukturyzacji, Europejskim Urzędem 

Nadzoru Bankowego oraz właściwymi organami przymusowej restrukturyzacji dla grupy, 

właściwymi organami przymusowej restrukturyzacji dla istotnego oddziału, właściwymi 

organami przymusowej restrukturyzacji dla podmiotu zależnego oraz właściwymi 

organami przymusowej restrukturyzacji państwa trzeciego. 

4. W zakresie, o którym mowa w ust. 1 i 3, Fundusz może prowadzić działalność 

wydawniczą, informacyjną, promocyjną i edukacyjną. 
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5. Fundusz może świadczyć usługi na rzecz instytucji pomostowej i podmiotu zarządzającego 

aktywami. 

6. Komisja Nadzoru Finansowego, na wniosek Funduszu, ustanawia Fundusz kuratorem, o 

którym mowa w art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe albo art. 72c ust. 1 ustawy o 

spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Funduszowi nie przysługuje 

wynagrodzenie, o którym mowa w art. 144 ust. 8 ustawy - Prawo bankowe albo art. 72c 

ust. 11 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. 

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

rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego i 

Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, dodatkowe działania Funduszu na 

rzecz stabilności krajowego systemu finansowego oraz tryb i sposób ich wykonania, 

kierując się koniecznością zapewnienia stabilności krajowego systemu finansowego. 

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

szczegółowe warunki, zakres i tryb obrotu przez Fundusz wierzytelnościami, o których 

mowa w ust. 2 pkt 2, uwzględniając konieczność zapewnienia skuteczności prowadzonej 

restrukturyzacji kas. 

Art. 8. 

Do zadań Rady Funduszu należy: 

1)   wykonywanie nadzoru nad działalnością Zarządu Funduszu; 

2)   uchwalanie planu działalności i planu finansowego Funduszu; 

3)   zatwierdzanie opracowanego przez Zarząd Funduszu rocznego sprawozdania 

finansowego Funduszu i rocznego sprawozdania z działalności Funduszu oraz 

przedkładanie ich Radzie Ministrów; 

4)   przyjmowanie opracowanych przez Zarząd Funduszu kwartalnych sprawozdań z 

działalności Funduszu oraz przedkładanie ich ministrowi właściwemu do spraw 

instytucji finansowych, nie później niż w terminie 40 dni od ostatniego dnia kwartału, 

za który zostały sporządzone; 

5)   akceptacja, na wniosek Zarządu Funduszu, zaciągnięcia przez Fundusz pożyczki, 

kredytu lub emisji dłużnych papierów wartościowych; 

6)   akceptacja, na wniosek Zarządu Funduszu, udzielenia przez Fundusz pożyczki 

oficjalnie uznanemu systemowi gwarantowania z państwa członkowskiego innego niż 

Rzeczpospolita Polska lub podmiotowi zarządzającemu funduszami przymusowej 

restrukturyzacji w państwach członkowskich; 
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7)   podejmowanie, na wniosek Zarządu Funduszu, decyzji o przekazaniu środków między 

funduszami własnymi Funduszu; 

8)   podejmowanie, na wniosek Zarządu Funduszu, decyzji o przeznaczeniu na 

finansowanie przymusowej restrukturyzacji kwoty wyższej niż 50% docelowego 

poziomu środków systemu gwarantowania depozytów w bankach albo docelowego 

poziomu środków systemu gwarantowania depozytów w kasach; 

9)   określanie, na wniosek Zarządu Funduszu: 

a)  wysokości obowiązkowych składek na fundusz gwarancyjny banków i fundusz 

gwarancyjny kas, o których mowa w art. 286 ust. 1, fundusz przymusowej 

restrukturyzacji banków i fundusz przymusowej restrukturyzacji kas, o których 

mowa w art. 295 ust. 1 i 3, terminu ich wniesienia oraz udziału składek 

wnoszonych w formie zobowiązania do zapłaty, 

b)  wysokości składek nadzwyczajnych na fundusz gwarancyjny banków, fundusz 

gwarancyjny kas, fundusz przymusowej restrukturyzacji banków i fundusz 

przymusowej restrukturyzacji kas, o których mowa odpowiednio w art. 291 ust. 1, 

art. 292 ust. 1, art. 299 ust. 1 i art. 300 ust. 1, oraz terminu ich wniesienia, 

c)  zasad odraczania terminów płatności składek nadzwyczajnych na fundusz 

przymusowej restrukturyzacji banków i fundusz przymusowej restrukturyzacji kas, 

d)  zasad sporządzania, akceptacji i oceny wykonalności planów przymusowej 

restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji, 

e)  szczegółowych wewnętrznych zasad prowadzenia przez Fundusz przymusowej 

restrukturyzacji, 

f)  zasad i form udzielania wsparcia oraz zabezpieczania i dochodzenia zwrotu 

środków z tytułu udzielenia wsparcia w przymusowej restrukturyzacji, 

g)  zasad przeprowadzania oszacowań na potrzeby przymusowej restrukturyzacji, 

h)  zasad udzielania przez Fundusz pożyczek, o których mowa w pkt 6, z funduszu 

gwarancyjnego banków, funduszu gwarancyjnego kas, funduszu przymusowej 

restrukturyzacji banków i funduszu przymusowej restrukturyzacji kas, 

i)  zmniejszenia częstotliwości przeglądów planów przymusowej restrukturyzacji dla 

niektórych podmiotów i oceny wykonalności tych planów, 

j)   zasad i form udzielania pomocy i wsparcia oraz dochodzenia zwrotu środków z 

tytułu udzielenia pomocy lub wsparcia w związku z restrukturyzacją kas [;] <,> 
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<k) zasad i form udzielania wsparcia oraz dochodzenia zwrotu środków z tytułu 

udzielenia wsparcia w związku z restrukturyzacją banków;> 

10)  zwolnienie, na wniosek Zarządu Funduszu, podmiotu z prowadzenia rejestru 

instrumentów finansowych; 

11)  ustalanie wysokości wynagrodzeń członków Zarządu Funduszu; 

12)  reprezentowanie Funduszu w jego stosunkach prawnych z członkami Zarządu, w 

szczególności powoływanie, zawieszanie w czynnościach i odwoływanie członków 

Zarządu; 

13)  uchwalanie, na wniosek Zarządu Funduszu, regulaminu określającego organizację 

pracy oraz zasady i tryb działania Zarządu Funduszu. 

 

<Dział IVa 

Restrukturyzacja banków 

 

Art. 268a. 

1. Realizując zadania, o których mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1, Fundusz może udzielać 

wsparcia na rzecz działalności banku, w związku z jego restrukturyzacją, 

podmiotom przejmującym bank.  

2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić poprzez: 

1) objęcie akcji banku przejmującego; 

2) udzielenie pożyczki lub gwarancji; 

3) udzielenie gwarancji całkowitego lub częściowego pokrycia strat wynikających z 

ryzyka związanego z przejmowanymi prawami majątkowymi lub 

przejmowanymi zobowiązaniami; 

4) udzielenie dotacji na pokrycie różnicy między wartością przejmowanych praw 

majątkowych i przejmowanych zobowiązań z tytułu środków gwarantowanych 

na rachunkach deponentów banku przejmowanego do wysokości przejmowanych 

zobowiązań z tytułu tych środków, pomniejszonych o przewidywane kwoty 

zaspokojenia roszczeń Funduszu z tytułu wypłaty środków gwarantowanych w 

postępowaniu upadłościowym w przypadku, gdyby na dzień przejęcia sąd wydał 

postanowienie o ogłoszeniu upadłości przejmowanego banku. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przepisu art. 25 ust. 1 ustawy – Prawo 

bankowe nie stosuje się. 
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Art. 268b. 

Warunkiem udzielenia przez Fundusz wsparcia, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1, 

jest w szczególności: 

1) uznanie przez Zarząd Funduszu przedstawionych przez bank przejmujący 

wyników badania sprawozdania finansowego dotyczącego działalności 

restrukturyzowanego banku sporządzonego na dzień poprzedzający dzień 

przejęcia; 

2) wykazanie, że koszty restrukturyzacji banku nie przekraczają kosztów zadań 

realizowanych przez Fundusz na podstawie ustawy w zakresie funkcjonowania 

obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów; 

3) wykorzystanie dotychczasowych funduszy własnych przejmowanego banku na 

pokrycie strat; 

4) zabezpieczenie wierzytelności gwarantujące zwrot pełnej kwoty wsparcia wraz z 

odsetkami – w przypadku wsparcia w formie, o której mowa w art. 268a ust. 2 

pkt 2. 

Art. 268c. 

Bank biorący udział w restrukturyzacji banku, na którego działalność udzielono 

wsparcia, jest obowiązany udzielać na żądanie Funduszu informacji niezbędnych do 

oceny ryzyka braku zwrotu udzielonego wsparcia lub strat związanych z 

przejmowanymi prawami majątkowymi lub zobowiązaniami. 

 

Art. 268d. 

Działania, o których mowa w niniejszym dziale, mogą być podejmowane i prowadzone 

po uzyskaniu decyzji Komisji Europejskiej o zgodności ze wspólnym rynkiem.> 

 

Art. 272. 

1. Fundusz gwarancyjny banków jest tworzony w celu pokrycia zobowiązań z tytułu środków 

gwarantowanych w bankach i oddziałach banków zagranicznych oraz w celu pokrycia 

ewentualnych strat Funduszu. W przypadku, o którym mowa w art. 57 ust. 5, środki 

funduszu gwarancyjnego banków mogą służyć realizacji zobowiązań z tytułu środków 

gwarantowanych w kasach. <Środki funduszu gwarancyjnego banków mogą także 

służyć realizacji zadań Funduszu, o których mowa w art. 5 ust. 2a.> 
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2. Fundusz gwarancyjny kas jest tworzony w celu pokrycia zobowiązań z tytułu środków 

gwarantowanych w kasach. W przypadku, o którym mowa w art. 56 ust. 5, środki 

funduszu gwarancyjnego kas mogą służyć realizacji zobowiązań z tytułu środków 

gwarantowanych w bankach i oddziałach banków zagranicznych. Środki funduszu 

gwarancyjnego kas mogą także służyć realizacji zadań Funduszu, o których mowa w art. 5 

ust. 2, jeżeli zostały spełnione warunki określone w art. 259 ust. 1. 

3. Środki funduszu gwarancyjnego banków i funduszu gwarancyjnego kas przeznacza się na 

finansowanie przymusowej restrukturyzacji w zakresie, w jakim służą one zapewnieniu 

dostępu deponentów do środków gwarantowanych w przymusowej restrukturyzacji, w 

szczególności w przypadku, o którym mowa w art. 179 i art. 188 ust. 5. 

4. Środki funduszu gwarancyjnego banków i funduszu gwarancyjnego kas przeznacza się na 

finansowanie przymusowej restrukturyzacji w wysokości strat, jakie ponieśliby 

wierzyciele z tytułu środków gwarantowanych, gdyby nie zostały one wyłączone z 

umorzenia lub konwersji zobowiązań, a w przypadku użycia innych instrumentów 

przymusowej restrukturyzacji - strat, jakie ponieśliby wierzyciele z tytułu środków 

gwarantowanych, gdyby ci wierzyciele ponieśli straty proporcjonalnie do strat 

poniesionych przez wierzycieli w tej samej kategorii zaspokojenia roszczeń zgodnie z 

przepisami ustawy - Prawo upadłościowe. 

5. Środki funduszu gwarancyjnego banków i funduszu gwarancyjnego kas, o których mowa w 

ust. 4, przeznacza się na finansowanie przymusowej restrukturyzacji w kwocie nie 

wyższej niż kwota wydatków na finansowanie wypłaty środków gwarantowanych w 

postępowaniu upadłościowym, w przypadku gdyby na dzień decyzji o wszczęciu 

przymusowej restrukturyzacji sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości podmiotu 

w restrukturyzacji, pomniejszona o przewidywane kwoty zaspokojenia roszczeń Funduszu 

z tytułu wypłaty środków gwarantowanych w takim postępowaniu. 

6. W przypadku gdy środki funduszu gwarancyjnego banków i funduszu gwarancyjnego kas 

przeznacza się na finansowanie przymusowej restrukturyzacji, środki te nie mogą 

finansować objęcia praw udziałowych przez Fundusz. 

7. Jeżeli oszacowanie, o którym mowa w art. 241 ust. 1, wykaże, że środki funduszu 

gwarancyjnego banków i funduszu gwarancyjnego kas przeznaczone na finansowanie 

przymusowej restrukturyzacji są większe niż kwota wydatków na finansowanie wypłaty 

środków gwarantowanych w postępowaniu upadłościowym, w przypadku gdyby na dzień 

decyzji o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu 
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upadłości podmiotu w restrukturyzacji, pomniejszona o przewidywane kwoty 

zaspokojenia roszczeń z tytułu wypłaty środków gwarantowanych w takim postępowaniu, 

Fundusz zwraca nadwyżkę na fundusz gwarancyjny banków albo fundusz gwarancyjny 

kas. 

8. Jeżeli Fundusz przekazał środki z funduszu gwarancyjnego banków i funduszu 

gwarancyjnego kas na finansowanie przymusowej restrukturyzacji zgodnie ze schematem 

przymusowej restrukturyzacji, zgłasza on roszczenie o zwrot tych środków w wysokości 

nadwyżki środków przekazanych nad kwotą wydatków na finansowanie wypłaty środków 

gwarantowanych w postępowaniu upadłościowym, w przypadku gdyby na dzień decyzji o 

wszczęciu przymusowej restrukturyzacji sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości 

podmiotu w restrukturyzacji, pomniejszoną o przewidywane kwoty zaspokojenia roszczeń 

z tytułu wypłaty środków gwarantowanych w takim postępowaniu. 

9. Kwota środków funduszu gwarancyjnego banków i funduszu gwarancyjnego kas 

przeznaczonych na finansowanie przymusowej restrukturyzacji nie może być wyższa niż 

50% docelowego poziomu środków systemu gwarantowania depozytów w bankach albo 

docelowego poziomu środków systemu gwarantowania depozytów w kasach, o których 

mowa w art. 287 ust. 2 i art. 288 ust. 2. Rada Funduszu może podjąć decyzję o 

przeznaczeniu na finansowanie przymusowej restrukturyzacji kwoty wyższej niż 50% 

docelowego poziomu środków systemu gwarantowania depozytów w bankach i 

docelowego poziomu środków systemu gwarantowania depozytów w kasach, 

uwzględniając potrzebę efektywnego wykorzystania środków. 

 

Art. 304. 

1. Podmioty wnoszące składki w formie zobowiązań do zapłaty są obowiązane wyodrębnić 

środki w wysokości nie mniejszej niż ich zobowiązania do zapłaty i lokować te środki w 

instrumenty o wysokiej płynności w sposób bezpieczny, aby mogły przekazać środki do 

wysokości równowartości ich zobowiązań do zapłaty na pierwsze wezwanie Funduszu, w 

terminach, o których mowa w art. 305 ust. 1-3. 

2. Podmioty wnoszące składki w formie zobowiązań do zapłaty są obowiązane: 

1)   lokować środki, o których mowa w ust. 1, w: 

a)  skarbowych papierach wartościowych, 

b)  bonach pieniężnych i obligacjach emitowanych przez Narodowy Bank Polski - o 

ile mogą być one przedmiotem obrotu; 



- 128 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

2)   deponować aktywa określone w pkt 1 na wyodrębnionym dla każdego podmiotu 

rachunku prowadzonym przez: 

a)  Narodowy Bank Polski, 

b)  Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółkę Akcyjną lub spółkę, której 

przekazał on wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 

ust. 1 pkt 1-6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 

3. Umowy pomiędzy podmiotami wnoszącymi składki w formie zobowiązań do zapłaty a 

podmiotami, o których mowa w ust. 2 pkt 2, zawierają postanowienia o objęciu aktywów 

stanowiących zabezpieczenie zobowiązania do zapłaty oraz środków z tytułu ich wykupu 

do czasu nabycia kolejnych aktywów nieodwołalną blokadą na rzecz Funduszu. Umowy 

uprawniają Fundusz do żądania przekazania na jego rzecz zablokowanych aktywów w 

wypadku niezrealizowania przez podmiot zobowiązany do wniesienia składki wezwań 

Funduszu, o których mowa w art. 305 ust. 1-3, oraz nieodwołalne pełnomocnictwo dla 

Funduszu do pobrania z rachunku aktywów stanowiących zabezpieczenie zobowiązań do 

zapłaty oraz środków z tytułu ich wykupu. Kopie umów poświadczone za zgodność z 

oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu wnoszącego składki w 

formie zobowiązań do zapłaty wraz z pełnomocnictwem są przekazywane Funduszowi 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia ich zawarcia. 

4. Banki spółdzielcze będące członkami zrzeszeń są obowiązane deponować środki, o których 

mowa w ust. 1, na wyodrębnionym rachunku w banku zrzeszającym, a kasy - w Kasie 

Krajowej. Banki zrzeszające w imieniu banków zrzeszonych, a Kasa Krajowa w imieniu 

kas, lokują te środki w aktywa, o których mowa w ust. 2 pkt 1, oraz deponują je na 

rachunkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

5. Środki, o których mowa w ust. 1, nie są zaliczane do środków płynnych w wyliczaniu norm 

płynności, o których mowa w art. 412 rozporządzenia nr 575/2013, oraz środków rezerwy 

płynnej, o której mowa w art. 38 ust. 1 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-

kredytowych, nie mogą być przedmiotem zastawu, nie mogą być obciążane w jakikolwiek 

sposób, nie podlegają egzekucji sądowej i administracyjnej ani nie wchodzą do masy 

upadłości. 

6. Podmioty krajowe i oddziały banków zagranicznych przekazują Funduszowi informacje o 

środkach, o których mowa w ust. 1, i aktywach, o których mowa w ust. 2. 

7. W przypadku zrzeszonych banków spółdzielczych obowiązki określone w ust. 6 wykonują 

banki zrzeszające, a w przypadku kas - Kasa Krajowa. 
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[8. W przypadku zawieszenia działalności, wszczęcia przymusowej restrukturyzacji lub 

upadłości podmiotu krajowego lub banku zagranicznego, podmiot uprawniony do 

reprezentacji przekazuje do Funduszu środki, o których mowa w ust. 1, nie później niż w 

terminie 2 dni roboczych odpowiednio od dnia zawieszenia, wszczęcia przymusowej 

restrukturyzacji lub ogłoszenia upadłości.] 

<8. W przypadku: 

1) zawieszenia działalności podmiotu krajowego, 

2) wszczęcia przymusowej restrukturyzacji wobec podmiotu krajowego lub banku 

zagranicznego, 

3) wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o przejęciu kasy albo o 

przejęciu wybranych praw lub zobowiązań kasy, 

4) wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o przejęciu banku, 

5) wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o likwidacji podmiotu 

krajowego, 

6) ogłoszenia upadłości podmiotu krajowego lub banku zagranicznego 

– podmiot uprawniony do reprezentacji przekazuje do Funduszu środki w wysokości 

równowartości zobowiązań do zapłaty podmiotów, o których mowa w ust. 1, nie 

później niż w terminie 2 dni roboczych odpowiednio od dnia zawieszenia, 

wszczęcia przymusowej restrukturyzacji, wydania decyzji o przejęciu kasy albo o 

przejęciu wybranych praw lub zobowiązań kasy, wydania decyzji o przejęciu 

banku, wydania decyzji o likwidacji lub ogłoszenia upadłości.> 

9. Fundusz, z zastrzeżeniem art. 303 ust. 2 i 3, może przyjmować składki w formie 

zobowiązań do zapłaty na podstawie odrębnych umów zawieranych między Funduszem a 

podmiotem zobowiązanym do wniesienia składki (umowne zobowiązania do zapłaty). 

10. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 303 ust. 5, nie spełnia warunków 

określonych w ust. 1-6 i 9 lub w przepisach wydanych na podstawie ust. 11 i 12, 

zobowiązania do zapłaty takiego podmiotu stają się natychmiast wymagalne. Fundusz 

może wezwać do przekazania środków odpowiadających zobowiązaniom do zapłaty w 

terminie przez siebie określonym. Przepis art. 316 stosuje się. 

11. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Funduszu, 

określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   dodatkowe warunki, jakie powinny spełniać umowy, o których mowa w ust. 3, 
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2)   minimalny poziom stosunku wartości aktywów, o których mowa w ust. 2, do 

wielkości zobowiązań do zapłaty, 

3)   limity określające udział poszczególnych aktywów w łącznej kwocie środków 

odpowiadających zobowiązaniom do zapłaty, 

4)   szczegółowy zakres i tryb przekazywania informacji, o których mowa w ust. 6 

- mając na względzie zapewnienie Funduszowi możliwości sprawowania kontroli 

wypełnienia przez podmioty obowiązków w zakresie zobowiązań do zapłaty i 

uzyskania przez Fundusz wpłat środków z tytułu zobowiązań do zapłaty oraz 

uwzględniając wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie 

zobowiązań do zapłaty na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów 

(Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 149) wydane zgodnie z art. 16 rozporządzenia 

nr 1093/2010. 

12. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Funduszu, 

może określić, w drodze rozporządzenia, warunki, jakie powinny spełniać umowy, o 

których mowa w ust. 9, w tym określić formę i tryb ustanawiania zabezpieczenia 

umownych zobowiązań do zapłaty, minimalny poziom stosunku wartości zabezpieczenia 

do wielkości umownego zobowiązania do zapłaty, limity określające udział 

poszczególnych aktywów w łącznej kwocie środków odpowiadających umownym 

zobowiązaniom do zapłaty, szczegółowy zakres przekazywania informacji o aktywach 

stanowiących zabezpieczenie umownych zobowiązań do zapłaty oraz terminy i tryb ich 

przekazywania, mając na względzie zapewnienie Funduszowi możliwości sprawowania 

kontroli wypełniania przez podmioty obowiązków w zakresie umownych zobowiązań do 

zapłaty i uzyskania przez Fundusz wpłat umownych zobowiązań do zapłaty oraz 

uwzględniając wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie 

zobowiązań do zapłaty na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów 

wydane zgodnie z art. 16 rozporządzenia nr 1093/2010. 

 

Art. 305. 

1. W razie konieczności finansowania zadań w zakresie przymusowej restrukturyzacji 

Fundusz wzywa podmioty, które wnosiły składki roczne w formie zobowiązania do 

zapłaty, do przekazania w formie pieniężnej środków odpowiadających zobowiązaniom 
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do zapłaty, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania. 

Fundusz określa w wezwaniu kwotę podlegającą przekazaniu z zachowaniem proporcji, w 

jakiej pozostają zobowiązania do zapłaty do środków zgromadzonych na odpowiednim 

funduszu przymusowej restrukturyzacji. 

2. W przypadku spełnienia warunku gwarancji wobec banku lub oddziału banku 

zagranicznego, Fundusz wzywa, w sposób określony w art. 47 ust. 2, banki i oddziały 

banków zagranicznych do przekazania części lub całości środków odpowiadających 

zobowiązaniom do zapłaty na rzecz funduszu gwarancyjnego banków do wysokości 

zobowiązań z tytułu środków gwarantowanych, nie później niż w terminie 2 dni 

roboczych od dnia doręczenia wezwania. 

3. W przypadku spełnienia warunku gwarancji wobec kasy Fundusz wzywa kasy, w sposób 

określony w art. 47 ust. 2, do przekazania części lub całości środków odpowiadających 

zobowiązaniom do zapłaty na rzecz funduszu gwarancyjnego kas, do wysokości 

zobowiązań z tytułu środków gwarantowanych, nie później niż w terminie 2 dni 

roboczych od dnia doręczenia wezwania. 

[4. Fundusz wzywa podmioty, o których mowa w ust. 2 albo 3, w sposób określony w art. 47 

ust. 2, do przekazania środków odpowiadających zobowiązaniom do zapłaty na rzecz 

odpowiednio funduszu gwarancyjnego banków albo funduszu gwarancyjnego kas, w 

przypadku finansowania przymusowej restrukturyzacji zgodnie z art. 272 ust. 4, do 

wysokości kwoty takiego finansowania. Fundusz określa w wezwaniu kwotę podlegającą 

przekazaniu z zachowaniem proporcji, w jakiej pozostają zobowiązania do zapłaty do 

środków zgromadzonych na odpowiednim funduszu gwarancyjnym.] 

<4. Fundusz może wezwać banki do przekazania, nie później niż w terminie 2 dni 

roboczych od dnia doręczenia wezwania, środków odpowiadających zobowiązaniom 

do zapłaty na rzecz funduszu gwarancyjnego banków, w przypadku finansowania 

restrukturyzacji banków zgodnie z art. 5 ust. 2a pkt 1, do wysokości kwoty takiego 

finansowania.> 

<4a. Fundusz określa w wezwaniu, o którym mowa w ust. 4, kwotę, która podlega 

przekazaniu do Funduszu, ustaloną dla danego banku jako iloczyn kwoty 

podlegającej zapłacie przez Fundusz, nie większej niż łączna wartość zobowiązań do 

zapłaty na fundusz gwarancyjny banków, oraz udziału wartości zobowiązań do 

zapłaty poszczególnych banków na fundusz gwarancyjny banków w łącznej wartości 

zobowiązań do zapłaty na fundusz gwarancyjny banków. W łącznej wartości 
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zobowiązań do zapłaty na fundusz gwarancyjny banków, o której mowa w zdaniu 

poprzednim, nie uwzględnia się zobowiązań do zapłaty banków, podlegających 

przekazaniu do Funduszu na podstawie art. 304 ust. 8.  

4b. Wartości zobowiązań do zapłaty na fundusz gwarancyjny banków ustala się: 

1) w przypadkach, o których mowa w art. 268a ust. 2 pkt 1, 2 i 4 – według stanu na 

dzień zawarcia przez Fundusz odpowiedniej umowy stanowiącej podstawę do 

spełnienia świadczeń;  

2) w przypadku, o którym mowa w art. 268a ust. 2 pkt 3 – według stanu na dzień 

ustalenia przez Fundusz wysokości świadczenia z tytułu umowy stanowiącej 

podstawę do spełnienia tego świadczenia.> 

5. Jeżeli bank, oddział banku zagranicznego lub kasa przestają być członkiem 

obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów lub przyłączają się do innego 

systemu gwarancji depozytów, są obowiązane wnieść na rzecz Funduszu całość środków 

odpowiadających zobowiązaniom do zapłaty na rzecz odpowiednio funduszu 

gwarancyjnego banków albo funduszu gwarancyjnego kas niezwłocznie, nie później niż w 

terminie 2 dni roboczych. 

6. Jeżeli bank, firma inwestycyjna, oddział banku zagranicznego lub kasa przestają być 

podmiotem, o którym mowa w art. 64 pkt 2, są obowiązane wnieść na rzecz Funduszu 

całość środków odpowiadających zobowiązaniom do zapłaty na rzecz odpowiednio 

funduszu przymusowej restrukturyzacji banków albo funduszu przymusowej 

restrukturyzacji kas. 

7. Środki, o których mowa w ust. 1-6, przechodzą z dniem przekazania na własność 

Funduszu. 

 

 

USTAWA z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1182, 1669, 1735 i 2024) 

Art. 3. 

1. Państwową osobą prawną jest: 

1)   jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną, utworzona w drodze ustawy 

lub na podstawie ustawy lub w wykonaniu ustawy przez organ administracji rządowej, 

w celu realizacji zadań publicznych, w której: 
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a)  przewidziane w regulujących ustrój tej osoby prawnej przepisach ustawy prawo 

nadawania i zmiany statutu przysługuje organowi administracji rządowej albo 

przepisy te przewidują, że prawo do udziału w organie stanowiącym osoby 

prawnej, w tym uprawnionym do zmiany statutu, przysługuje w całości Skarbowi 

Państwa oraz 

b)  przewidziane w regulujących ustrój tej osoby prawnej przepisach ustawy prawo do 

nadwyżki między przychodami a kosztami tej osoby prawnej, jeżeli podlegają 

dysponowaniu, przysługują w całości Skarbowi Państwa, chyba że przepisy te 

przewidują inny niż prawo do nadwyżki sposób dysponowania nią, oraz 

c)  w razie rozwiązania albo innej utraty bytu prawnego przez tę osobę prawną, prawa 

do jej majątku, w tym prawo do dysponowania tym majątkiem, przysługują 

wyłącznie Skarbowi Państwa; 

2)   agencja wykonawcza, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000), w 

szczególności: 

a)  (uchylona) 

b)  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, 

c)  Agencja Mienia Wojskowego, 

d)  Agencja Rezerw Materiałowych, 

e)  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 

f)  Narodowe Centrum Nauki, 

g)  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 

h)  Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, 

i)  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 

j)  Polska Agencja Kosmiczna; 

3)   instytucja gospodarki budżetowej, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych; 

4)   państwowy fundusz celowy posiadający osobowość prawną; 

5)   państwowa instytucja kultury; 

6)   Polski Instytut Sztuki Filmowej; 

7)   Narodowy Instytut Fryderyka Chopina; 

8)   Zakład Narodowy imienia Ossolińskich; 

9)   Polska Akademia Nauk i jej jednostki naukowe posiadające osobowość prawną; 



- 134 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

10)  uczelnia publiczna utworzona przez państwo reprezentowane przez właściwy organ 

władzy lub administracji rządowej; 

11)  instytut badawczy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach 

badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736); 

11a)  Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; 

11b)  
(2)

 Polski Instytut Ekonomiczny; 

12)  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie; 

12a)  
(3)

 federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w 

art. 165 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (Dz. U. poz. 1668); 

13)  samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym 

jest Skarb Państwa reprezentowany przez ministra, centralny organ administracji 

rządowej albo wojewodę albo uczelnia publiczna, o której mowa w pkt 10; 

14)  park narodowy; 

15)  przedsiębiorstwo państwowe; 

16)  bank państwowy; 

17)  Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji; 

18)  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 

19)  Polska Organizacja Turystyczna; 

20)  Urząd Dozoru Technicznego; 

21)  Transportowy Dozór Techniczny; 

22)  Polskie Centrum Akredytacji; 

23)  Polska Agencja Żeglugi Powietrznej; 

24)  Zakład Ubezpieczeń Społecznych; 

25)  Narodowy Fundusz Zdrowia; 

26)  Rzecznik Finansowy; 

<26a) Urząd Komisji Nadzoru Finansowego;> 

27)  Polski Klub Wyścigów Konnych; 

28)  Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia; 

29)  Centrum Doradztwa Rolniczego oraz wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego; 

30)  Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. 

2. Jednostka organizacyjna, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie przestaje być państwową osobą 

prawną z tej przyczyny, że ustawa regulująca ustrój tej osoby prawnej przewiduje, że 
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prawo do udziału w organie stanowiącym osoby prawnej, w tym uprawnionym do zmiany 

statutu, przysługiwać będzie wyłącznie albo w części innemu podmiotowi lub podmiotom, 

jeżeli organ administracji rządowej, chociażby inny, niż tworzący osobę prawną, sprawuje 

nadzór nad taką osobą prawną, wynikający z przepisów tej ustawy. 

3. Państwową osobą prawną jest także: 

1)   jednostka organizacyjna niespełniająca przesłanek, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 

jeżeli ustawa tak stanowi; 

2)   spółka, której akcjonariuszami są wyłącznie Skarb Państwa lub inne państwowe osoby 

prawne. 

4. Przepisów ustawy dotyczących państwowych osób prawnych nie stosuje się do spółek. 

 

 

USTAWA z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 

nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 oraz z 2018 r. poz. 398 i 1669) 

 

Art. 159. 

1. W postępowaniu dyscyplinarnym mogą zostać orzeczone następujące kary: 

1)   kara upomnienia; 

2)   kara pieniężna; 

3)   zakaz przeprowadzania badań; 

4)   zakaz wykonywania czynności rewizji finansowej; 

5)   zakaz wykonywania zawodu biegłego rewidenta; 

6)   zakaz pełnienia funkcji członka zarządu lub innego organu zarządzającego lub 

członka rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego w firmach audytorskich lub 

jednostkach zainteresowania publicznego; 

7)   skreślenie z rejestru. 

2. Orzekając karę, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nakazuje się zaprzestanie określonego 

postępowania i powstrzymanie się od niego w przyszłości. 

3. Orzekając jedną z kar, o których mowa w ust. 1, orzeka się również o nakazie podania do 

publicznej wiadomości imienia i nazwiska osoby fizycznej, na którą nałożono karę, wraz 

z numerem, pod którym osoba ta jest lub była wpisana do rejestru, chyba że podanie do 

publicznej wiadomości jej imienia i nazwiska będzie środkiem nieproporcjonalnym do 

popełnionego przewinienia dyscyplinarnego, będzie stanowiło zagrożenie dla stabilności 
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rynków finansowych, zagrozi prowadzonemu postępowaniu karnemu lub wyrządzi 

niewspółmierną szkodę obwinionemu, pokrzywdzonemu, innym stronom postępowania 

dyscyplinarnego, firmie audytorskiej, w imieniu której biegły rewident świadczył swoje 

usługi, jednostce, dla której biegły rewident świadczył swoje usługi, lub organom, o 

których mowa w art. 148 ust. 2. Nie podlegają ujawnieniu dane podmiotu, dla którego 

wykonywane były czynności rewizji finansowej. 

4. Obok kar, o których mowa w ust. 1, można orzec dodatkowo zakaz zajmowania stanowiska 

kontrolera jakości wykonania zlecenia lub pełnienia funkcji osoby odpowiedzialnej za 

system wewnętrznej kontroli jakości w firmie audytorskiej na okres od roku do 3 lat. 

5. Karę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wymierza się do kwoty 250 000 zł. 

<5a. Jeżeli przewinienie dyscyplinarne: 

1) dotyczyło usługi świadczonej w związku z przygotowaniem lub 

przeprowadzeniem emisji, wystawieniem lub zbyciem instrumentu finansowego 

lub 

2) związane było z badaniem ustawowym jednostki zainteresowania publicznego  

– karę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wymierza się do kwoty 500 000 zł.> 

6. Kary, o których mowa w ust. 1 pkt 3-6, orzeka się na okres od roku do 3 lat. 

7. Kara, o której mowa w ust. 1 pkt 6, może zostać orzeczona samoistnie, jak również obok 

kar, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5 i 7. 

8. Jeżeli przewinienie dyscyplinarne związane było z badaniem ustawowym, orzekając karę, o 

której mowa w ust. 1, stwierdza się również, czy sprawozdanie z badania spełnia wymogi, 

o których mowa w art. 83, oraz art. 10 rozporządzenia nr 537/2014 - w przypadku badania 

jednostek zainteresowania publicznego. 

 

Art. 167. 

[1. Wpływy z tytułu kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu dyscyplinarnym stanowią 

przychód Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.] 

<1. Wpływy z tytułu kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu dyscyplinarnym 

stanowią przychód Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, a w przypadku, o którym 

mowa w art. 159 ust. 5a pkt 1- przychód Funduszu Edukacji Finansowej, o którym 

mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez 

podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2038)> 



- 137 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

2. Prawomocne orzeczenie w zakresie kary pieniężnej oraz kosztów postępowania, w ramach 

którego orzeczona została ta kara, stanowi tytuł egzekucyjny w rozumieniu art. 777 

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1822, z późn. zm.) i po nadaniu mu klauzuli wykonalności przez sąd podlega 

wykonaniu w drodze egzekucji prowadzonej w trybie tej ustawy. 

3. W postępowaniu egzekucyjnym mającym na celu wyegzekwowanie należności, o których 

mowa w ust. 2, czynności przewidziane dla wierzyciela podejmuje Prezes Krajowej Rady 

Biegłych Rewidentów. 

Art. 179. 

[1. Wpływ z tytułu kary pieniężnej orzeczonej w sprawie, o której mowa w art. 172 ust. 1, 

stanowi dochód budżetu państwa.] 

<1. Wpływy z tytułu kary pieniężnej orzeczonej w sprawie, o której mowa w art. 172 ust. 

1, stanowią dochód budżetu państwa, a w przypadku, o którym mowa w art. 159 ust. 

5a pkt 2 - przychód Funduszu Edukacji Finansowej, o którym mowa w ustawie z 

dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku 

finansowego i o Rzeczniku Finansowym.> 

2. Prawomocne orzeczenie w zakresie kary pieniężnej oraz kosztów postępowania, w ramach 

którego została orzeczona ta kara, podlega egzekucji w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 

1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W postępowaniu egzekucyjnym 

mającym na celu wyegzekwowanie należności z tytułu kary pieniężnej czynności 

przewidziane dla wierzyciela podejmuje Komisja Nadzoru Audytowego. 

 

Art. 183. 

1. Karami administracyjnymi są: 

1)   kara upomnienia; 

2)   kara pieniężna; 

3)   zakaz przeprowadzania badań; 

4)   zakaz wykonywania czynności rewizji finansowej; 

5)   zakaz świadczenia usług objętych standardami wykonywania zawodu; 

6)   zakaz pełnienia funkcji członka zarządu lub innego organu zarządzającego lub 

członka rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego w firmach audytorskich przez 

osoby odpowiedzialne za naruszenie przepisów ustawy lub rozporządzenia nr 

537/2014; 
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7)   skreślenie z listy. 

2. Nakładając karę, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nakazuje się zaprzestanie określonego 

postępowania i powstrzymanie się od niego w przyszłości. 

3. Kara pieniężna nakładana na firmy audytorskie nie może przekroczyć 10% przychodów 

netto ze sprzedaży usług świadczonych w ramach działalności, o której mowa w art. 47 

ust. 1 i 2, osiągniętych przez firmę audytorską w poprzednim roku obrotowym. Jeżeli w 

poprzednim roku obrotowym firma audytorska nie osiągnęła przychodów z tytułów, o 

których mowa w zdaniu pierwszym, wysokość kary odnosi się do ostatniego roku 

obrotowego, w którym firma osiągnęła przychody z tych tytułów. 

4. Kara pieniężna nakładana na poszczególne osoby, o których mowa w art. 182 ust. 2, nie 

może przekraczać 250 000 zł. 

<4a. Kara, o której mowa w ust. 4, nakładana w przypadku gdy naruszenie: 

1) dotyczyło usługi świadczonej w związku z przygotowaniem lub 

przeprowadzeniem emisji, wystawieniem lub zbyciem instrumentu finansowego 

lub  

2) związane było z badaniem ustawowym jednostki zainteresowania publicznego  

– nie może przekraczać kwoty 500 000 zł.> 

5. Kary, o których mowa w ust. 1 pkt 3-6, nakładane są na okres od roku do 3 lat. 

6. Ustalając rodzaj i wymiar kary nakładanej na firmę audytorską lub osoby, o których mowa 

w art. 182 ust. 2, uwzględnia się w szczególności: 

1)   wagę naruszenia i czas jego trwania; 

2)   stopień przyczynienia się do powstania naruszenia; 

3)   sytuację finansową wyrażającą się w szczególności w wysokości rocznych 

przychodów lub dochodów; 

4)   kwotę zysków osiągniętych lub strat unikniętych, w zakresie, w jakim można je 

ustalić; 

5)   stopień współpracy z Krajową Radą Biegłych Rewidentów lub Komisją Nadzoru 

Audytowego; 

6)   popełnione dotychczas naruszenia. 

Art. 189. 

[1. Wpływy z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów 

stanowią przychód Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. 
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2. Wpływy z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Komisję Nadzoru Audytowego stanowią 

dochód budżetu państwa.] 

<1. Wpływy z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Krajową Radę Biegłych 

Rewidentów stanowią przychód Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, a w przypadku, 

o którym mowa w art. 183 ust. 4a pkt 1 - przychód Funduszu Edukacji Finansowej, o 

którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez 

podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. 

2. Wpływy z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Komisję Nadzoru Audytowego 

stanowią dochód budżetu państwa, a w przypadku, o którym mowa w art. 183 ust. 4a  

pkt 2 – przychód Funduszu Edukacji Finansowej, o którym mowa w ustawie z dnia 5 

sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o 

Rzeczniku Finansowym.> 

3. Kary pieniężne podlegają egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

4. Do kar pieniężnych stosuje się ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego. 

5. Na postanowienia w sprawach rozstrzygnięć i stanowiska wierzyciela dotyczących 

postępowania egzekucyjnego zażalenie nie przysługuje. 

 

Art. 193. 

1. Karami administracyjnymi nakładanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego są: 

1)   kara pieniężna; 

2)   zakaz pełnienia funkcji członka zarządu lub innego organu zarządzającego lub 

członka rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego w jednostkach 

zainteresowania publicznego przez osoby odpowiedzialne za naruszenie przepisów 

ustawy lub rozporządzenia nr 537/2014 przez okres od roku do 3 lat. 

2. Kara pieniężna nakładana na jednostkę zainteresowania publicznego nie może przekroczyć 

10% przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, osiągniętych przez tę 

jednostkę w poprzednim roku obrotowym. Jeżeli w poprzednim roku obrotowym 

jednostka zainteresowania publicznego nie osiągnęła przychodów z tytułów, o których 

mowa w zdaniu pierwszym, wysokość kary odnosi się do ostatniego roku obrotowego, w 

którym jednostka ta osiągnęła przychody z tych tytułów. 
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3. Kara pieniężna nakładana na poszczególne osoby, o których mowa w art. 192 ust. 1, nie 

może przekraczać 250 000 zł. 

<3a. Kara, o której mowa w ust. 3, nakładana w przypadku gdy naruszenie: 

1) dotyczyło usługi świadczonej w związku z przygotowaniem lub 

przeprowadzeniem emisji, wystawieniem lub zbyciem instrumentu finansowego 

lub  

2) związane było z badaniem ustawowym jednostki zainteresowania publicznego  

– nie może przekraczać kwoty 500 000 zł.> 

4. Ustalając rodzaj i wymiar kary nakładanej na jednostkę zainteresowania publicznego lub 

osoby, o których mowa w art. 192 ust. 1, uwzględnia się w szczególności: 

1)   wagę naruszenia i czas jego trwania; 

2)   stopień przyczynienia się do powstania naruszenia; 

3)   sytuację finansową wyrażającą się w szczególności w wysokości rocznych 

przychodów lub dochodów; 

4)   kwotę zysków osiągniętych lub strat unikniętych w zakresie, w jakim można je 

ustalić; 

5)   stopień współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego; 

6)   popełnione dotychczas naruszenia. 

 

Art. 194. 

[1. Wpływy z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Komisję Nadzoru Finansowego 

stanowią dochód budżetu państwa.] 

<1. Wpływy z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Komisję Nadzoru Finansowego 

stanowią przychód Funduszu Edukacji Finansowej, o którym mowa w ustawie z dnia 

5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o 

Rzeczniku Finansowym.> 

2. Nakładając jedną z kar, o których mowa w art. 193 ust. 1, Komisja Nadzoru Finansowego 

postanawia również o nakazie podania do publicznej wiadomości nazwy i siedziby 

jednostki zainteresowania publicznego lub imienia i nazwiska osoby, o której mowa w art. 

192 ust. 1, chyba że podanie tych danych do publicznej wiadomości będzie środkiem 

nieproporcjonalnym do naruszenia, będzie stanowiło zagrożenie dla stabilności rynków 

finansowych, zagrozi prowadzonemu postępowaniu karnemu lub wyrządzi 

niewspółmierną szkodę zaangażowanym instytucjom lub osobom. 
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3. Komisja Nadzoru Finansowego, po uprawomocnieniu się decyzji nakładającej karę, podaje 

do publicznej wiadomości, bez zbędnej zwłoki, publikując na swojej stronie internetowej, 

informację o popełnionym przez jednostkę zainteresowania publicznego lub osobę, o 

której mowa w art. 192 ust. 1, naruszeniu oraz nałożonej za to naruszenie karze. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, obok informacji, o której mowa w ust. 3, podaniu 

do publicznej wiadomości podlega nazwa i siedziba jednostki zainteresowania 

publicznego, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 192 ust. 1, również imię i 

nazwisko osoby, na którą nałożono karę. 

5. Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, są publikowane przez 5 lat, licząc od dnia, w 

którym decyzja nakładająca karę stała się prawomocna. 

6. Przepisy art. 189 ust. 3-5 i art. 190 stosuje się odpowiednio. 

7. Do postępowań prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego stosuje się 

odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 196, 724, 791, 819 i 1089). 

 

 

USTAWA z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2017 r. poz. 2486 

oraz z 2018 r. poz. 378, 650 i 1629) 

[Art. 86. 

Wpływy z tytułu kar pieniężnych, o których mowa w art. 83 i art. 84 ust. 1 pkt 4 i 5, stanowią 

dochód budżetu państwa] 

 

 


