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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 15 marca 2019 r. 

 

o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym  

oraz niektórych innych ustaw
 

 

(druk nr 1121) 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 

298 i 326) 

Art. 1. 

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

2. Nadzór nad rynkiem finansowym obejmuje: 

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

- Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, 2243 i 2354), zwanej dalej "ustawą - 

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

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1373 oraz z 2018 r. poz. 2243), ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. 

o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 613) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

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

dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) 

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

"rozporządzeniem nr 575/2013"; 

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

r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1906 i 

2215), ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1449 oraz z 2018 r. poz. 1091, 1608, 1629 i 2215), ustawy z 

dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz 

indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1776 

oraz z 2018 r. poz. 2215), ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze 

ubezpieczeniowym i emerytalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 477, z 2017 r. poz. 2486 oraz 
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z 2018 r. poz. 2215), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 926) oraz ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215); 

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

września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 999, 1000, 1669, 2215 i 2243), zwanej dalej "ustawą o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej", ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji 

ubezpieczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 2210 i 2243), ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o 

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

ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 2047 

oraz z 2018 r. poz. 650 i 2124); 

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

29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286, 

2243 i 2244), ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 i 685), ustawy z dnia 27 maja 2004 r. 

o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355, 2215, 2243 i 2244), zwanej dalej "ustawą 

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

towarowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 622, 685 i 771), ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1417 i 2243), 

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

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

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

energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym, które są instrumentami 

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

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

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

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

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

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

rozporządzenia nr 575/2013, rozporządzenia nr 596/2014, rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej 



- 3 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego (Dz. Urz. 

UE L 86 z 24.03.2012, str. 1, z późn. zm.), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych 

będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych 

i repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L 201 z 27.07.2012, str. 1, z późn. zm.), 

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

harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na 

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

Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji 

gazów cieplarnianych we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 302 z 18.11.2010, str. 1, z późn. 

zm.), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 

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

Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych, 

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

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

"rozporządzeniem nr 909/2014"; 

5)    nadzór nad instytucjami płatniczymi, małymi instytucjami płatniczymi, dostawcami 

świadczącymi wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku, biurami usług 

płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego, oddziałami zagranicznych 

instytucji pieniądza elektronicznego sprawowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2003, z późn. zm.); 

5a)  nadzór nad agencjami ratingowymi w zakresie przewidzianym przepisami 

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

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

5b)  (uchylony); 

6)   nadzór uzupełniający, sprawowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 

2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami 

ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład 

konglomeratu finansowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1252 oraz z 2018 r. poz. 2243); 

7)   nadzór nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi i Krajową 

Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową, sprawowany zgodnie z przepisami 

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

kredytowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2386 i 2243); 
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8)    nadzór nad pośrednikami kredytu hipotecznego oraz ich agentami, sprawowany 

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

nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. poz. 819 oraz z 

2018 r. poz. 2245); 

9)    nadzór w zakresie przewidzianym przepisami rozporządzenia Parlamentu 

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

indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i 

umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i 

zmieniającego dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 

596/2014 (Dz. Urz. UE L 171 z dnia 29.06.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 137 z dnia 

24.05.2017, str. 41) [.] <;> 

<10) nadzór w zakresie przewidzianym przepisami rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie 

ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla 

prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji, a także zmieniającego 

dyrektywy 2009/65/WE, 2009/138/WE i 2011/61/UE oraz rozporządzenia (WE) 

nr 1060/2009 i (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 347 z 28.12.2017, str. 35), zwanego 

dalej „rozporządzeniem 2017/2402”.> 

 

<Art. 3d. 

1. Komisja jest właściwym organem w rozumieniu art. 29 ust. 4 i 5 rozporządzenia 

2017/2402. 

2. Komisja może przeprowadzać kontrolę działalności podmiotów obowiązanych do 

przestrzegania przepisów rozporządzenia 2017/2402. 

3. Celem kontroli jest ustalenie zgodności działalności podmiotów, o których mowa w 

ust. 2, z przepisami rozporządzenia 2017/2402. 

4. Czynności kontrolne są wykonywane przez pracowników Urzędu Komisji po 

okazaniu legitymacji służbowej oraz doręczeniu upoważnienia wydanego przez 

Przewodniczącego Komisji lub upoważnioną przez niego osobę. 

5. W toku kontroli pracownicy, o których mowa w ust. 4, mają prawo: 

1) wstępu do pomieszczeń kontrolowanego podmiotu; 

2) swobodnego dostępu do środków łączności oraz, w miarę możliwości, do 

oddzielnego pomieszczenia biurowego; 
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3) żądania od kontrolowanego podmiotu lub od osoby przez niego upoważnionej 

udzielenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień związanych z przedmiotem kontroli; 

4) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, w szczególności 

dokumentów finansowych, księgowych, handlowych, akt postępowań 

prowadzonych na podstawie właściwych przepisów prawa, ksiąg, ewidencji, 

dokumentów wewnętrznych, w tym regulaminów oraz instrukcji, dotyczących 

działalności kontrolowanego podmiotu, oraz żądania sporządzenia, na koszt 

kontrolowanego podmiotu, kopii i odpisów tych dokumentów oraz wyciągów 

z nich, w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia i zakończenia 

kontroli; 

5) żądania od kontrolowanego podmiotu poświadczenia za zgodność z oryginałem 

pozyskiwanych od niego dokumentów; 

6) wglądu do danych zawartych w systemie informatycznym związanych 

z przedmiotem kontroli, w szczególności dokumentów finansowych, księgowych, 

handlowych, akt postępowań prowadzonych na podstawie właściwych przepisów 

prawa, ksiąg, ewidencji, dokumentów wewnętrznych, w tym regulaminów oraz 

instrukcji, dotyczących działalności kontrolowanego podmiotu, oraz żądania 

sporządzenia, na koszt kontrolowanego podmiotu, kopii tych danych lub 

wyciągów z nich, w tym w postaci dokumentu elektronicznego w rozumieniu art. 

3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570, z 2018 r. poz. 1000, 

1544 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 60), w zakresie niezbędnym do prawidłowego 

przeprowadzenia i zakończenia kontroli. 

 

Art. 3e. 

Do kontroli, o której mowa w art. 3d ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 

5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 

1633 i 2212). 

Art. 3f. 

Komisja, w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru, o którym mowa w art. 1 ust. 

2 pkt 10, może żądać od jednostki specjalnego przeznaczenia do celów sekurytyzacji, 

jednostki inicjującej lub jednostki sponsorującej w rozumieniu odpowiednio art. 2 pkt 2, 
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3 i 5 rozporządzenia 2017/2402 udzielenia informacji poufnych, o których mowa w art. 7 

ust. 1 rozporządzenia 2017/2402, w tym informacji ustawowo chronionych. 

 

Art. 3g. 

1. W przypadku naruszenia obowiązków określonych w art. 6, art. 7, art. 9, art. 18 lub 

art. 27 ust. 4 rozporządzenia 2017/2402 lub w przypadku naruszenia, o którym 

mowa w art. 32 ust. 1 lit. e, f lub h rozporządzenia 2017/2402, Komisja może, w 

drodze decyzji: 

1) nakazać osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej 

nieposiadającej osobowości prawnej zaprzestanie danego zachowania oraz 

powstrzymanie się od takiego zachowania w przyszłości; 

2) wystąpić do właściwego organu jednostki specjalnego przeznaczenia do celów 

sekurytyzacji, jednostki inicjującej lub jednostki sponsorującej w rozumieniu 

odpowiednio art. 2 pkt 2, 3 i 5 rozporządzenia 2017/2402 z wnioskiem 

o odwołanie członka zarządu tych jednostek odpowiedzialnego za to naruszenie; 

3) zawiesić w wykonywaniu czynności członka zarządu podmiotów, o których mowa 

w pkt 2, odpowiedzialnego za to naruszenie do czasu podjęcia uchwały w sprawie 

wniosku o jego odwołanie; 

4) zakazać osobie odpowiedzialnej za to naruszenie pełnienia funkcji członka 

zarządu lub funkcji kierowniczych w jednostkach specjalnego przeznaczenia do 

celów sekurytyzacji, jednostkach inicjujących lub jednostkach sponsorujących w 

rozumieniu odpowiednio art. 2 pkt 2, 3 i 5 rozporządzenia 2017/2402 przez okres 

nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż rok; 

5) zakazać dokonywania w trybie art. 27 ust. 1 rozporządzenia 2017/2402 zgłoszenia 

o spełnianiu określonych wymogów dotyczących sekurytyzacji, przez okres nie 

krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż rok – w przypadku, o którym mowa w art. 32 

ust. 1 lit. e i f rozporządzenia 2017/2402; 

6) cofnąć osobie trzeciej, o której mowa w art. 27 ust. 2 rozporządzenia 2017/2402, 

upoważnienie udzielone na podstawie art. 28 ust. 1 rozporządzenia 2017/2402, na 

okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż rok – w przypadku, o którym 

mowa w art. 32 ust. 1 lit. f rozporządzenia 2017/2402; 

7) nałożyć karę pieniężną do wysokości nieprzekraczającej: 
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a) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej 

osobowości prawnej: 

‒ kwoty 20 869 500 zł lub 10% przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług 

oraz operacji finansowych, a w przypadku zakładu ubezpieczeń – 10% 

składki przypisanej brutto, wykazanych w ostatnim sprawozdaniu 

finansowym za rok obrotowy, zatwierdzonym przez organ zatwierdzający, 

albo 

‒ dwukrotności kwoty korzyści uzyskanych lub strat unikniętych w wyniku 

naruszenia – w przypadku gdy jest możliwe ich ustalenie, 

b) w przypadku osoby fizycznej: 

‒ kwoty 20 869 500 zł, albo 

‒ dwukrotności kwoty korzyści uzyskanych lub strat unikniętych w wyniku 

naruszenia – w przypadku gdy jest możliwe ich ustalenie. 

2. W przypadku gdy osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, o której mowa w ust. 1 pkt 7 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, karę pieniężną, o której mowa w ust. 1 pkt 7 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. 

3. Decyzje, o których mowa w ust. 1 pkt 1–6, są natychmiast wykonalne. 

4. Komisja, nakładając sankcje i środki naprawcze, o których mowa w ust. 1, 

uwzględnia okoliczności, o których mowa w art. 33 ust. 2 rozporządzenia 2017/2402. 

5. W przypadku wydania decyzji o nałożeniu sankcji w związku z naruszeniem 

obowiązków określonych w art. 6, art. 7 lub art. 9 rozporządzenia 2017/2402 lub 

dokonaniem wprowadzającego w błąd zgłoszenia na podstawie art. 27 ust. 1 

rozporządzenia 2017/2402 Komisja przekazuje do publicznej wiadomości informację 

o treści rozstrzygnięcia ostatecznej decyzji oraz rodzaju i charakterze naruszenia, 

imieniu i nazwisku osoby fizycznej lub firmie (nazwie) podmiotu, na które została 

nałożona sankcja, zgodnie z art. 37 rozporządzenia 2017/2402. 



- 8 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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, licząc od dnia ich udostępnienia.> 

 

[Art. 17b. 

Przewodniczący Komisji i przewodniczący lub zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru 

Audytowego, o której mowa w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, 

firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, mogą przekazywać sobie informacje, w tym 

informacje chronione na podstawie odrębnych ustaw, w zakresie niezbędnym do 

wykonywania ich ustawowo określonych zadań.] 

 

<Art. 17b. 

Przewodniczący Komisji i przewodniczący lub upoważniony członek Komisji Nadzoru 

Audytowego, o której mowa w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, 

firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, przekazują sobie dokumenty i 

informacje, w tym chronione na podstawie odrębnych ustaw, w zakresie niezbędnym do 

wykonywania ich ustawowych zadań.> 

 

Art. 19e. 

1. Wpływy z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez Komisję na podstawie art. 3c ust. 1 

pkt 5 <i art. 3g ust. 1 pkt 7> oraz na podstawie ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2, 

stanowią środki 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, 2215 i 2243). 

[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; 
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2)   art. 72 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-

kredytowych.] 

<2. Do należności z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez Komisję na podstawie art. 

3c ust. 1 pkt 5 i art. 3g ust. 1 pkt 7 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. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do kar pieniężnych nakładanych przez Komisję na 

podstawie: 

1) art. 138 ust. 3 pkt 3a i art. 141 ustawy – Prawo bankowe; 

2) art. 72 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-

kredytowych.> 

Rozdział 3a 

[Przepis karny] 

<Przepisy karne> 

 

<Art. 20b. 

1. Kto utrudnia lub udaremnia przeprowadzenie kontroli, o której mowa w art. 3d ust. 

2,  

podlega grzywnie do 500 000 zł, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności 

do lat 2. 

2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1, działając w 

imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej 

osobowości prawnej.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, 2243 i 

2354 oraz z 2019 r. poz. 326) 

Art. 10a. 

1. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, jego zastępcy, członkowie Komisji 

Nadzoru Finansowego, pracownicy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego i osoby 

zatrudnione w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie umowy o dzieło, 
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umowy zlecenia albo innych umów o podobnym charakterze, są obowiązani do 

zachowania tajemnicy zawodowej. 

2. Tajemnicę zawodową, o której mowa w ust. 1, stanowią wszystkie uzyskane lub 

wytworzone w związku ze sprawowaniem nadzoru bankowego informacje, których 

udzielenie, ujawnienie lub potwierdzenie mogłoby naruszyć chroniony prawem interes 

podmiotów, których te informacje bezpośrednio lub pośrednio dotyczą lub utrudnić 

sprawowanie nadzoru bankowego. 

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, istnieje również po ustaniu stosunków prawnych, o 

których mowa w ust. 1. 

4. Z zastrzeżeniem ust. 5-8, nie narusza obowiązku, o którym mowa w ust. 1: 

1)   udzielenie informacji właściwym władzom nadzorczym dla celów sprawowanego 

przez te władze nadzoru bankowego; 

1a)   udzielenie informacji właściwym władzom nadzorczym dla celów sprawowanego 

przez te władze nadzoru nad rynkiem kapitałowym oraz w sprawach związanych z 

wykonywaniem tego nadzoru, jeżeli wskutek tego nie zostanie naruszony interes 

gospodarczy Rzeczypospolitej Polskiej, zapewnione jest wykorzystanie udzielonych 

informacji tylko na potrzeby sprawowanego nadzoru nad rynkiem kapitałowym lub w 

sprawach związanych z wykonywaniem tego nadzoru, oraz zagwarantowane jest, że 

przekazywanie udzielonych informacji poza organ nadzoru możliwe jest wyłącznie po 

uprzednim uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego; 

2)   złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa; 

3)   udzielenie informacji bankowi centralnemu, będącemu w Europejskim Systemie 

Banków Centralnych, niezbędnych do realizacji przez niego zadań ustawowych, w 

tym zadań dotyczących polityki monetarnej i zapewnienia związanej z tym płynności, 

zadań związanych z nadzorem nad systemami płatności, rozliczeń i rozrachunku oraz 

zadań realizowanych w przypadku zagrożenia dla stabilności systemu finansowego; 

4)   udzielenie informacji właściwym władzom nadzorczym zainteresowanych państw 

członkowskich w przypadku zagrożenia dla stabilności krajowego systemu 

finansowego oraz w wykonaniu zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

5)    udzielenie Komitetowi Stabilności Finansowej, o którym mowa w ustawie o nadzorze 

makroostrożnościowym, informacji niezbędnych do realizacji przez niego zadań 

ustawowych; 
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6)    udzielenie instytucjonalnym systemom ochrony, o których mowa w art. 113 ust. 7 

rozporządzenia nr 575/2013, informacji niezbędnych do realizacji ich zadań; 

7)    udzielenie Europejskiej Radzie do spraw Ryzyka Systemowego, Europejskiemu 

Urzędowi Nadzoru Bankowego lub Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i 

Papierów Wartościowych informacji niezbędnych do realizacji ich zadań, jeżeli 

obowiązek taki wynika z przepisów dotyczących utworzenia i działalności tych 

podmiotów [.] <;> 

<8) udzielenie informacji klientowi banku, na jego wniosek, na potrzeby wszczętego 

lub planowanego postępowania cywilnego przeciwko bankowi, którego upadłość 

ogłoszono lub którego likwidacja jest prowadzona zgodnie z art. 147.> 

5. Udostępnianie informacji stanowiących tajemnicę zawodową, obejmujących swym 

zakresem tajemnicę bankową, jest możliwe wyłącznie w trybie i na zasadach określonych 

dla udostępniania informacji stanowiących tajemnicę bankową. 

6. Udzielenie właściwym władzom nadzorczym państwa niebędącego państwem 

członkowskim informacji stanowiących tajemnicę zawodową właściwych władz 

nadzorczych państwa członkowskiego może nastąpić jedynie wówczas, gdy zapewniona 

będzie ochrona tych informacji co najmniej równoważna określonej w niniejszym 

artykule. 

7. Uzyskane od właściwych władz nadzorczych informacje stanowiące tajemnicę zawodową 

tych władz mogą być udzielane jedynie po uzyskaniu zgody tych władz i dla celów 

określonych tą zgodą. 

8. Zgoda, o której mowa w ust. 7, nie jest wymagana jeżeli informacje uzyskane od 

właściwych władz nadzorczych państwa członkowskiego są przekazywane właściwym 

władzom nadzorczym innych państw członkowskich lub udzielenie informacji jest 

niezbędne dla celów wykonywania nadzoru bankowego. 

9. Osoby inne niż wymienione w ust. 1, które zapoznały się z informacjami stanowiącymi 

tajemnicę zawodową, w szczególności w przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 

ust. 7 i 8, obowiązane są do zachowania tajemnicy zawodowej, o ile z przepisów 

odrębnych nie wynika obowiązek dalszego udzielania tych informacji. 

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się również do informacji zawartych w dokumentacji przejętej 

przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w wyniku realizacji porozumienia zawartego 

na podstawie art. 71 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). 
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Art. 10b. 

1. Komisja Nadzoru Finansowego podaje do publicznej wiadomości, bez zbędnej zwłoki, 

informację o nałożeniu prawomocnej sankcji administracyjnej, w tym o rodzaju i 

charakterze naruszenia przepisów prawa, wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby 

lub nazwy (firmy) podmiotu, na które nałożono sankcję. 

<1a. Komisja Nadzoru Finansowego może podać do publicznej wiadomości informację o 

nałożeniu sankcji administracyjnej przed uprawomocnieniem się decyzji 

nakładającej tę sankcję, w tym o rodzaju i charakterze naruszenia przepisów prawa, 

wraz ze wskazaniem: 

1) imienia i nazwiska osoby lub nazwy (firmy) podmiotu, 

2) że decyzja nakładająca sankcję nie jest prawomocna, 

3) czy strona złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy albo skargę do sądu 

administracyjnego 

– mając na uwadze cele, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o 

nadzorze nad rynkiem finansowym.> 

[2. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest zamieszczana na stronie internetowej Komisji 

Nadzoru Finansowego na okres 5 lat, licząc od dnia jej zamieszczenia, z tym że wskazanie 

imienia i nazwiska osoby, na którą nałożono sankcję, jest zamieszczane na okres nie 

dłuższy niż rok.] 

<2. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 1a, są zamieszczane na stronie internetowej 

Komisji Nadzoru Finansowego na okres 5 lat, licząc od dnia jej zamieszczenia, z tym 

że wskazanie imienia i nazwiska osoby, na którą nałożono sankcję, jest zamieszczane 

na okres nie dłuższy niż rok.> 

3.[ W informacji, o której mowa w ust. 1, Komisja Nadzoru Finansowego nie podaje imienia i 

nazwiska osoby fizycznej, w przypadku gdy opublikowanie tych danych:] 

<W informacjach, o których mowa w ust. 1 i 1a, Komisja Nadzoru Finansowego nie 

podaje imienia i nazwiska osoby fizycznej, w przypadku gdy opublikowanie tych 

danych:> 

1)   byłoby środkiem niewspółmiernym do wagi dokonanego naruszenia; 

2)   stanowiłoby zagrożenie dla stabilności rynków finansowych; 

3)   zagroziłoby prowadzonemu postępowaniu karnemu lub postępowaniu w sprawach o 

przestępstwa skarbowe; 

4)   wyrządziłoby niewspółmierną szkodę tej osobie. 
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4. Komisja Nadzoru Finansowego przekazuje Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Bankowego 

informacje o zastosowanych sankcjach administracyjnych. 

 

 

 

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

funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355, 2215, 2243 i 2244) 

 

Art. 2. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   (uchylony); 

1a)  ustawie o obrocie instrumentami finansowymi - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 

lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768, z późn. 

zm.); 

1b)  ustawie o ofercie publicznej - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o 

ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 

i 685); 

1c)  ustawie o nadzorze nad rynkiem kapitałowym - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 

lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1480 i 2486 

oraz z 2018 r. poz. 650 i 685); 

2)   ustawie o rachunkowości - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650); 

2a)  rozporządzeniu 584/2010 - rozumie się przez to rozporządzenie Komisji (UE) nr 

584/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie formatu i treści standardowego 

powiadomienia w formie pisemnej i zaświadczenia dotyczącego UCITS, wykorzystania 

łączności elektronicznej przez właściwe organy do celów powiadamiania oraz w zakresie 

procedur dotyczących kontroli na miejscu i dochodzeń oraz wymiany informacji między 

właściwymi organami (Dz. Urz. UE L 176 z 10.07.2010, str. 16); 

2b)  rozporządzeniu 231/2013 - rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji 

(UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków 
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dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, 

przejrzystości i nadzoru (Dz. Urz. UE L 83 z 22.03.2013, str. 1); 

2c)  rozporządzeniu 345/2013 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 345/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie 

europejskich funduszy venture capital (Dz. Urz. UE L 115 z 25.04.2013, str. 1); 

2d)  rozporządzeniu 346/2013 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 346/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie 

europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej (Dz. Urz. UE L 115 z 

25.04.2013, str. 18); 

2e)   rozporządzeniu 2017/565 - rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji 

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

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

warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych 

na potrzeby tej dyrektywy (Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2017, str. 1, z późn. zm.); 

<2f) rozporządzeniu 2017/2402 – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie 

ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla 

prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji, a także zmieniające 

dyrektywy 2009/65/WE, 2009/138/WE i 2011/61/UE oraz rozporządzenia (WE) 

nr 1060/2009 i (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 347 z 28.12.2017, s. 35);> 

3)   towarzystwie - rozumie się przez to towarzystwo funduszy inwestycyjnych spółka 

akcyjna; 

3a)  zarządzającym ASI - rozumie się przez to zarządzającego alternatywną spółką 

inwestycyjną; 

4)   Komisji - rozumie się przez to Komisję Nadzoru Finansowego; 

5)   EEA - rozumie się przez to Europejski Obszar Gospodarczy; 

6)   OECD - rozumie się przez to Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju; 

7)   państwie członkowskim - rozumie się przez to państwo inne niż Rzeczpospolita Polska, 

które jest członkiem Unii Europejskiej; 

8)   państwie goszczącym - rozumie się przez to państwo inne niż Rzeczpospolita Polska, na 

terytorium którego towarzystwo albo zarządzający ASI zamierza wykonywać lub 

wykonuje działalność, lub na terytorium którego fundusz inwestycyjny zamierza zbywać 

lub zbywa jednostki uczestnictwa lub zamierza oferować lub oferuje certyfikaty 
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inwestycyjne albo zarządzający ASI zamierza wprowadzać lub wprowadza alternatywną 

spółkę inwestycyjną do obrotu; 

9)   funduszu zagranicznym - rozumie się przez to fundusz inwestycyjny otwarty lub spółkę 

inwestycyjną, które uzyskały zezwolenie właściwego organu w państwie członkowskim 

na prowadzenie działalności zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady 

zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe; 

10)  spółce zarządzającej - rozumie się przez to podmiot lub spółkę z siedzibą w państwie 

członkowskim, które uzyskały zezwolenie właściwego organu w państwie członkowskim 

na wykonywanie działalności w zakresie zarządzania funduszami prowadzącymi 

działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego 

inwestowania w papiery wartościowe; 

10a)  alternatywnym funduszu inwestycyjnym - rozumie się przez to instytucję wspólnego 

inwestowania, której przedmiotem działalności, w tym w ramach wydzielonego 

subfunduszu, jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w 

interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną, niebędącą 

funduszem działającym zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady 

zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe; 

10b)  unijnym AFI - rozumie się przez to alternatywny fundusz inwestycyjny, który został 

zarejestrowany jako alternatywny fundusz inwestycyjny przez właściwy organ w państwie 

członkowskim lub uzyskał zezwolenie właściwego organu w państwie członkowskim na 

prowadzenie działalności jako alternatywny fundusz inwestycyjny, a w przypadku braku 

wymogu uzyskania zezwolenia lub rejestracji - prowadząc taką działalność, ma siedzibę 

na terytorium państwa członkowskiego; 

10c)  zarządzającym z UE - rozumie się przez to osobę prawną z siedzibą na terytorium 

państwa członkowskiego, która uzyskała zezwolenie właściwego organu w państwie 

członkowskim na wykonywanie działalności zarządzania alternatywnym funduszem 

inwestycyjnym zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym działalność 

zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi; 

10d)  spółce holdingowej - rozumie się przez to spółkę kapitałową, w tym spółkę europejską, 

która realizuje określoną branżową strategię biznesową przez spółki, w których posiada 

udziały lub akcje, lub jednostki zależne lub powiązane w rozumieniu ustawy o 

rachunkowości w celu generowania długoterminowego wzrostu wartości tej spółki lub 

jednostki, i która: 
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a)  wykonuje tę działalność w imieniu własnym i na własny rachunek, a jej akcje są 

dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub 

b)  nie została utworzona głównie w celu uzyskiwania przychodów dla inwestorów w 

drodze zbycia akcji lub udziałów w takich spółkach, jeżeli okoliczność ta jest 

wykazana w jej rocznym sprawozdaniu finansowym; 

11)   państwie macierzystym - rozumie się przez to państwo członkowskie, na terytorium 

którego, w przypadku: 

a)  spółki zarządzającej lub zarządzającego z UE - podmiot ten ma siedzibę, 

b)  funduszu zagranicznego - podmiot ten uzyskał zezwolenie właściwego organu na 

prowadzenie działalności, 

c)  unijnego AFI - podmiot ten uzyskał po raz pierwszy zezwolenie lub został po raz 

pierwszy zarejestrowany, a w przypadku braku wymogu uzyskania zezwolenia lub 

rejestracji - ma siedzibę; 

12)  prawie wspólnotowym - rozumie się przez to akty prawne wydawane przez instytucje i 

organy Unii Europejskiej; 

13)   oddziale - rozumie się przez to wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie część 

działalności gospodarczej, wykonywaną przez przedsiębiorcę poza siedzibą 

przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności, przy czym za jeden 

oddział uważa się wszystkie jednostki organizacyjne: 

a)  spółki zarządzającej albo zarządzającego z UE zlokalizowane na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

b)  towarzystwa albo zarządzającego ASI zlokalizowane na terytorium państwa 

goszczącego; 

13a)  kliencie profesjonalnym - rozumie się przez to podmiot, na którego rzecz jest lub ma 

być świadczona usługa, albo któremu proponowane jest nabycie jednostek uczestnictwa, 

objęcie certyfikatów inwestycyjnych albo nabycie lub objęcie praw uczestnictwa 

alternatywnej spółki inwestycyjnej, posiadający doświadczenie i wiedzę pozwalające na 

podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę 

ryzyka związanego z tymi decyzjami, który jest: 

a)  bankiem krajowym, bankiem zagranicznym lub instytucją kredytową, 

b)  firmą inwestycyjną, 

c)  krajowym zakładem ubezpieczeń albo zagranicznym zakładem ubezpieczeń lub 

krajowym zakładem reasekuracji albo zagranicznym zakładem reasekuracji, w 
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rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej, prowadzącym działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

d)  funduszem inwestycyjnym, alternatywną spółką inwestycyjną lub inną instytucją 

wspólnego inwestowania, towarzystwem funduszy inwestycyjnych, zarządzającym 

ASI, spółką zarządzającą lub zarządzającym z UE, 

e)  funduszem emerytalnym albo towarzystwem emerytalnym w rozumieniu ustawy z dnia 

28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, 

f)  towarowym domem maklerskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o 

giełdach towarowych, 

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

własny rachunek transakcje na rynkach kontraktów terminowych, opcji lub innych 

instrumentów pochodnych albo na rynkach pieniężnych wyłącznie w celu 

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

rachunek innych członków takich rynków, o ile odpowiedzialność za wykonanie 

zobowiązań wynikających z tych transakcji ponoszą uczestnicy rozliczający tych 

rynków, 

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

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

regulowaną na rynku finansowym, 

j)  podmiotem prowadzącym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działalność na 

warunkach równoważnych z działalnością prowadzoną przez podmioty wskazane w 

lit. a-i, 

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

równowartość w złotych kwot wskazanych w euro jest obliczana przy zastosowaniu 

średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia 

przez danego przedsiębiorcę sprawozdania finansowego: 

–  suma bilansowa tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej równowartość w złotych 

20 000 000 euro, 

–  osiągnięta przez tego przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosi co 

najmniej równowartość w złotych 40 000 000 euro, 

–  kapitał własny lub fundusz własny tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej 

równowartość w złotych 2 000 000 euro, 
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l)   organem publicznym, który zarządza długiem publicznym, bankiem centralnym, 

Bankiem Światowym, Międzynarodowym Funduszem Walutowym, Europejskim 

Bankiem Centralnym, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym lub inną organizacją 

międzynarodową pełniącą podobne funkcje, 

m)  innym inwestorem instytucjonalnym, którego podstawowym przedmiotem 

działalności jest inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym podmiotem 

zajmującym się sekurytyzacją aktywów lub zawieraniem innego rodzaju transakcji 

finansowych, 

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

profesjonalny; 

13b)  kliencie detalicznym - rozumie się przez to podmiot, na którego rzecz jest lub ma być 

świadczona usługa, albo któremu proponowane jest nabycie jednostek uczestnictwa, 

objęcie certyfikatów inwestycyjnych albo nabycie lub objęcie praw uczestnictwa 

alternatywnej spółki inwestycyjnej, niebędący klientem profesjonalnym albo będący 

klientem profesjonalnym, którego traktuje się, świadcząc na jego rzecz usługi, albo 

proponując nabycie jednostek uczestnictwa, objęcie certyfikatów inwestycyjnych albo 

nabycie lub objęcie praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej, jak klienta 

detalicznego; 

14)  firmie inwestycyjnej - rozumie się przez to firmę inwestycyjną w rozumieniu ustawy o 

obrocie instrumentami finansowymi; 

15)  banku krajowym - rozumie się przez to bank, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe; 

16)  banku zagranicznym - rozumie się przez to bank, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe; 

17)  instytucji kredytowej - rozumie się przez to instytucję kredytową, o której mowa w art. 4 

ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe; 

17a)  instrumentach finansowych - rozumie się przez to instrumenty finansowe, o których 

mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; 

18)  instrumentach pochodnych - rozumie się przez to prawa majątkowe, których cena 

rynkowa zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości papierów 

wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi, oraz inne prawa majątkowe, których cena rynkowa bezpośrednio lub 



- 19 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

pośrednio zależy od kształtowania się ceny rynkowej walut obcych lub od zmiany 

wysokości stóp procentowych; 

19)  niewystandaryzowanych instrumentach pochodnych - rozumie się przez to instrumenty 

pochodne, które są przedmiotem obrotu poza rynkiem zorganizowanym, a ich treść jest 

lub może być przedmiotem negocjacji między stronami; 

20)  bazie instrumentów pochodnych - rozumie się przez to papiery wartościowe, instrumenty 

rynku pieniężnego lub inne prawa majątkowe, a także określone indeksy, kursy walut, 

stopy procentowe, stanowiące podstawę do ustalenia ceny instrumentu pochodnego lub 

niewystandaryzowanego instrumentu pochodnego; 

20a)  instrumentach pochodnych właściwych AFI - rozumie się przez to instrumenty 

finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c-i ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi, będące przedmiotem umów zawieranych przez alternatywną spółkę 

inwestycyjną lub unijny AFI zarządzany przez towarzystwo lub zarządzającego ASI; 

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

majątkowe inkorporujące wyłącznie wierzytelności pieniężne: 

a)  o terminie realizacji praw nie dłuższym niż 397 dni liczonym od dnia ich wystawienia 

lub od dnia ich nabycia lub 

b)  które regularnie podlegają dostosowaniu do bieżących warunków panujących na rynku 

pieniężnym w okresach nie dłuższych niż 397 dni, lub 

c)  których ryzyko inwestycyjne, w tym ryzyko kredytowe i ryzyko stopy procentowej, 

odpowiada ryzyku instrumentów finansowych, o których mowa w lit. a lub b 

- oraz co do których istnieje podaż i popyt umożliwiające ich nabywanie i zbywanie w 

sposób ciągły na warunkach rynkowych, przy czym przejściowa utrata płynności 

przez papier wartościowy lub prawo majątkowe nie powoduje utraty przez ten papier 

lub prawo statusu instrumentu rynku pieniężnego; 

21a)  krótkiej sprzedaży - rozumie się przez to technikę inwestycyjną, która opiera się na 

założeniu osiągnięcia zysku w wyniku spadku cen określonych instrumentów 

finansowych od momentu realizacji zlecenia ich sprzedaży, jeżeli zostały one pożyczone 

w celu rozliczenia transakcji przez inwestora lub przez podmiot realizujący na rachunek 

inwestora zlecenie sprzedaży albo nabyte w tym celu przez jeden z tych podmiotów na 

podstawie umowy lub umów zobowiązujących zbywcę do dokonania w przyszłości 

odkupu od nabywcy takich samych instrumentów finansowych, do momentu 

wymagalności roszczenia o zwrot sprzedanych w ten sposób instrumentów finansowych, 
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albo jeżeli zostały spełnione warunki, o których mowa odpowiednio w art. 12 lub art. 13 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 

r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka 

kredytowego (Dz. Urz. UE L 86 z 24.03.2012, str. 1); 

22)  rynku zorganizowanym - rozumie się przez to wyodrębniony pod względem 

organizacyjnym i finansowym system obrotu działający regularnie i zapewniający 

jednakowe warunki zawierania transakcji oraz powszechny i równy dostęp do informacji 

o transakcjach, zgodnie z zasadami określonymi przez właściwe przepisy kraju, w którym 

obrót ten jest dokonywany, a w szczególności obrót zorganizowany, o którym mowa w 

ustawie o obrocie instrumentami finansowymi; 

22a)  rynku regulowanym - rozumie się przez to rynek, o którym mowa w art. 14 ustawy o 

obrocie instrumentami finansowymi; 

22b)  alternatywnym systemie obrotu - rozumie się przez to alternatywny system obrotu, o 

którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; 

23)  bliskich powiązaniach - rozumie się przez to posiadanie bezpośrednio lub pośrednio 

ponad 20% kapitału innego podmiotu lub prawa do wykonywania co najmniej 20% 

głosów w organach innego podmiotu, lub sprawowanie przez podmiot kontroli, lub 

współkontroli nad innym podmiotem w zakresie określonym w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy 

o rachunkowości; 

24)  grupie kapitałowej - rozumie się przez to podmiot dominujący wraz z podmiotami od 

niego zależnymi; 

25)  podmiocie dominującym - rozumie się przez to podmiot dominujący w rozumieniu 

ustawy o ofercie publicznej; 

26)  podmiocie zależnym - rozumie się przez to podmiot zależny w rozumieniu ustawy o 

ofercie publicznej; 

27)  zarządzaniu portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów 

finansowych - rozumie się przez to zarządzanie portfelem, w skład którego wchodzi jeden 

lub większa liczba instrumentów finansowych, w rozumieniu art. 75 ust. 1 ustawy o 

obrocie instrumentami finansowymi; 

28)  doradztwie inwestycyjnym - rozumie się przez to doradztwo inwestycyjne w rozumieniu 

art. 76 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; 

28a)  wprowadzaniu alternatywnej spółki inwestycyjnej do obrotu - rozumie się przez to: 
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a)  proponowanie objęcia nowych lub podwyższenia wartości nominalnej istniejących 

udziałów - w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 

b)  proponowanie objęcia akcji nowej emisji oraz sprzedaż akcji własnych - w przypadku 

spółki akcyjnej i spółki komandytowo-akcyjnej, 

c)  podejmowanie czynności związanych z przystąpieniem do spółki nowych 

komandytariuszy lub zwiększeniem wkładu dotychczasowych komandytariuszy - w 

przypadku spółki komandytowej; 

28b)  prime brokerze - rozumie się przez to bank krajowy, instytucję kredytową, firmę 

inwestycyjną lub inny podmiot podlegający wymogom ostrożnościowym wynikającym z 

przepisów prawa oraz nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, 

które oferują klientom profesjonalnym usługi polegające na: 

a)  przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, 

b)  wykonywaniu zleceń, o których mowa w lit. a, na rachunek dającego zlecenie, 

c)  udzielaniu pożyczek pieniężnych w celu dokonania transakcji, której przedmiotem jest 

jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jeżeli transakcja ma być 

dokonana za pośrednictwem banku krajowego, instytucji kredytowej lub firmy 

inwestycyjnej udzielającej pożyczki 

- i które jednocześnie mogą świadczyć inne usługi, takie jak prowadzenie rachunków 

papierów wartościowych i rachunków zbiorczych oraz prowadzenie rachunków 

pieniężnych lub usługi udzielania pożyczek papierów wartościowych lub rozliczania i 

dokonywania rozrachunku transakcji; 

29)  (uchylony); 

30)  puli wierzytelności - rozumie się przez to przynoszącą regularny dopływ kapitału grupę 

jednolitych rodzajowo wierzytelności, posiadanych i wyodrębnionych przez inicjatora 

sekurytyzacji, z których każda z wierzytelności stanowiących łącznie co najmniej 75% 

grupy przynosi regularny dopływ kapitału oraz każda wierzytelność spełnia kryteria 

określone w statucie funduszu; 

31)  inicjatorze sekurytyzacji - rozumie się przez to jednostkę samorządu terytorialnego, 

związek jednostek samorządu terytorialnego lub podmiot prowadzący działalność 

gospodarczą, zbywające funduszowi sekurytyzacyjnemu pulę wierzytelności albo 

zobowiązujące się do przekazywania funduszowi sekurytyzacyjnemu wszystkich 

świadczeń otrzymanych przez nie z określonej puli wierzytelności; 
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32)  sekurytyzowanych wierzytelnościach - rozumie się przez to wierzytelności stanowiące 

przedmiot lokat funduszu sekurytyzacyjnego oraz wierzytelności wyodrębnione przez 

inicjatora sekurytyzacji albo inny podmiot, który zawarł z funduszem umowę 

zobowiązującą go do przekazywania funduszowi świadczeń uzyskanych w związku z 

tymi wierzytelnościami; 

33)  danych osobowych - rozumie się przez to imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, 

adres zamieszkania, a w przypadku obywateli Rzeczypospolitej Polskiej także numer 

PESEL; 

33a)  danych kontaktowych - rozumie się przez to adres korespondencyjny, numer telefonu i 

adres poczty elektronicznej; 

34)  papierach wartościowych - rozumie się przez to papiery wartościowe, o których mowa w 

art. 3 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, z wyłączeniem instrumentów 

pochodnych; 

35)  zdematerializowanych papierach wartościowych - rozumie się przez to papiery 

wartościowe, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi; 

36)  (uchylony); 

37)  (uchylony); 

38)  ofercie publicznej - rozumie się przez to ofertę publiczną, o której mowa w art. 3 ustawy 

o ofercie publicznej; 

39)  publicznym funduszu inwestycyjnym zamkniętym - rozumie się przez to fundusz 

inwestycyjny zamknięty, którego certyfikaty inwestycyjne zostały objęte lub nabyte w 

drodze oferty publicznej, lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, lub 

wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu; 

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

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 

41)  trwałym nośniku informacji - rozumie się przez to każdy nośnik informacji 

umożliwiający przechowywanie przez czas niezbędny, wynikający z charakteru 

informacji oraz celu ich sporządzenia lub przekazania, zawartych na nim informacji w 

sposób uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na odtworzenie informacji w wersji 

i formie, w jakiej zostały sporządzone lub przekazane; 

42)  całkowitej ekspozycji - rozumie się przez to obliczoną uznanymi metodami, wyrażoną w 

walucie, w której wyceniane są aktywa funduszu inwestycyjnego otwartego, kwotę 
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zaangażowania tego funduszu powstałego na skutek zawierania umów, których 

przedmiotem są instrumenty pochodne, lub innych umów stosowanych w celu 

zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu inwestycyjnego 

otwartego; 

42a)  ekspozycji AFI - rozumie się przez to obliczoną z uwzględnieniem art. 6-11 

rozporządzenia 231/2013, wyrażoną w walucie, w której wyceniane są aktywa 

alternatywnego funduszu inwestycyjnego, kwotę zaangażowania tego funduszu 

uwzględniającą wszystkie aktywa i zobowiązania funduszu, instrumenty pochodne lub 

prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6, albo instrumenty pochodne 

właściwe AFI, pożyczki, których przedmiotem są środki pieniężne lub papiery 

wartościowe, oraz inne umowy wiążące się ze zwiększeniem zaangażowania funduszu, 

gdy ryzyko i korzyści wynikające z tych umów dotyczą tego funduszu; 

42b)   dźwigni finansowej AFI - rozumie się przez to każdą metodę zwiększania ekspozycji 

AFI, w szczególności przez pożyczanie środków pieniężnych lub papierów 

wartościowych lub przez inwestycje w instrumenty pochodne lub prawa majątkowe, o 

których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6, albo instrumenty pochodne właściwe AFI; 

42c)   sprawozdaniu rocznym AFI - rozumie się przez to sprawozdanie roczne alternatywnego 

funduszu inwestycyjnego; 

43)   przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę, o którym mowa w ustawie z dnia 6 

marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646); 

44)   przedsiębiorcy zagranicznym - rozumie się przez to przedsiębiorcę zagranicznego, o 

którym mowa w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców 

zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649); 

45)   rejestrze zarządzających EuVECA - rozumie się przez to prowadzony przez Komisję, 

zgodnie z art. 14 rozporządzenia 345/2013, rejestr towarzystw i zarządzających ASI, 

uprawnionych do zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi posługującymi 

się nazwą "EuVECA"; 

46)   rejestrze zarządzających EuSEF - rozumie się przez to prowadzony przez Komisję, 

zgodnie z art. 15 rozporządzenia 346/2013, rejestr towarzystw i zarządzających ASI, 

uprawnionych do zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi posługującymi 

się nazwą "EuSEF". 
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Art. 70l. 

1. Zarządzający ASI jest obowiązany prowadzić działalność w zakresie zarządzania 

alternatywną spółką inwestycyjną i unijnym AFI w sposób rzetelny i profesjonalny, z 

zachowaniem należytej staranności i zgodnie z zasadami uczciwego obrotu, a także w 

najlepiej pojętym interesie zarządzanych alternatywnych spółek inwestycyjnych i ich 

inwestorów, a także w celu zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa rynku finansowego. 

2. Zarządzający ASI jest obowiązany w szczególności: 

1)   zapewnić warunki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo i ciągłość 

prowadzonej działalności oraz właściwe jej wykonywanie; 

2)   zapobiegać powstawaniu konfliktów interesów, wykrywać takie konflikty, a w 

przypadku powstania takiego konfliktu - zapewnić ochronę interesu inwestorów 

alternatywnej spółki inwestycyjnej i unijnego AFI oraz ochronę informacji poufnych 

lub stanowiących tajemnicę zawodową; 

3)   opracować i wdrożyć procedurę zapobiegającą ujawnieniu lub wykorzystaniu 

informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę zawodową w celu zapobieżenia 

wykorzystywaniu lub ujawnianiu takich informacji przez osoby posiadające dostęp do 

tych informacji, w tym osoby kierujące działalnością zarządzającego ASI i 

uczestniczące w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym alternatywnej spółki 

inwestycyjnej i unijnego AFI; 

4)   posiadać odpowiednią strukturę organizacyjną z wyraźnym podziałem funkcji, zadań i 

odpowiedzialności oraz obowiązków informacyjnych; 

5)   zatrudniać do wykonywania czynności z zakresu swojej działalności osoby 

posiadające niezbędną wiedzę i kwalifikacje; 

6)   opracować i wdrożyć procedury postępowania z reklamacjami inwestorów 

detalicznych alternatywnej spółki inwestycyjnej i unijnego AFI; 

7)   w odniesieniu do każdej alternatywnej spółki inwestycyjnej i unijnego AFI 

stosujących dźwignię finansową AFI stosować odpowiednie procedury zarządzania 

płynnością oraz opracować i wdrożyć procedury umożliwiające monitorowanie ryzyka 

utraty płynności, a także regularnie przeprowadzać testy warunków skrajnych obszaru 

płynności alternatywnej spółki inwestycyjnej i unijnego AFI w warunkach normalnej 

płynności oraz sytuacji nadzwyczajnych w zakresie płynności; 

8)   ewidencjonować transakcje zawierane w ramach zarządzania portfelem 

inwestycyjnym alternatywnej spółki inwestycyjnej i unijnego AFI, zlecenia nabycia 
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lub odkupienia ich praw uczestnictwa, jak również ewidencjonować transakcje 

zawarte na rachunek własny; 

9)   przeprowadzać analizę przy doborze przedmiotu lokat alternatywnej spółki 

inwestycyjnej i unijnego AFI i zapewniać zgodność decyzji inwestycyjnych ze 

strategią inwestycyjną, celami i profilem ryzyka danej spółki lub unijnego AFI. 

3. Struktura organizacyjna zarządzającego ASI i przyjęte u niego systemy, procedury i zasady 

wykonywania działalności powinny być dostosowane do jej rozmiarów, charakteru, 

zakresu i stopnia złożoności. 

<4. W przypadku gdy w skład lokat alternatywnej spółki inwestycyjnej lub unijnego 

AFI wchodzą papiery wartościowe wyemitowane w ramach sekurytyzacji, która 

przestała spełniać wymagania określone w rozporządzeniu 2017/2402, zarządzający 

ASI, w przypadku gdy jest to konieczne, podejmuje stosowne działania w najlepiej 

pojętym interesie inwestorów takiej alternatywnej spółki inwestycyjnej lub unijnego 

AFI.> 

<Art. 94b. 

W przypadku gdy w skład lokat funduszu inwestycyjnego otwartego wchodzą papiery 

wartościowe wyemitowane w ramach sekurytyzacji, która przestała spełniać wymagania 

określone w rozporządzeniu 2017/2402, fundusz ten, w przypadku gdy jest to konieczne, 

podejmuje stosowne działania w najlepiej pojętym interesie uczestników funduszu 

inwestycyjnego.> 

<Art. 148a. 

W przypadku gdy w skład lokat funduszu inwestycyjnego zamkniętego wchodzą papiery 

wartościowe wyemitowane w ramach sekurytyzacji, która przestała spełniać wymagania 

określone w rozporządzeniu 2017/2402, fundusz ten, w przypadku gdy jest to konieczne, 

podejmuje stosowne działania w najlepiej pojętym interesie uczestników funduszu 

inwestycyjnego.> 

 

Art. 266a. 

1. Do towarzystwa, które prowadzi działalność na terytorium państwa goszczącego w formie 

oddziału lub w formie innej niż oddział, stosuje się przepisy prawa polskiego, z tym że 

oddział towarzystwa obowiązany jest do przestrzegania przepisów państwa goszczącego 

w zakresie działania w najlepiej pojętym interesie uczestników funduszu inwestycyjnego 
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lub inwestorów unijnego AFI oraz działania w sposób rzetelny i profesjonalny; w tym 

zakresie oddział podlega nadzorowi właściwych organów nadzoru państwa goszczącego. 

2. Do towarzystwa prowadzącego na terytorium państwa goszczącego działalność w zakresie 

zarządzania funduszami zagranicznymi lub zarządzania unijnymi AFI, w formie oddziału 

lub w formie innej niż oddział, w zakresie w szczególności struktury organizacyjnej 

towarzystwa, rozwiązań technicznych i organizacyjnych, osób zatrudnionych do 

wykonywania działalności, systemu kontroli wewnętrznej, powierzania na podstawie 

umowy wykonywania czynności z zakresu działalności towarzystwa innym podmiotom, 

rachunkowości towarzystwa, transakcji osobistych, ewidencjonowania transakcji, strategii 

wykonywania prawa głosu z instrumentów wchodzących w skład portfela inwestycyjnego 

funduszu zagranicznego lub unijnego AFI, opracowania i wdrożenia procedur działania w 

najlepiej pojętym interesie uczestników funduszu zagranicznego lub inwestorów unijnego 

AFI, opracowania i wdrożenia polityki wynagrodzeń ustanawiającej zasady 

wynagradzania osób, do których zadań należą czynności istotnie wpływające na profil 

ryzyka zarządzanych funduszy zagranicznych i unijnych AFI, przeprowadzania należytej 

analizy przy doborze lokat do portfela inwestycyjnego funduszu zagranicznego lub 

unijnego AFI, dokumentowania źródeł będących podstawą decyzji inwestycyjnych, 

zarządzania konfliktami interesów, systemu rekompensat oraz sprawozdawczości stosuje 

się przepisy prawa polskiego, a towarzystwo podlega w tym zakresie nadzorowi Komisji. 

Przepisy prawa polskiego dotyczące całkowitej ekspozycji albo ekspozycji AFI, poziomu 

kapitału własnego towarzystwa, systemu zarządzania ryzykiem stosuje się z 

uwzględnieniem zarządzanych przez towarzystwo funduszy zagranicznych i unijnych 

AFI. W zakresie działalności funduszu zagranicznego i unijnego AFI, którymi zarządza 

towarzystwo, stosuje się przepisy prawa państwa macierzystego odpowiednio tego 

funduszu i unijnego AFI. 

2a. Do towarzystwa prowadzącego na terytorium państwa goszczącego działalność w zakresie 

zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów 

finansowych, doradztwa inwestycyjnego lub przyjmowania i przekazywania zleceń 

nabycia lub zbycia instrumentów finansowych stosuje się przepisy prawa polskiego, a 

towarzystwo podlega w tym zakresie nadzorowi Komisji. 

3. Towarzystwo prowadzące na terytorium państwa goszczącego działalność w formie 

oddziału lub w formie innej niż oddział jest obowiązane do udzielania informacji na 

żądanie uczestników, inwestorów lub właściwych organów nadzoru państwa goszczącego, 
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a w zakresie działalności zarządzania funduszami zagranicznymi - również do 

zapewnienia na terytorium tego państwa możliwości składania reklamacji w języku 

urzędowym lub w jednym z języków urzędowych państwa goszczącego. 

4. W przypadku gdy towarzystwo będzie prowadziło na terytorium państwa goszczącego 

działalność w zakresie zarządzania funduszami zagranicznymi i złożyło wniosek o 

utworzenie funduszu zagranicznego lub o przejęcie zarządzania funduszem zagranicznym 

w państwie goszczącym, Komisja na wniosek właściwych organów państwa goszczącego, 

w terminie 10 dni roboczych od jego otrzymania, udziela wyjaśnień i informacji, czy 

towarzystwo jest uprawnione do zarządzania funduszem inwestycyjnym o takiej polityce 

inwestycyjnej i celach inwestycyjnych jak fundusz zagraniczny, którego dotyczy wniosek 

złożony przez towarzystwo. 

5. W przypadku gdy towarzystwo będzie prowadziło na terytorium państwa goszczącego 

działalność w zakresie zarządzania unijnymi AFI, Komisja, na wniosek właściwych 

organów nadzoru państwa goszczącego, w terminie 10 dni roboczych od dnia jego 

otrzymania, udziela wyjaśnień i informacji, czy towarzystwo jest uprawnione do 

zarządzania unijnym AFI o takiej polityce inwestycyjnej i strategiach inwestycyjnych jak 

unijny AFI, którym ma zarządzać towarzystwo. 

<6. W przypadku gdy w skład lokat funduszu zagranicznego lub unijnego AFI, którym 

zarządza towarzystwo, wchodzą papiery wartościowe wyemitowane w ramach 

sekurytyzacji, która przestała spełniać wymagania określone w rozporządzeniu 

2017/2402, towarzystwo to, w przypadku gdy jest to konieczne, podejmuje stosowne 

działania w najlepiej pojętym interesie uczestników funduszu zagranicznego lub 

inwestorów unijnego AFI.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2286, 2243 i 2244) 

Art. 150. 

1. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przekazywanie informacji 

stanowiących taką tajemnicę: 
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1)   bezpośrednio osobie, której ta informacja dotyczy, lub innemu podmiotowi, któremu 

osoba ta udzieliła pisemnego upoważnienia do otrzymania takich informacji, z 

zastrzeżeniem ust. 2; 

2)   w zawiadomieniu o przestępstwie oraz dokumentach przekazywanych w uzupełnieniu 

do zawiadomienia; 

3)    Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej - w zakresie i na zasadach 

określonych w 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; 

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 

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, 
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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 2018 r. poz. 470, z późn. zm.); 

9)   przez dom maklerski, zagraniczną osobę prawną, o której mowa w art. 115 ust. 1, lub 

przez zagraniczną firmę inwestycyjną: 

a)  podmiotowi wiodącemu w rozumieniu art. 4 ust. 5 i 6 ustawy o nadzorze 

uzupełniającym, 

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

c)  koordynatorowi zagranicznemu w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy o nadzorze 

uzupełniającym 

- w wykonaniu obowiązków określonych ustawą o nadzorze uzupełniającym; 

10)  przez Krajowy Depozyt, spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie 

czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6, domy maklerskie, 

banki prowadzące działalność maklerską oraz banki powiernicze - w zakresie 

określonym w art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej; 

11)  przez uczestników Krajowego Depozytu lub spółki, której Krajowy Depozyt 

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

pkt 1-6, spółce publicznej, w przypadku określonym w art. 91 ust. 11 ustawy o ofercie 

publicznej; 

12)  między Komisją lub właściwym organem nadzoru w innym państwie członkowskim 

a: 

a)   firmą audytorską badającą sprawozdania finansowe domu maklerskiego, banku 

prowadzącego działalność maklerską, banku powierniczego lub firmą audytorską 

badającą sprawozdania finansowe zagranicznej firmy inwestycyjnej, 

b)  sędzią-komisarzem, nadzorcą sądowym, syndykiem lub zarządcą albo likwidatorem 

domu maklerskiego, banku prowadzącego działalność maklerską, banku 

powierniczego lub organem odpowiedzialnym za prowadzenie postępowania 

upadłościowego lub likwidacyjnego zagranicznej firmy inwestycyjnej 

- 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 
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przepisami o rachunkowości - do celów badania sprawozdań finansowych tych 

domów maklerskich, banków lub zagranicznych firm inwestycyjnych; 

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

ustawowych zadań, w szczególności związanych z tworzeniem, organizacją i 

zarządzaniem systemem rekompensat; 

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

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

wykonywania tych czynności; 

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

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

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

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zadania w zakresie centralnej rejestracji 

papierów wartościowych lub rozliczania transakcji zawieranych w obrocie papierami 

wartościowymi albo uprawnionemu do prowadzenia poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej rachunków, na których są rejestrowane papiery wartościowe, za 

pośrednictwem którego papiery wartościowe, których dotyczą te informacje, są 

rejestrowane w depozycie papierów wartościowych, w przypadkach określonych w 

art. 54 ust. 2; 

14)  przez Komisję lub jej upoważnionego przedstawiciela: 

a)  do publicznej wiadomości w zakresie dotyczącym treści podjętych uchwał i 

decyzji, także w sprawach indywidualnych, jeżeli ze względu na interes rynku 

instrumentów finansowych, rynku towarów giełdowych lub rynku działalności 

funduszy inwestycyjnych, Komisja uznała przekazanie takiej informacji za 

uzasadnione, 

b)  do publicznej wiadomości w trybie i na warunkach, o których mowa w art. 25 ust. 

1 i 2b ustawy o nadzorze, 

c)  w postępowaniu wyjaśniającym, w przypadku określonym w art. 38 ust. 5 ustawy o 

nadzorze, 

d)  w przypadkach określonych w art. 20 i art. 23 ustawy o nadzorze, 

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, 
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f)  do publicznej wiadomości w zakresie wyników testów warunków skrajnych 

przeprowadzonych zgodnie z art. 110t [;] <,> 

<g) na wniosek klienta domu maklerskiego na potrzeby wszczętego lub 

planowanego postępowania cywilnego przeciwko domowi maklerskiemu, 

którego upadłość ogłoszono;> 

15)  przez Komisję lub jej upoważnionego przedstawiciela: 

a)  (uchylona), 

b)  Prezesowi Narodowego Banku Polskiego - jeżeli informacje te są niezbędne w celu 

realizacji ustawowych zadań Narodowego Banku Polskiego w zakresie polityki 

pieniężnej oraz nadzoru nad systemem płatności, 

c)  monitorującemu aukcję - w przypadku, o którym mowa w art. 53 ust. 3 i 4 

rozporządzenia 1031/2010, 

d)   do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, Europejskiego Urzędu Nadzoru 

Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych, Europejskiego Urzędu 

Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, Europejskiej Rady do spraw Ryzyka 

Systemowego, Komitetu Stabilności Finansowej, Europejskiego Systemu Banków 

Centralnych, Europejskiego Banku Centralnego, do banków centralnych w innych 

państwach członkowskich oraz do właściwego organu nadzoru w innym państwie 

członkowskim, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, organów do spraw 

przymusowej restrukturyzacji w innych państwach członkowskich, w zakresie 

koniecznym do realizacji zadań ustawowych oraz zadań określonych przez 

bezpośrednio stosowane akty prawa europejskiego, 

e)   w przypadkach, o których mowa w art. 30 ust. 2, art. 32a i art. 33 ust. 2 ustawy o 

nadzorze, 

f)   ministrowi właściwemu do spraw budżetu - w zakresie niezbędnym do realizacji 

ustawowych zadań związanych z organizacją rynku obrotu skarbowymi papierami 

wartościowymi w sposób, o którym mowa w art. 13d ust. 1 i 2, 

g)   ministrowi właściwemu do spraw środowiska lub do Krajowego ośrodka 

bilansowania i zarządzania emisjami, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 

17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych 

substancji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1271 i 1669) - w zakresie administrowania 

systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, 
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h)   Agencji do spraw Współpracy Organów Regulacji Energetyki - w przypadkach 

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

i)   Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki - w zakresie niezbędnym do wydania 

opinii, o których mowa w art. 32c ust. 6 pkt 1 i art. 32e ust. 6 pkt 1, oraz 

prowadzenia współpracy, o której mowa w art. 32c ust. 15 pkt 1, 

j)   ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych - w zakresie niezbędnym do 

wydania opinii, o których mowa w art. 32c ust. 6 pkt 2 i art. 32e ust. 6 pkt 2, oraz 

prowadzenia współpracy, o której mowa w art. 32c ust. 15 pkt 2, 

k)   właściwemu ministrowi kierującemu działem administracji rządowej 

obejmującym sprawy produkcji, wydobycia lub obrotu określonym towarem, 

innym niż paliwo, energia lub produkt rolny - w zakresie niezbędnym do wydania 

opinii, o których mowa w art. 32c ust. 6 pkt 3 i art. 32e ust. 6 pkt 3, oraz 

prowadzenia współpracy, o której mowa w art. 32c ust. 15 pkt 3, 

l)   spółce prowadzącej rynek regulowany - w przypadkach określonych w art. 163a; 

16)   w przypadkach określonych w art. 64a, art. 68a ust. 13, art. 68f ust. 1 i 2 oraz art. 89 

ust. 4; 

17)   przez firmę inwestycyjną lub bank powierniczy w związku z zawarciem lub 

wykonywaniem umowy związanej z prowadzeniem działalności maklerskiej lub 

powierniczej, w tym umowy, o której mowa w art. 81a ust. 1, lub umowy, o której 

mowa w art. 79 ust. 1, o ile przekazanie tych informacji jest niezbędne dla zawarcia 

lub wykonania umowy; 

17a)   przez przedsiębiorcę lub przedsiębiorcę zagranicznego w związku z zawarciem lub 

wykonywaniem umowy, o której mowa w art. 81f ust. 1, o ile przekazanie tych 

informacji jest niezbędne do zawarcia lub wykonywania tej umowy; 

18)  przez spółki prowadzące rynek regulowany monitorującemu aukcję - w zakresie 

wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 53 ust. 3 i 4 rozporządzenia 1031/2010; 

18a)   przez spółkę prowadzącą rynek regulowany w związku z zawarciem lub 

wykonywaniem umowy, o której mowa w art. 16b ust. 1, o ile przekazanie tych 

informacji jest niezbędne dla zawarcia lub wykonania umowy; 

19)  Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, komitetom 

ustanowionym przez ten organ oraz powołanym przez nie grupom - w celu realizacji 

ich zadań i uprawnień; 
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20)  Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych - w zakresie 

dotyczącym treści informacji zawartych w zaleceniach, o których mowa w art. 68 ust. 

5 ustawy o ofercie publicznej, oraz decyzjach podjętych przez Komisję - w celu ich 

publikacji; 

21)   przez Krajowy Depozyt lub spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie 

czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6, lub przez 

uczestników Krajowego Depozytu lub spółki, której Krajowy Depozyt przekazał 

wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6, 

Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu - w zakresie: 

a)  dotyczącym liczby papierów wartościowych zapisanych na prowadzonych przez te 

podmioty rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, na dzień 

wskazany przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, 

b)  danych umożliwiających identyfikację osób uprawnionych z papierów 

wartościowych wskazanych w decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w 

sprawie wszczęcia przymusowej restrukturyzacji albo w sprawie umorzenia lub 

konwersji instrumentów kapitałowych podmiotu w restrukturyzacji, albo w 

sprawie umorzenia lub konwersji zobowiązań podmiotu w restrukturyzacji, a także 

liczby tych papierów wartościowych posiadanych przez te osoby, na dzień 

umorzenia lub konwersji określony w tej decyzji 

- jeżeli informacje te są niezbędne do realizacji ustawowych zadań Bankowego 

Funduszu Gwarancyjnego, przy czym Bankowy Fundusz Gwarancyjny może 

wystąpić o te informacje do uczestników Krajowego Depozytu lub spółki, której 

Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których 

mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6, odpowiednio, za pośrednictwem Krajowego 

Depozytu lub za pośrednictwem tej spółki; 

22)   przez Krajowy Depozyt lub spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie 

czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6, Bankowemu 

Funduszowi Gwarancyjnemu - w zakresie umożliwiającym identyfikację uczestników 

prowadzących rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze, na których, 

według stanu na dany dzień, zapisane były papiery wartościowe wskazane przez 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny, jeżeli informacje te są niezbędne do realizacji 

ustawowych zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. 
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2. 
(7)

 Osoby, o których mowa w art. 148 ust. 1, są obowiązane do zachowania w tajemnicy 

informacji dotyczących udzielania Policji informacji na zasadach określonych w art. 20 

ust. 4-10 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, oraz dotyczące zawiadomienia, o 

którym mowa w art. 20 ust. 13 tej ustawy. Zachowanie tajemnicy obowiązuje wobec osób, 

których ta informacja dotyczy, oraz osób trzecich, z wyjątkiem osób reprezentujących 

Komisję oraz pracowników Urzędu Komisji, którym informacje te są przekazywane w 

związku z wykonywaniem ustawowo określonych zadań w zakresie nadzoru. 

 

 

 

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

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2386 i 2243 oraz z 2019 r. poz. 326) 

 

Art. 74i. 

1.  Na dzień poprzedzający dzień przejęcia sporządza się sprawozdanie finansowe kasy 

przejętej albo kasy, której wybrane prawa majątkowe lub zobowiązania zostały przejęte 

przez inną kasę, bank krajowy albo instytucję kredytową. Sprawozdanie finansowe 

sporządza podmiot przejmujący kasę, a w przypadku przejęcia wybranych praw 

majątkowych lub wybranych zobowiązań - zarządca komisaryczny, na zasadach 

właściwych dla rocznych sprawozdań finansowych określonych w ustawie z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.). W 

sprawozdaniu finansowym wykazuje się wartość i zakres umorzenia instrumentów 

kapitałowych i zobowiązań podporządkowanych,[o których mowa w art. 268 ust. 9] <o 

których mowa w art. 267a ust. 8>ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym 

Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej 

restrukturyzacji. 

2. 
(11)

 Z dniem przejęcia kasa przejmująca, bank krajowy przejmujący albo instytucja 

kredytowa przejmująca wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki kasy przejmowanej. W 

przypadku przejęcia wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań 

następstwo prawne ogranicza się do przejmowanych praw majątkowych i zobowiązań. 

3. 
(12)

 Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 1, jest poddawane badaniu przez firmę 

audytorską. W przypadku ubiegania się o wsparcie Bankowego Funduszu 

Gwarancyjnego, o którym mowa w art. 264 ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o 
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Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz 

przymusowej restrukturyzacji, Bankowy Fundusz Gwarancyjny ma dostęp do 

dokumentacji z badania. 

4. 
(13)

 Kasa przejmująca, bank krajowy przejmujący albo instytucja kredytowa przejmująca 

zgłasza do właściwego rejestru sądowego przejęcie kasy wraz ze sprawozdaniem 

finansowym zbadanym przez firmę audytorską. Zarządca komisaryczny kasy, w stosunku 

do której podjęto decyzję o przejęciu wybranych praw majątkowych lub wybranych 

zobowiązań, zgłasza do właściwego rejestru sądowego przejęcie wybranych praw 

majątkowych lub wybranych zobowiązań wraz ze sprawozdaniem finansowym zbadanym 

przez firmę audytorską. 

5. 
(14)

 Kasa przejmująca, bank krajowy przejmujący albo instytucja kredytowa przejmująca 

składa do właściwego rejestru sądowego wniosek o wykreślenie z rejestru przejmowanej 

kasy. 

6. Fundusze własne przejmowanej kasy przeznacza się w pierwszej kolejności na pokrycie 

strat bilansowych tej kasy. 

7. 
(15)

 Po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli przejętej kasy z jej majątku kasa 

przejmująca, bank krajowy przejmujący albo instytucja kredytowa przejmująca dokonuje 

wypłat członkom przejętej kasy z jej pozostałego majątku, w proporcji do funduszu 

udziałowego przejmowanej kasy ustalonego na dzień poprzedzający dzień przejęcia. 

Wartość prawa do funduszu udziałowego jest ustalana przy uwzględnieniu sprawozdania 

finansowego kasy przejmowanej sporządzonego za okres sprawozdawczy kończący się w 

dniu poprzedzającym dzień przejęcia. 

8. Jeżeli w przypadku przejęcia wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań 

kasy wartość przejmowanych praw majątkowych ustalonych zgodnie z ust. 1 jest wyższa 

niż wartość przejmowanych zobowiązań, przejmujący w terminie 14 dni od ustalenia 

wartości zgodnie z ust. 1 jest zobowiązany zapłacić nadwyżkę kasie, w stosunku do której 

podjęto decyzję o przejęciu wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań. 

9. W przypadku gdy przejęcie kasy albo przejęcie wybranych praw majątkowych lub 

wybranych zobowiązań kasy jest przyczyną szkody dochodzonej 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 kasy obejmującej likwidację majątku dłużnika, 

a kwotą uzyskaną w wyniku zaspokojenia wierzytelności lub wartością udziałów ustaloną 
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zgodnie z ust. 1. Ustalenia różnicy kwot, o której mowa w poprzednim zdaniu, dokonuje 

się przy założeniu, że w dniu przejęcia, określonym zgodnie z art. 74c ust. 7, sąd wydał 

postanowienie o ogłoszeniu upadłości kasy obejmującej likwidację majątku dłużnika. 

 

 

 

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, 2215 i 2243) 

 

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, 1075, 2215 i 

2243), 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;] 

<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 2019 r. poz. 298, 

326 i …), oraz art. 3c ust. 1 pkt 5 i art. 3g ust. 1 pkt 7 tej ustawy, z wyjątkiem kar 

pieniężnych nakładanych przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie art. 

138 ust. 3 pkt 3a i 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 2243); 

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, 1669, 2193 i 

2243); 
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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; 

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 

 

 

 

USTAWA z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze 

wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku 

(Dz. U. poz. 2243) 

Art. 41. 

Do obliczenia kwoty wydatków, o której mowa w art. 112aa ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych, na rok 2020 przyjmuje się kwotę wydatków określoną [w ustawie 

budżetowej na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. poz. 291)]  <w ustawie 
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budżetowej na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz. U. poz. 198)> pomniejszoną o 

kwotę odpowiadającą wydatkom Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w wysokości 

255 345 tys. zł. 


