
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

C Z Ę Ś Ć  I I  

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

do ustawy z dnia 16 października 2019 r.  

 

o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz 

niektórych innych ustaw
 

 

(druk nr 1319) 

 

 

U S T A W A   z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1460, z późn. zm.) 

Art. 911
7
. 

§ 1. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, komornik może sprzedać zajęte prawo z 

wolnej ręki po cenie nie niższej niż 75% ceny oszacowania. Sprzedaż ta nie może nastąpić 

wcześniej niż czternastego dnia od oszacowania. 

§ 2. Na wniosek dłużnika, za zgodą wierzyciela, sprzedaż może nastąpić bez oszacowania 

prawa. Sprzedaż za wskazaną przez dłużnika cenę może nastąpić, gdy nie naruszyło to 

interesów wierzycieli. Dłużnik winien wówczas wskazać cenę minimalną, poniżej której 

sprzedaż nie może być dokonana. Dłużnik może wskazać osobę nabywcy albo też 

wskazać kilka osób uprawnionych do nabycia oraz kolejność, w jakiej prawo nabycia 

będzie im przysługiwało. 

§ 3. Jeżeli sprzedaż nie dojdzie do skutku w terminie tygodnia od dnia, w którym wierzyciel 

wyraził zgodę na sprzedaż, komornik sprzedaje zajęte prawo w drodze licytacji, chyba że 

wierzyciel wyrazi zgodę na ponowną sprzedaż z wolnej ręki. 

[§ 4. Do sprzedaży prawa w drodze licytacji stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży 

licytacyjnej w egzekucji z ruchomości. Do sprzedaży w drodze licytacji papierów 

wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi, nie stosuje się przepisu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623) 
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oraz art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi.] 

<§ 4. Do sprzedaży prawa w drodze licytacji stosuje się odpowiednio przepisy o 

sprzedaży licytacyjnej w egzekucji z ruchomości. Ogłoszenia udostępniane w 

związku ze sprzedażą w drodze licytacji papierów wartościowych w rozumieniu 

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 2019 r. poz. 623, 1655, 1798 i …) nie stanowią oferty publicznej 

papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 lit. d rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie 

prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów 

wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz 

uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. Urz. UE L 168 z 30.06.2017, str. 12). Do tej 

sprzedaży nie stosuje się przepisu art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

obrocie instrumentami finansowymi.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 865, 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: 
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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; 

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; 
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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, 

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)    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 
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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; 

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 2019 r. poz. 542). 

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)   
(13)

 wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego albo emisji nowych akcji w 

prostej spółce akcyjnej, 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)   
(14)

 wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym 

podwyższeniem kapitału zakładowego, albo wpisu do rejestru akcjonariuszy, o którym 

mowa w art. 300
30

 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 505, 1543 i 1655), w przypadku objęcia akcji z warunkowej emisji 

akcji, albo, 

4)   podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków spółdzielni. 

5)   (uchylony). 



- 6 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

1ba. 
(15)

 W przypadku akcjonariusza prostej spółki akcyjnej albo wspólnika spółki, o której 

mowa w art. 1 ust. 3, przepis ust. 1 pkt 7 stosuje się wyłącznie do wniesienia wkładu 

niepieniężnego stanowiącego rzeczy lub prawa zbywalne. 

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. 

1e. W odniesieniu do transakcji kontrolowanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 6 przepis 

ust. 1 pkt 2 stosuje się z uwzględnieniem art. 11c. 

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). 

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. 

3aa. Przy ustaleniu wysokości przychodu uwzględnia się: 

1)   korektę cen transferowych zmniejszającą przychody, mającą na celu spełnienie 

wymogów, o których mowa w art. 11c, poprzez prawidłowe zastosowanie metod, o 

których mowa w art. 11d ust. 1-3, spełniającą warunki, o których mowa w art. 11e pkt 1-

5; 

2)   korektę cen transferowych zwiększającą przychody, mającą na celu spełnienie wymogów, 

o których mowa w art. 11c, poprzez prawidłowe zastosowanie metod, o których mowa w 

art. 11d ust. 1-3, spełniającą warunki, o których mowa w art. 11e pkt 1 i 2. 

3b. (uchylony). 
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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 podatnik może uznać dzień pobrania wpłaty. W 

przypadku wyboru takiego sposobu ustalania daty powstania przychodu podatnik jest 

obowiązany stosować go przez cały rok podatkowy. Podatnik informuje o tym wyborze w 

zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, składanym za rok podatkowy, w którym 

stosował ten sposób. 

3h. (uchylony). 

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

prawną wszyscy wspólnicy informują o wyborze sposobu ustalania daty powstania 

przychodu, o którym mowa w ust. 3g. 

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 do: 

1)   korekty dotyczącej przychodu związanego ze zobowiązaniem podatkowym, które uległo 

przedawnieniu; 

2)   korekty cen transferowych, o której mowa w art. 11e. 
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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: 

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; 
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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; 

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 
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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 

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 
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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), 

–  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)   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)   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; 
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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 podmiotowi przejmującemu zobowiązania podmiotu w restrukturyzacji, a w 

przypadku przejęcia praw udziałowych, o którym mowa w art. 174 ust. 1 pkt 3 tej ustawy 

- podmiotowi będącemu emitentem tych praw; 

23a)   otrzymanych środków, o których mowa w art. 264 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 zobowiązania spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej; 

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, a w przypadku przeniesienia praw udziałowych, o 

którym mowa w art. 188 ust. 1 pkt 1 tej ustawy - podmiotowi będącemu emitentem tych 

praw; 

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, 
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a w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami - uczestnikom subfunduszu, 

jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych; 

27)   wartości waluty wirtualnej otrzymanej w zamian za inną walutę wirtualną. 

4a. (uchylony). 

4b. W przypadku umowy najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych oraz umów o 

podobnym charakterze, jeżeli wynajmujący lub wydzierżawiający przeniósł na rzecz 

osoby trzeciej wierzytelności z tytułu opłat wynikających z takich umów, a umowy te 

między stronami nie wygasają, do przychodów wynajmującego lub wydzierżawiającego 

nie zalicza się kwot wypłaconych przez osobę trzecią z tytułu przeniesienia 

wierzytelności. Opłaty ponoszone przez najemcę lub dzierżawcę na rzecz osoby trzeciej 

stanowią przychód wynajmującego lub wydzierżawiającego w dniu wymagalności 

zapłaty. 

4ba. Przepisy ust. 1 pkt 4d, 4e, 5a, 6 i 6a stosuje się również w przypadku odpłatnego zbycia 

wierzytelności lub jej części, w tym w sposób określony w ust. 1 pkt 7. 

4c. Przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych na rynku regulowanym w ramach 

krótkiej sprzedaży ustala się na dzień, w którym: 

1)   zbywca dokonał zwrotu pożyczonych papierów wartościowych lub miał go dokonać 

zgodnie z zawartą umową pożyczki tych papierów - w przypadku gdy na potrzeby 

dokonania rozrachunku zbywca zawarł taką umowę; 

2)   na rachunku papierów wartościowych zbywcy dokonano, na potrzeby dokonania 

rozrachunku, zapisu papierów wartościowych będących przedmiotem krótkiej sprzedaży, 

nie później niż na dzień rozrachunku - w pozostałych przypadkach. 

4d. Jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w 

zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały 

(akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej 

spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% 

wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej 

- wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia: 

1)   spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały 

(akcje) są nabywane, albo 

2)   spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której 

udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce 
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- do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej 

spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty 

biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub 

innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od 

całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów). 

4e. Przepisu ust. 4 pkt 15 lit. c tiret pierwsze nie stosuje się do przychodów ze zbycia 

wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) w części dotyczącej odsetek od tych 

kredytów (pożyczek). 

4f. Przychód ze zbycia funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy 

inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny na podstawie umowy o 

subpartycypację praw do strumienia pieniądza w części sekurytyzowanych wierzytelności 

z tytułu kredytów (pożyczek) objętych umową o subpartycypację powstaje w dacie 

wymagalności rat kapitałowych tych wierzytelności lub w dacie ich zapłaty, jeżeli zapłata 

nastąpiła przed upływem terminu wymagalności. Przychodem jest kwota uzyskana z 

tytułu zbycia praw do strumienia pieniądza w części odpowiadającej udziałowi, jaki 

stanowi wymagalna lub zapłacona rata kapitałowa w kwocie stanowiącej sumę rat 

kapitałowych wierzytelności z tytułu kapitałowej części kredytów (pożyczek) objętych 

umową o subpartycypację. 

4g. Przez środki pieniężne, o których mowa w ust. 4 pkt 3a, rozumie się również wartość 

wierzytelności uprzednio zarachowanej jako przychód należny, pomniejszonej o należny 

podatek od towarów i usług, oraz wierzytelności z tytułu udzielonej przez spółkę 

niebędącą osobą prawną pożyczki - z wyjątkiem wierzytelności z tytułu odsetek od 

opóźnionej zapłaty oraz wierzytelności z tytułu odsetek od takiej pożyczki, jeżeli 

wierzytelności te zostały spłacone na rzecz otrzymującego je wspólnika. 

4h. Przepisu ust. 4 pkt 1 nie stosuje się do przychodów, o których mowa w ust. 3g. 

4i. 
(16)

 W przypadku gdy podatnik, który na podstawie umowy zawartej z dostawcą towarów 

lub usługodawcą zarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik 

VAT czynny albo nabywcą towarów lub usługobiorcą jest obowiązany do pobrania 

należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie 

usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub 

usługodawcy, dokona zapłaty tej należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na 

dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy 

o podatku od towarów i usług, u podatnika ustala się przychód w dniu zlecenia przelewu. 
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Przychód ten ustala się w takiej wysokości, w jakiej płatność została dokonana na 

rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym 

mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. 

4j. 
(17)

 Nie ustala się przychodu, o którym mowa w ust. 4i, jeżeli płatność dokonana przez 

podatnika: 

1)   wynika z transakcji innej niż określona w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 

przedsiębiorców lub 

2)   została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w 

wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i 

usług, a podatnik złożył zawiadomienie, o którym mowa w art. 117ba § 3 Ordynacji 

podatkowej, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w 

terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu. 

5. Wartość otrzymanych rzeczy lub praw, w tym otrzymanych nieodpłatnie, określa się na 

podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego 

rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz 

czasu i miejsca ich uzyskania, z zastrzeżeniem ust. 6b. 

5a. Wartością rzeczy lub praw częściowo odpłatnych stanowiącą przychód podatnika jest 

różnica między wartością tych rzeczy lub praw, ustaloną według zasad określonych w ust. 

5, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika. Przepis art. 14 ust. 3 stosuje się 

odpowiednio. 

6. Wartość świadczeń w naturze, w tym nieodpłatnych świadczeń, ustala się: 

1)   jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej 

dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców; 

2)   jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu; 

3)   jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu - w wysokości równowartości 

czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu; 

4)   w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu 

usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z 

uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca 

udostępnienia. 

6a. Wartością świadczeń częściowo odpłatnych stanowiącą przychód podatnika jest różnica 

między wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 6, a 

odpłatnością ponoszoną przez podatnika. Przepis art. 14 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 
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6b. W przypadku transakcji kontrolowanej w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 6 wartość 

otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, o których 

mowa w ust. 1 pkt 2, ustala się na podstawie przepisów art. 11c. 

7. (uchylony). 

8. (uchylony). 

9. Przepisu ust. 4 pkt 15 lit. c nie stosuje się do otrzymanych kwot spłat kredytów (pożyczek), 

nieprzekazanych funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy 

inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny - po upływie 5 dni roboczych od 

dnia wymagalności ich przekazania. 

9a. Przepisy ust. 4 pkt 15 lit. c stosuje się odpowiednio do spółdzielczych kas 

oszczędnościowo-kredytowych. 

10. Przepis ust. 1 pkt 4g stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany prawa do obniżenia 

kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w przepisach 

ustawy o podatku od towarów i usług. 

11. Przepis ust. 4d stosuje się, jeżeli: 

1)   spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, są podmiotami 

wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy lub są spółkami podlegającymi 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na 

miejsce ich osiągania, w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie 

należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 

2)   wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały (akcje) 

stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub w części na podwyższenie 

kapitału zakładowego spółki nabywającej. 

12. Przepis ust. 4d stosuje się również w przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji 

nabycia udziałów (akcji), przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy 

liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie, jeżeli w 

wyniku tych transakcji są spełnione warunki określone w tym przepisie. 

13. Przepisów ust. 4 pkt 3e, 3f, 12 i pkt 25 lit. b oraz ust. 4d nie stosuje się w przypadkach, 

gdy głównym lub jednym z głównych celów połączenia spółek, podziału spółek, wymiany 

udziałów lub wniesienia wkładu niepieniężnego jest uniknięcie lub uchylenie się od 

opodatkowania. 

14. Jeżeli połączenie spółek, podział spółek, wymiana udziałów lub wniesienie wkładu 

niepieniężnego nie zostały przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, 
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dla celów ust. 13 domniemywa się, że głównym lub jednym z głównych celów tych 

czynności jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. 

<14a. Przepisy ust. 4 pkt 3e, 3f, 12 i pkt 25 lit. b oraz ust. 4d stosuje się odpowiednio w 

przypadku połączenia funduszy inwestycyjnych zamkniętych w rozumieniu ustawy o 

funduszach inwestycyjnych, z tym że przepisów tych nie stosuje się w przypadkach, 

gdy głównym lub jednym z głównych celów takiego połączenia jest uniknięcie lub 

uchylenie się od opodatkowania. 

14b. Jeżeli połączenie funduszy inwestycyjnych zamkniętych w rozumieniu ustawy o 

funduszach inwestycyjnych nie zostało przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn 

ekonomicznych, dla celów ust. 14a domniemywa się, że głównym lub jednym z 

głównych celów takiego połączenia jest uniknięcie lub uchylenie się od 

opodatkowania.> 

15. Przepisy ust. 4 pkt 3e, 3f, 12 i pkt 25 lit. b mają zastosowanie wyłącznie do spółek 

będących podatnikami, o których mowa w: 

1)   art. 3 ust. 1, przejmujących majątek innych spółek mających siedzibę lub zarząd na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo 

2)   art. 3 ust. 1, przejmujących majątek spółek podlegających w państwie członkowskim Unii 

Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, albo 

3)   art. 3 ust. 2, podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym 

państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości 

swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przejmujących majątek spółek 

będących podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1. 

16. Przepisy ust. 4 pkt 3e, 3f, 12 i pkt 25 lit. b oraz ust. 4d stosuje się odpowiednio do 

podmiotów wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia   27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym 

Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2014 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1123) 

 

Art. 39r. 

Sprzedaż obligacji może być dokonywana w trybie: 
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[1)   oferty publicznej, o której mowa w art. 3 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);] 

<1) oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 lit. d rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w 

sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną 

papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym 

oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. Urz. UE L 168 z 30.06.2017, str. 12)> 

[2)   oferty publicznej, o której mowa w art. 3 ustawy, o której mowa w pkt 1, obligacji, do 

których nie stosuje się przepisów tej ustawy;] 

3)   przetargów organizowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego albo inny podmiot na 

podstawie umowy zawartej przez Bank Gospodarstwa Krajowego z tym podmiotem; 

4)   proponowania nabycia obligacji w inny sposób niż określony w pkt 1-3. 

 

Art. 39w. 

Do obligacji, o których mowa w art. 39p, nie stosuje się: 

1)   art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1768, z późn. zm.); 

[2)   art. 94 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych;] 

3)    ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 483), z wyjątkiem 

art. 78-86 i art. 98, które stosuje się w przypadku, gdy obligacje nie zostaną 

zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. lub zagranicznej 

instytucji rozliczeniowej, która prowadzi działalność w zakresie rejestrowania papierów 

wartościowych, rozliczania lub rozrachunku transakcji zawieranych w obrocie papierami 

wartościowymi; 

4)   art. 17 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez 

Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, o ile rejestracja obligacji jest dokonywana w 

Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. lub zagranicznej instytucji 

rozliczeniowej, która prowadzi działalność w zakresie rejestrowania papierów 

wartościowych, rozliczania lub rozrachunku transakcji zawieranych w obrocie papierami 

wartościowymi. 



- 19 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

U S T A W A   z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 

emerytalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1906 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074, 1474 i 1495) 

 

[Art. 46. 

Przepisy art. 385 § 3, 5 i 6 Kodeksu spółek handlowych stosuje się tylko do tych członków 

rady nadzorczej towarzystwa, którzy są powoływani w inny sposób niż określony w art. 45 

ust. 1.] 

<Art. 46. 

Przepisy art. 385 § 3, 5 i 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek 

handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, 1543, 1655, 1798 i …), zwanej dalej „Kodeksem 

spółek handlowych”, stosuje się tylko do tych członków rady nadzorczej towarzystwa, 

którzy są powoływani w inny sposób niż określony w art. 45 ust. 1.> 

 

<Art. 142a. 

1. Pracowniczy fundusz lokujący aktywa w akcje spółek notowanych na rynku 

regulowanym opracowuje i publikuje politykę dotyczącą zaangażowania, która 

opisuje, w jaki sposób zaangażowanie akcjonariuszy takich spółek jest przez ten 

fundusz uwzględniane w jego strategii inwestycyjnej. 

2. Polityka, o której mowa w ust. 1, zawiera opis sposobów: 

1) monitorowania spółek, o których mowa w ust. 1, w szczególności pod względem 

strategii, wyników oraz ryzyk finansowych i niefinansowych, struktury kapitałowej, 

wpływu społecznego i na środowisko naturalne oraz ładu korporacyjnego; 

2) prowadzenia dialogu ze spółkami, o których mowa w ust. 1; 

3) wykonywania prawa głosu oraz innych praw związanych z akcjami spółek, o których 

mowa w ust. 1; 

4) współpracy z innymi akcjonariuszami spółek, o których mowa w ust. 1; 

5) komunikacji z pozostałymi akcjonariuszami i członkami organów spółek, o których 

mowa w ust. 1; 

6) zarządzania faktycznymi i potencjalnymi konfliktami interesów w odniesieniu do 

zaangażowania pracowniczego funduszu. 

3. Pracowniczy fundusz co rok opracowuje i publikuje sprawozdanie z realizacji 

polityki, o której mowa w ust. 1. Sprawozdanie zawiera w szczególności: 

1) ogólny opis sposobu głosowania; 
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2) opis najważniejszych głosowań; 

3) opis sposobu korzystania z usług doradcy akcjonariusza do spraw głosowania, o 

którym mowa w art. 4 § 1 pkt 16 Kodeksu spółek handlowych. 

4. W przypadku gdy pracowniczy fundusz nie opracowuje lub nie publikuje polityki, o 

której mowa w ust. 1, lub sprawozdania, o którym mowa w ust. 3, publikuje 

wyjaśnienie powodów ich nieopracowania lub nieopublikowania. 

5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, może nie obejmować głosowań, które są mało 

istotne ze względu na ich przedmiot lub wielkość udziału pracowniczego funduszu w 

spółce, o której mowa w ust. 1. 

6. W przypadku gdy podmiot będący stroną ustaleń z pracowniczym funduszem, o 

których mowa w art. 142c ust. 2, wdraża politykę dotyczącą zaangażowania 

pracowniczego funduszu, pracowniczy fundusz zamieszcza na swojej stronie 

internetowej odnośnik do strony internetowej, na której ten podmiot opublikował 

sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3. 

 

Art. 142b. 

Polityka, sprawozdanie oraz wyjaśnienia, o których mowa w art. 142a ust. 1, 3 i 4, są 

publikowane na stronie internetowej pracowniczego funduszu. 

 

Art. 142c. 

1. Pracowniczy fundusz publikuje informacje o tym, w jaki sposób główne elementy jego 

strategii inwestycji kapitałowych są spójne z profilem i terminami zapadalności jego 

pasywów, w szczególności o charakterze długoterminowym, oraz w jaki sposób 

przyczyniają się one do średnio- i długoterminowych wyników uzyskiwanych z jego 

aktywów. 

2. W przypadku gdy: 

1) firma inwestycyjna lub towarzystwo funduszy inwestycyjnych, w ramach 

zarządzania aktywami pracowniczego funduszu, o którym mowa w art. 152, lokują, 

na podstawie ustaleń z pracowniczym funduszem i w jego imieniu, aktywa 

pracowniczego funduszu w akcje spółek notowanych na rynku regulowanym, 

2) pracowniczy fundusz posiada jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne 

funduszu inwestycyjnego, który, na podstawie ustaleń z pracowniczym funduszem, 

lokuje swoje aktywa w akcje spółek notowanych na rynku regulowanym, 
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3) pracowniczy fundusz posiada prawa uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej 

w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i 

zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, która, na podstawie 

ustaleń z pracowniczym funduszem, lokuje swoje aktywa w akcje spółek notowanych 

na rynku regulowanym 

– pracowniczy fundusz publikuje informacje dotyczące tych ustaleń. 

3. W informacjach dotyczących ustaleń, o których mowa w ust. 2, pracowniczy fundusz 

w szczególności wskazuje: 

1) w jaki sposób ustalenia te zachęcają firmy inwestycyjne, towarzystwa funduszy 

inwestycyjnych lub zarządzających ASI w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. 

o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi do dostosowania ich strategii inwestycyjnych i decyzji 

inwestycyjnych do profilu i terminów zapadalności pasywów pracowniczego 

funduszu, w szczególności o charakterze długoterminowym; 

2) w jaki sposób ustalenia te zachęcają firmy inwestycyjne, towarzystwa funduszy 

inwestycyjnych lub zarządzających ASI w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. 

o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi do podejmowania decyzji inwestycyjnych na podstawie oceny 

średnio- i długoterminowych finansowych i niefinansowych wyników spółek 

notowanych na rynku regulowanym, w których akcje dokonano lokat, oraz do 

angażowania się w sprawy takich spółek, w celu poprawy ich wyników w 

perspektywie średnio- i długoterminowej; 

3) w jaki sposób metoda i horyzont czasowy oceny wyników firmy inwestycyjnej, 

towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub zarządzającego ASI w rozumieniu ustawy 

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

funduszami inwestycyjnymi oraz wynagrodzenie za usługi zarządzania aktywami są 

zgodne z profilem i terminem zapadalności pasywów pracowniczego funduszu, w 

szczególności o charakterze długoterminowym, a także uwzględniają 

długoterminowe wyniki bezwzględne; 

4) w jaki sposób pracowniczy fundusz monitoruje koszty zarządzania aktywami 

pracowniczego funduszu lub zarządzania portfelem inwestycyjnym poniesione przez 

firmy inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub zarządzających ASI 

w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i 
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zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz w jaki sposób określa 

i monitoruje zgodność dokonywanych lokat z ustaleniami, o których mowa w ust. 2; 

5) okres obowiązywania ustaleń z firmą inwestycyjną, towarzystwem funduszy 

inwestycyjnych lub zarządzającym ASI w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. 

o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi. 

4. Jeżeli ustalenia, o których mowa w ust. 2, nie obejmują co najmniej jednego z 

elementów, o których mowa w ust. 3, pracowniczy fundusz wyjaśnia i uzasadnia tego 

przyczyny. 

5. Informacje, o których mowa w ust. 1–3, oraz wyjaśnienia i uzasadnienie, o których 

mowa w ust. 4, są publikowane i bezpłatnie udostępniane na stronie internetowej 

pracowniczego funduszu oraz są uaktualniane co rok, a także w przypadku istotnej 

zmiany. 

Art. 142d. 

Za opracowanie i publikację dokumentów, o których mowa w art. 142a ust. 1, 3 i 4 oraz 

art. 142c ust. 1, 2 i 4, oraz za informacje zawarte w tych dokumentach są 

odpowiedzialni członkowie zarządu pracowniczego towarzystwa zarządzającego 

pracowniczym funduszem, o którym mowa w art. 142a ust. 1.> 

 

<Art. 218a. 

Kto, będąc do tego obowiązanym, nie opracowuje lub nie publikuje dokumentów, o 

których mowa w art. 142a ust. 1, 3 i 4 lub art. 142c ust. 1, 2 i 4, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

 

Art. 218b. 

Kto, będąc odpowiedzialnym za informacje zawarte w polityce dotyczącej 

zaangażowania, o której mowa w art. 142a ust. 1, podaje w niej nieprawdziwe dane 

lub zataja prawdziwe dane wpływające w istotny sposób na treść tej polityki, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

 

Art. 218c. 
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Kto, będąc odpowiedzialnym za informacje, o których mowa w art. 142c, podaje w nich 

nieprawdziwe dane lub zataja prawdziwe dane wpływające w istotny sposób na treść 

tych informacji, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1771 oraz z 2018 r. poz. 2243) 

 

Art. 8. 

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą do zasad emisji, obrotu i wykupu 

hipotecznych listów zastawnych mają zastosowanie przepisy: 

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

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

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

<1a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 

czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą 

publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku 

regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. Urz. UE L 168 z 

30.06.2017, str. 12);> 

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

poz. 1636); 

3)   ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. poz. 238), z wyjątkiem przepisów 

art. 14, art. 31 ust. 1-3 i 6, art. 32, art. 74 ust. 2 i 3, art. 78-87 i art. 90. 

2. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, szczególny tryb i warunki 

wprowadzania listów zastawnych do publicznego obrotu. Rozporządzenie powinno w 

szczególności określać zakres obowiązków informacyjnych tak, aby umożliwić 

inwestorom rzetelną ocenę sytuacji finansowej i gospodarczej emitenta. 
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U S T A W A   z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, z 

późn. zm.) 

Art. 25. 

1. Podmiot, który zamierza, bezpośrednio lub pośrednio, nabyć albo objąć akcje lub prawa z 

akcji banku krajowego w liczbie zapewniającej osiągnięcie albo przekroczenie 

odpowiednio 10%, 20%, jednej trzeciej, 50% ogólnej liczby głosów na walnym 

zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym, jest obowiązany każdorazowo 

zawiadomić Komisję Nadzoru Finansowego o zamiarze ich nabycia albo objęcia. 

Podmiot, który zamierza, bezpośrednio lub pośrednio, stać się podmiotem dominującym 

banku krajowego w sposób inny niż przez nabycie albo objęcie akcji lub praw z akcji 

banku krajowego w liczbie zapewniającej większość ogólnej liczby głosów na walnym 

zgromadzeniu, obowiązany jest każdorazowo zawiadomić o tym zamiarze Komisję 

Nadzoru Finansowego. 

1a. Bank, którego akcje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, przekazuje 

Komisji Nadzoru Finansowego informację o akcjonariuszach posiadających akcje lub 

prawa z akcji w wysokości, o której mowa w ust. 1, zawierającą imiona i nazwiska albo 

nazwy tych akcjonariuszy oraz liczbę akcji lub praw z akcji, co najmniej raz na 12 

miesięcy. 

2. Za pośrednio stającego się podmiotem dominującym banku krajowego albo pośrednio 

nabywającego lub obejmującego akcje lub prawa z akcji banku krajowego uważa się 

podmiot dominujący w stosunku do podmiotu, który bezpośrednio staje się podmiotem 

dominującym banku krajowego albo nabywa lub obejmuje akcje lub prawa z akcji banku 

krajowego bezpośrednio, jak również podmiot, który podejmuje działania powodujące, że 

stanie się on podmiotem dominującym w stosunku do podmiotu, który jest podmiotem 

dominującym banku krajowego albo posiada akcje lub prawa z akcji banku krajowego. 

3. W przypadku gdy podmiot, który zamierza: 

1)   bezpośrednio nabyć albo objąć akcje lub prawa z akcji banku krajowego lub stać się 

podmiotem dominującym banku krajowego, jest podmiotem zależnym, zawiadomienie 

składa tylko ten podmiot łącznie z jego pierwotnym podmiotem dominującym; 

2)   pośrednio nabyć albo objąć akcje lub prawa z akcji banku krajowego lub stać się 

podmiotem dominującym banku krajowego, jest podmiotem zależnym, zawiadomienie 

składa tylko jego pierwotny podmiot dominujący. 

4. Obowiązek zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dotyczy także: 
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1)   zastawnika i użytkownika akcji, jeżeli zgodnie z art. 340 § 1 Kodeksu spółek handlowych 

są oni uprawnieni do wykonywania prawa głosu z akcji; 

2)   podmiotu, który uzyskał prawo głosu na walnym zgromadzeniu na poziomach 

określonych w ust. 1 w wyniku zdarzeń innych niż objęcie lub nabycie akcji lub praw z 

akcji banku krajowego, w szczególności w wyniku zmiany statutu lub w następstwie 

wygaśnięcia uprzywilejowania lub ograniczenia akcji co do prawa głosu, a także nabycia 

akcji lub praw z akcji banku krajowego w liczbie zapewniającej osiągnięcie albo 

przekroczenie poziomów określonych w ust. 1 w ogólnej liczbie głosów na walnym 

zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym w wyniku dziedziczenia. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, obowiązek złożenia zawiadomienia powstaje przed 

przystąpieniem do wykonywania prawa głosu z akcji albo wykonywania uprawnień 

podmiotu dominującego wobec banku krajowego. Przepisy art. 25a-25n stosuje się 

odpowiednio. 

6. Do podmiotów, o których mowa w ust. 4, przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

7. Przepisy ust. 1-6 i 9 stosuje się odpowiednio w przypadku, w którym dwa lub więcej 

podmiotów działa w porozumieniu, którego przedmiotem jest wykonywanie prawa głosu 

z akcji na poziomach określonych w ust. 1 lub wykonywanie uprawnień podmiotu 

dominującego banku krajowego. 

8. W przypadku działania w porozumieniu, o którym mowa w ust. 7, zawiadomienie składają 

wszystkie strony porozumienia łącznie. 

9. [Przepisu ust. 1 nie stosuje się, w przypadku gdy nabycie albo objęcie akcji banku 

krajowego dokonywane jest przez bank krajowy, instytucję kredytową, dom maklerski lub 

firmę inwestycyjną mającą siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego, w 

wykonaniu umowy o subemisję inwestycyjną, o której mowa w ustawie z dnia 29 lipca 

2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jeżeli:] 

< Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy nabycie albo objęcie akcji banku 

krajowego dokonywane jest przez bank krajowy, instytucję kredytową, dom 

maklerski lub firmę inwestycyjną mającą siedzibę na terytorium innego państwa 

członkowskiego, w wykonaniu umowy o gwarancję emisji, o której mowa w art. 14a 

ust. 5 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 2019 r. poz. 623, 1655, 1798 i …), jeżeli:> 
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1)   prawa z akcji nie są wykonywane w celu ingerencji w zarządzanie bankiem krajowym 

oraz 

2)   akcje banku krajowego zostaną zbyte w ciągu roku od dnia ich nabycia albo objęcia. 

 

Art. 27. 

1. Nabycie lub posiadanie akcji przez podmiot zależny uważa się za nabycie lub posiadanie 

akcji przez podmiot dominujący. 

2. Przepisy niniejszej ustawy nie naruszają przepisów [rozdziału 9 ustawy, o której mowa w 

art. 4 ust. 1 pkt 8] <rozdziału 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych>. 

 

Art. 28. 

1. Akcje banków, z wyłączeniem akcji zdematerializowanych zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, są akcjami imiennymi. W 

okresie roku, licząc od daty wpisania banku do rejestru przedsiębiorców, zbycie akcji 

imiennych przez akcjonariuszy wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. 

[2. W razie wykluczenia akcji banku z obrotu na rynku regulowanym lub zniesienia 

dematerializacji akcji banku zgodnie z przepisami, o których mowa w ust. 1, akcje na 

okaziciela podlegają zamianie na akcje imienne.] 

<2. W razie wykluczenia lub wycofania akcji banku z obrotu na rynku regulowanym 

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

finansowymi lub ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 

o spółkach publicznych, akcje na okaziciela podlegają zamianie na akcje imienne.> 

3. Do akcji banku krajowego objętych przez założyciela w przypadku, o którym mowa w art. 

42a, nie stosuje się przepisów art. 336 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych. 

 

Art. 88k. 

1. Bank jest obowiązany utrzymywać organizację przedsiębiorstwa w sposób zapewniający: 

1)   odpowiednią liczbę osób świadczących pracę na jego rzecz, wymaganą do prawidłowego 

świadczenia usług w odniesieniu do lokat strukturyzowanych, oraz 
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2)   posiadanie przez osoby, o których mowa w pkt 1, odpowiedniej wiedzy, kompetencji i 

doświadczenia w zakresie powierzonych obowiązków oraz utrzymywanie i doskonalenie 

przez te osoby takiej wiedzy i takich kompetencji. 

2. Bank opracowuje, wdraża i stosuje procedury oraz inne regulacje wewnętrzne w zakresie 

niezbędnym do prawidłowego świadczenia usług w odniesieniu do lokat 

strukturyzowanych. W przypadku świadczenia usług w odniesieniu do lokat 

strukturyzowanych dla klientów detalicznych bank opracowuje, wdraża i stosuje 

regulaminy świadczenia usług w odniesieniu do lokat strukturyzowanych. 

3. W przypadku gdy konstrukcja lokaty strukturyzowanej uniemożliwia uregulowanie praw i 

obowiązków związanych ze świadczeniem usług w odniesieniu do lokat 

strukturyzowanych w sposób jednolity dla wszystkich klientów, na rzecz których 

świadczone są takie usługi, wymogu opracowania regulaminu, o którym mowa w ust. 2, 

nie stosuje się. 

4. Przy wykonywaniu obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 2, bank uwzględnia zakres, 

skalę i złożoność prowadzonej działalności w zakresie lokat strukturyzowanych. 

5. Bank opracowuje, wdraża i stosuje politykę w zakresie świadczenia usług w odniesieniu do 

lokat strukturyzowanych, uwzględniającą charakterystykę oraz potrzeby klientów lub 

potencjalnych klientów oraz akceptowany przez klientów lub potencjalnych klientów 

poziom ryzyka. 

[6. Bank, stosując odpowiednio przepisy art. 72-76 rozporządzenia 2017/565: 

1)   rejestruje, przechowuje i archiwizuje dokumenty, nagrania oraz inne nośniki informacji 

sporządzane lub otrzymywane w związku ze świadczonymi usługami w odniesieniu do 

lokat strukturyzowanych; 

2)   sporządza na trwałym nośniku protokoły, notatki lub nagrania z rozmów 

przeprowadzonych w bezpośredniej obecności klienta lub potencjalnego klienta.] 

<6. Bank: 

1) nagrywa rozmowy telefoniczne prowadzone z klientami w związku ze świadczonymi 

usługami w odniesieniu do lokat strukturyzowanych; 

2) sporządza protokoły, notatki lub nagrania rozmów przeprowadzonych w 

bezpośredniej obecności klienta lub potencjalnego klienta w związku ze 

świadczonymi usługami w odniesieniu do lokat strukturyzowanych.> 

<6a. Bank rejestruje, przechowuje i archiwizuje dokumenty, nagrania rozmów 

telefonicznych, korespondencję elektroniczną oraz inne informacje sporządzane, 
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przekazane lub otrzymywane w związku ze świadczonymi usługami w odniesieniu do 

lokat strukturyzowanych. 

6b. Obowiązki określone w ust. 6 i 6a bank wykonuje, stosując odpowiednio przepisy 

art. 72–76 rozporządzenia 2017/565. 

6c. Bank oznacza datę i dokładny czas sporządzenia, przekazania lub otrzymania 

informacji, o których mowa w ust. 6 i 6a, w przypadku gdy dane te nie są zawarte w 

ich treści.> 

[7. Z zastrzeżeniem art. 76 ust. 11 rozporządzenia 2017/565, obowiązek przechowywania i 

archiwizowania, o którym mowa w ust. 6, wygasa z upływem 5 lat, licząc od pierwszego 

dnia roku następującego po roku, w którym dokumenty lub nośniki informacji zostały 

sporządzone lub otrzymane, a w przypadku regulaminów, procedur oraz innych regulacji 

wewnętrznych - z upływem 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w 

którym przestały one obowiązywać. Komisja Nadzoru Finansowego może zażądać od 

banku przechowywania i archiwizowania takich danych lub dokumentów po upływie tego 

terminu, nie dłużej jednak niż przez 7 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego 

po roku, w którym zostały one sporządzone lub otrzymane, lub przestały obowiązywać. 

8. Obowiązek, o którym mowa w ust. 6, obejmuje również nagrywanie rozmów telefonicznych 

i zapisywanie korespondencji elektronicznej związanych z czynnościami, które mogłyby 

skutkować świadczeniem jednej z usług w odniesieniu do lokat strukturyzowanych, nawet 

jeżeli w wyniku prowadzenia tych rozmów lub korespondencji nie dochodziłoby do 

świadczenia usługi. Obowiązek nagrywania rozmów telefonicznych i zapisywania 

korespondencji elektronicznej obejmuje urządzenia banku oraz, pod warunkiem 

zatwierdzenia do używania przez bank prywatnych urządzeń osób zatrudnionych w banku, 

takie prywatne urządzenia. 

9. Bank informuje klientów lub potencjalnych klientów o nagrywaniu rozmów telefonicznych 

oraz zapisywaniu korespondencji elektronicznej, związanych z czynnościami, w wyniku 

których dochodziłoby lub mogłoby dojść do świadczenia usługi w odniesieniu do lokat 

strukturyzowanych, przed rozpoczęciem takiego nagrania lub zapisu. Bank nie może 

prowadzić rozmów telefonicznych lub korespondencji elektronicznej, jeżeli nie 

poinformował klienta lub potencjalnego klienta o nagrywaniu rozmów oraz zapisywaniu 

korespondencji. 

10. Bank podejmuje działania zapobiegające prowadzeniu przez osoby zatrudnione w banku 

rozmów telefonicznych lub korespondencji elektronicznej z wykorzystaniem 
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zatwierdzonych do używania przez bank prywatnych urządzeń tych osób, jeżeli nie jest w 

stanie nagrywać tych rozmów lub zapisywać tej korespondencji.] 

<7. Z zastrzeżeniem art. 73 i art. 76 ust. 11 rozporządzenia 2017/565, obowiązek 

przechowywania i archiwizowania, o którym mowa w ust. 6a, wygasa z upływem 5 

lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym dokumenty lub 

nośniki informacji zostały sporządzone lub otrzymane, a w przypadku regulaminów, 

procedur oraz innych regulacji wewnętrznych – z upływem 5 lat, licząc od 

pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym przestały one obowiązywać. 

Komisja Nadzoru Finansowego może zażądać od banku przechowywania i 

archiwizowania takich danych lub dokumentów po upływie tego terminu, nie dłużej 

jednak niż przez 7 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w 

którym zostały one sporządzone lub otrzymane, lub przestały obowiązywać. 

8. Obowiązek, o którym mowa w ust. 6 i 6a, obejmuje również nagrywanie rozmów 

telefonicznych i zapisywanie korespondencji elektronicznej związanych z 

czynnościami, które mogłyby skutkować świadczeniem jednej z usług w odniesieniu 

do lokat strukturyzowanych, nawet jeżeli w wyniku prowadzenia tych rozmów lub 

korespondencji nie dochodziłoby do świadczenia usługi. Obowiązek nagrywania 

rozmów telefonicznych i zapisywania korespondencji elektronicznej obejmuje 

urządzenia banku oraz, pod warunkiem zatwierdzenia do używania przez bank 

prywatnych urządzeń osób zatrudnionych w banku – także takie prywatne 

urządzenia. 

9. Bank informuje klientów lub potencjalnych klientów o nagrywaniu rozmów 

telefonicznych lub zapisywaniu prowadzonej korespondencji elektronicznej, w 

wyniku których dochodziłoby lub mogłoby dojść do świadczenia usługi w odniesieniu 

do lokat strukturyzowanych, przed rozpoczęciem takiego nagrania lub zapisu. Bank 

może poinformować jednokrotnie klienta lub potencjalnego klienta wskazując, że 

będzie nagrywał lub zapisywał przyszłe rozmowy lub korespondencję. Bank nie 

może prowadzić rozmów telefonicznych lub korespondencji elektronicznej, jeżeli nie 

poinformował klienta lub potencjalnego klienta o nagrywaniu rozmów lub 

zapisywaniu korespondencji. 

10. Bank podejmuje działania zapobiegające prowadzeniu przez osoby zatrudnione w 

banku rozmów telefonicznych lub korespondencji elektronicznej z wykorzystaniem 



- 30 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

zatwierdzonych do używania przez bank prywatnych urządzeń tych osób, jeżeli nie 

jest w stanie nagrywać tych rozmów lub zapisywać prowadzonej korespondencji.> 

 

[Art. 92. 

Do bankowych papierów wartościowych nie stosuje się przepisów ustawy, o której mowa w 

art. 4 ust. 1 pkt 8.] 

 

 

 

U S T A W A   z dnia  15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 505, 1543, 1655 i 1798) 

Art. 4. 

§ 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   spółka osobowa - spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę 

komandytowo-akcyjną; 

2)   
(3)

 spółka kapitałowa - spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, prostą spółkę akcyjną i 

spółkę akcyjną; 

3)   spółka jednoosobowa - spółkę kapitałową, której wszystkie udziały albo akcje należą do 

jednego wspólnika albo akcjonariusza; 

4)   spółka dominująca - spółkę handlową w przypadku, gdy: 

a)  dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników 

albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie 

innej spółki kapitałowej (spółki zależnej), także na podstawie porozumień z innymi 

osobami, lub 

b)  jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu innej 

spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), także na 

podstawie porozumień z innymi osobami, lub 

c)  jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków rady nadzorczej 

innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), także na 

podstawie porozumień z innymi osobami, lub 

d)  członkowie jej zarządu stanowią więcej niż połowę członków zarządu innej spółki 

kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), lub 
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e)  dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej 

albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z 

innymi osobami, lub 

f)  wywiera decydujący wpływ na działalność spółki kapitałowej zależnej albo spółdzielni 

zależnej, w szczególności na podstawie umów określonych w art. 7; 

5)   spółka powiązana - spółkę kapitałową, w której inna spółka handlowa albo spółdzielnia 

dysponuje bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 20% głosów na zgromadzeniu 

wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik lub użytkownik, albo na 

podstawie porozumień z innymi osobami lub która posiada bezpośrednio co najmniej 20% 

udziałów albo akcji w innej spółce kapitałowej; 

[6)   spółka publiczna - spółkę w rozumieniu przepisów o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych;] 

<6) spółka publiczna – spółkę publiczną w rozumieniu przepisów o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych;> 

7)   instytucja finansowa - bank, fundusz inwestycyjny, towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych, alternatywną spółkę inwestycyjną zarządzaną przez zarządzającego ASI 

w rozumieniu przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnymi, prowadzącego działalność na podstawie zezwolenia oraz 

takiego zarządzającego, zakład ubezpieczeń, zakład reasekuracji, towarzystwo 

emerytalne, fundusz emerytalny lub dom maklerski, mające siedzibę w Rzeczypospolitej 

Polskiej albo w państwie należącym do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 

(OECD); 

8)   rejestr - rejestr przedsiębiorców; 

9)   głosy - głosy "za", "przeciw" lub "wstrzymujące się" oddane podczas głosowania w 

sposób zgodny z ustawą, umową albo statutem spółki; 

10)  bezwzględna większość głosów - więcej niż połowę głosów oddanych; 

11)  sprawozdanie finansowe - sprawozdania finansowe w rozumieniu przepisów o 

rachunkowości; 

12)  wzorzec umowy - wzorzec umowy spółki udostępniony w systemie teleinformatycznym; 

13)   (uchylony); 



- 32 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

14)  postanowienia zmienne umowy - postanowienia umowy spółki zawartej przy 

wykorzystaniu wzorca umowy, które zgodnie z wzorcem mogą być modyfikowane przez 

wybór odpowiednich wariantów poszczególnych postanowień albo przez wprowadzenie 

odpowiednich danych w określone pola wzorca, umożliwiające ich wprowadzenie; 

15)  spółka, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy - spółkę, której 

umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, z wyłączeniem spółki 

utworzonej przy wykorzystaniu wzorca, której umowa została zmieniona w inny sposób 

niż przy wykorzystaniu wzorca[.] <;> 

<16) doradca akcjonariusza do spraw głosowania – osobę prawną, która zawodowo i 

na zasadach komercyjnych zajmuje się analizowaniem informacji ujawnianych 

przez spółki publiczne lub pochodzących od spółek publicznych w celu ułatwienia 

akcjonariuszom tych spółek podejmowania decyzji dotyczących głosowania, przez 

przedstawianie badań, porad lub rekomendacji dotyczących głosowania związanych 

z wykonywaniem prawa głosu.> 

§ 2. Ilekroć w ustawie mowa jest o "umowie spółki", należy przez to rozumieć także akt 

założycielski sporządzony przez jedynego wspólnika albo akcjonariusza spółki 

kapitałowej. 

§ 2
1
. 

(4)
 Ilekroć w niniejszej ustawie, z wyłączeniem art. 300

52
-300

67
. albo odrębnej ustawie 

mowa jest o zarządzie lub członku zarządu spółki, w przypadku prostej spółki akcyjnej, w 

której powołano radę dyrektorów, należy przez to rozumieć, odpowiednio, radę 

dyrektorów lub dyrektora. 

§ 2
2
. 

(5)
 Ilekroć w niniejszej ustawie mowa jest o: 

1)   udziale akcjonariusza w kapitale zakładowym spółki - w przypadku prostej spółki 

akcyjnej należy przez to rozumieć stosunek liczby akcji przysługujących temu 

akcjonariuszowi do liczby wszystkich akcji wyemitowanych w tej spółce; 

2)   wpisie zmiany wysokości kapitału zakładowego do rejestru - w przypadku prostej spółki 

akcyjnej należy przez to rozumieć wpis zmiany liczby akcji do rejestru. 

§ 3. W przypadku gdy dwie spółki handlowe dysponują wzajemnie większością głosów 

obliczoną zgodnie z § 1 pkt 4 lit. a, za spółkę dominującą uważa się spółkę handlową, 

która posiada większy procent głosów na zgromadzeniu wspólników albo walnym 

zgromadzeniu drugiej spółki (spółki zależnej). W przypadku gdy każda ze spółek 

handlowych posiada równy procent głosów na zgromadzeniu wspólników albo walnym 

zgromadzeniu drugiej spółki, za spółkę dominującą uważa się tę spółkę, która wywiera 
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wpływ na spółkę zależną także na podstawie powiązania przewidzianego w § 1 pkt 4 lit. 

b-f. 

§ 4. W przypadku gdy stosując kryteria przewidziane w § 3, nie można ustalić stosunku 

dominacji i zależności między dwiema spółkami handlowymi, za spółkę dominującą 

uważa się tę spółkę handlową, która może wywierać wpływ na inną spółkę na podstawie 

większej liczby powiązań, o których mowa w § 1 pkt 4 lit. b-f. 

§ 5. W przypadku niemożności ustalenia na podstawie § 3 i 4, która ze spółek jest spółką 

dominującą, obie spółki są spółkami wzajemnie dominującymi i zależnymi. 

 

Art. 395. 

§ 1. Zwyczajne walne zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po 

upływie każdego roku obrotowego. 

§ 2. Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być: 

1)   rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz 

sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; 

2)   powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty; 

3)   udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 

<§ 2
1
. W spółkach, o których mowa w art. 90c ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

623, 1655, 1798 i …), przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia 

powinno być również powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 tej ustawy, 

lub przeprowadzenie dyskusji, o której mowa w art. 90g ust. 7 tej ustawy.> 

§ 3. Przepis § 2 pkt 3 dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów 

spółki w ostatnim roku obrotowym. Członkowie organów spółki, których mandaty 

wygasły przed dniem walnego zgromadzenia, mają prawo uczestniczyć w zgromadzeniu, 

przeglądać dokumenty, o których mowa w § 4, oraz przedkładać do nich uwagi na piśmie. 

Żądanie dotyczące skorzystania z tych uprawnień powinno być złożone zarządowi na 

piśmie najpóźniej na tydzień przed walnym zgromadzeniem. 

§ 4. Odpisy sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z 

odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz sprawozdania z badania są wydawane 

akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed walnym 

zgromadzeniem. 
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§ 5. Przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i 

zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o 

rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2. 

§ 6. Za rok obrotowy, w którym działalność spółki przez cały czas pozostawała zawieszona i 

nie doszło do zamknięcia ksiąg rachunkowych na koniec tego roku obrotowego zwyczajne 

walne zgromadzenie może się nie odbyć na podstawie uchwały walnego zgromadzenia. W 

takim przypadku przedmiotem obrad następnego zwyczajnego walnego zgromadzenia są 

również sprawy, o których mowa w § 2, dotyczące roku obrotowego, w którym 

działalność spółki pozostawała zawieszona. 

 

<Art. 402
4
. 

§ 1. W celu należytego informowania akcjonariuszy o dokładności i wiarygodności 

podejmowanych przez siebie działań doradca akcjonariusza do spraw głosowania co 

rok zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje związane z 

przygotowywaniem przez niego badań, porad i rekomendacji dotyczących 

głosowania. Informacje te obejmują w szczególności: 

1) zasadnicze cechy stosowanych metod i modeli; 

2) główne źródła informacji, z których korzysta doradca akcjonariusza do spraw 

głosowania; 

3) procedury stosowane w celu zagwarantowania odpowiedniej jakości badań, porad i 

rekomendacji dotyczących głosowania oraz w celu zagwarantowania odpowiednich 

kwalifikacji zaangażowanych w proces ich przygotowania pracowników; 

4) informacje, czy doradca akcjonariusza do spraw głosowania uwzględnia 

uwarunkowania rynkowe, prawne i regulacyjne oraz uwarunkowania dotyczące 

konkretnej spółki, a jeżeli je uwzględnia, to w jaki sposób; 

5) kluczowe cechy strategii dotyczących głosowania stosowanych w odniesieniu do 

każdego rynku; 

6) informacje, czy doradca akcjonariusza do spraw głosowania prowadzi dialog ze 

spółkami będącymi przedmiotem jego badań, porad lub rekomendacji dotyczących 

głosowania oraz czy prowadzi dialog z interesariuszami spółki, a jeżeli prowadzi taki 

dialog – informacje na temat zakresu i charakteru takiego dialogu; 

7) politykę dotyczącą zapobiegania ewentualnym sprzecznościom interesów i 

zarządzania nimi. 
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§ 2. Informacje, o których mowa w § 1, są dostępne na stronie internetowej doradcy 

akcjonariusza do spraw głosowania bezpłatnie przez co najmniej trzy lata od dnia 

ich publikacji. 

Art. 402
5
. 

§ 1. Doradca akcjonariusza do spraw głosowania zamieszcza na swojej stronie 

internetowej informację o stosowanych przez niego zasadach etyki zawodowej oraz 

sprawozdania dotyczące stosowania tych zasad. 

§ 2. W przypadku gdy doradca akcjonariusza do spraw głosowania nie stosuje w swojej 

działalności zasad etyki zawodowej, informuje o tym w jednoznaczny sposób na 

swojej stronie internetowej. Informacja taka wyjaśnia przyczyny niestosowania 

przez niego zasad etyki zawodowej oraz przedstawia uzasadnienie ich niestosowania. 

W przypadku gdy doradca akcjonariusza do spraw głosowania jedynie częściowo 

odstępuje od stosowania zasad etyki zawodowej, informuje na swojej stronie 

internetowej, od stosowania jakiej części takich zasad odstąpił. Informacja taka 

wyjaśnia przyczyny takiego częściowego odstąpienia, a w przypadkach gdy doradca 

akcjonariusza do spraw głosowania zastosował w ich miejsce inne środki 

alternatywne, zawiera wskazanie tych środków. 

§ 3. Informacje, o których mowa w § 1 i 2, są co rok aktualizowane. 

§ 4. Informacje, o których mowa w § 1 i 2, mogą być publikowane razem z 

informacjami, o których mowa w art. 4024 § 1. 

 

Art. 402
6
. 

Doradca akcjonariusza do spraw głosowania niezwłocznie informuje podmioty, na rzecz 

których świadczy usługi, o istniejących lub potencjalnych sprzecznościach interesów 

lub o relacjach biznesowych, które mogą mieć wpływ na przygotowanie przez niego 

badań, porad lub rekomendacji dotyczących głosowania, jak również o działaniach, 

które podjął w celu wyeliminowania lub ograniczenia takich sprzeczności interesów 

lub które podjął w celu zarządzania nimi.> 

 

Art. 406
5
. 

§ 1. Statut może dopuszczać udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności: 

1)   transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym; 



- 36 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

2)   dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą 

wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż 

miejsce obrad walnego zgromadzenia; 

3)   wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego 

zgromadzenia. 

§ 2. W przypadku, gdy statut dopuszcza udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej, udział akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu może 

podlegać jedynie wymogom i ograniczeniom, które są niezbędne do identyfikacji 

akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. 

§ 3. Transmisja obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym nie narusza 

obowiązków informacyjnych określonych w przepisach o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych 

<§ 4. W przypadku wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej spółka niezwłocznie przesyła akcjonariuszowi 

elektroniczne potwierdzenie otrzymania głosu. 

§ 5. Na wniosek akcjonariusza, złożony nie później niż po upływie trzech miesięcy od 

dnia walnego zgromadzenia spółka przesyła akcjonariuszowi lub jego 

pełnomocnikowi potwierdzenie, że jego głos został prawidłowo zarejestrowany oraz 

policzony, chyba że takie potwierdzenie zostało przekazane akcjonariuszowi lub jego 

pełnomocnikowi wcześniej. 

§ 6. W przypadku gdy potwierdzenie, o którym mowa w § 5, otrzyma pośrednik, o 

którym mowa w art. 68i ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286, z późn. zm.), lub podmiot, o 

którym mowa w art. 68i ust. 2 tej ustawy, niezwłocznie przekazuje on potwierdzenie 

akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi. Przepis art. 68k ust. 6 tej ustawy stosuje 

się odpowiednio.> 

Art. 412. 

§ 1. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu 

osobiście lub przez pełnomocnika. 

<§ 1
1
. Pełnomocnikiem akcjonariusza spółki publicznej może być w szczególności 

pośrednik, o którym mowa w art. 68i ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

obrocie instrumentami finansowymi.> 



- 37 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

§ 2. Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na walnym zgromadzeniu i 

liczby pełnomocników. 

§ 3. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, 

chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. 

§ 4. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści 

pełnomocnictwa. 

§ 5. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować 

odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. 

§ 5
1
. Akcjonariusz spółki publicznej, posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, 

może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych 

na tym rachunku. 

§ 6. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym 

rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do 

wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. 

§ 7. Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania 

prawa głosu przez innego przedstawiciela. 

 

Art. 431. 

§ 1. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu i następuje w drodze emisji 

nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. 

§ 2. Objęcie nowych akcji może nastąpić w drodze: 

1)   złożenia oferty przez spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata; przyjęcie oferty 

następuje na piśmie pod rygorem nieważności (subskrypcja prywatna); 

2)   zaoferowania akcji wyłącznie akcjonariuszom, którym służy prawo poboru (subskrypcja 

zamknięta); 

3)   zaoferowania akcji w drodze ogłoszenia zgodnie z art. 440 § 1, skierowanego do osób, 

którym nie służy prawo poboru (subskrypcja otwarta). 

§ 3. Podwyższenie kapitału zakładowego może być dokonane dopiero po całkowitym 

wpłaceniu co najmniej dziewięciu dziesiątych dotychczasowego kapitału zakładowego. 

Przepisu nie stosuje się w przypadku łączenia się spółek. 

§ 3a. Powzięcie przez walne zgromadzenie spółki publicznej uchwały w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego przewidującej objęcie nowych akcji w drodze 

subskrypcji prywatnej lub subskrypcji otwartej przez oznaczonego adresata, wymaga 
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obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału 

zakładowego. Jeżeli walne zgromadzenie, zwołane w celu powzięcia tej uchwały, nie 

odbyło się z powodu braku tego kworum, można zwołać kolejne walne zgromadzenie, 

podczas którego uchwała może być powzięta bez względu na liczbę akcjonariuszy 

obecnych na zgromadzeniu, chyba że statut stanowi inaczej. 

[§ 4. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego nie może być zgłoszona do sądu 

rejestrowego po upływie sześciu miesięcy od dnia jej powzięcia, a w przypadku akcji 

nowej emisji będących przedmiotem oferty publicznej objętej prospektem emisyjnym albo 

memorandum informacyjnym, na podstawie przepisów o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych - po upływie dwunastu miesięcy od dnia odpowiednio zatwierdzenia 

prospektu emisyjnego albo memorandum informacyjnego, albo stwierdzenia 

równoważności informacji zawartych w memorandum informacyjnym z informacjami 

wymaganymi w prospekcie emisyjnym, oraz nie później niż po upływie jednego miesiąca 

od dnia przydziału akcji, przy czym wniosek o zatwierdzenie prospektu albo memorandum 

informacyjnego albo wniosek o stwierdzenie równoważności informacji zawartych w 

memorandum informacyjnym z informacjami wymaganymi w prospekcie emisyjnym nie 

mogą zostać złożone po upływie czterech miesięcy od dnia powzięcia uchwały o 

podwyższeniu kapitału zakładowego.] 

<§ 4. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego nie może być zgłoszona do sądu 

rejestrowego po upływie sześciu miesięcy od dnia jej powzięcia, a w przypadku akcji 

nowej emisji będących przedmiotem oferty publicznej objętej prospektem albo 

memorandum informacyjnym, na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie 

prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów 

wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz 

uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. Urz. UE L 168 z 30.06.2017, str. 12) albo 

przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – po 

upływie dwunastu miesięcy od dnia zatwierdzenia prospektu albo memorandum 

informacyjnego, oraz nie później niż po upływie miesiąca od dnia przydziału akcji, 

przy czym wniosek o zatwierdzenie prospektu albo memorandum informacyjnego 
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nie może zostać złożony po upływie czterech miesięcy od dnia powzięcia uchwały o 

podwyższeniu kapitału zakładowego.> 

§ 5. Zarząd dokona zwrotu wkładów pieniężnych lub niepieniężnych osobom, które objęły 

akcje, najpóźniej z upływem miesiąca od bezskutecznego upływu sześciomiesięcznego 

terminu, o którym mowa w § 4, a w przypadku zgłoszenia podwyższenia kapitału 

zakładowego do sądu rejestrowego, przed upływem miesiąca, licząc od dnia 

uprawomocnienia się postanowienia sądu o odmowie rejestracji. Przepis ten nie narusza 

art. 438 § 3 i § 4 oraz art. 439 § 3. 

§ 6. Objęcie akcji zgodnie z § 2 pkt 1 nie może być uzależnione od warunku lub terminu. 

§ 7. Do podwyższenia kapitału zakładowego stosuje się odpowiednio przepisy art. 308-312
1
, 

art. 315 § 2, art. 316 § 2, art. 317, art. 321 § 2, art. 322 i art. 328 § 5. 

 

Art. 432. 

§ 1. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego powinna zawierać: 

1)   sumę, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony; 

2)   oznaczenie, czy akcje nowej emisji są na okaziciela, czy imienne; 

3)   szczególne uprawnienia, jeżeli uchwała przewiduje przyznanie takich uprawnień akcjom 

nowej emisji; 

4)   cenę emisyjną nowych akcji lub upoważnienie zarządu albo rady nadzorczej do 

oznaczenia ceny emisyjnej; 

5)   datę, od której nowe akcje mają uczestniczyć w dywidendzie; 

6)   terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji albo upoważnienie udzielone zarządowi lub 

radzie nadzorczej do określenia tych terminów albo termin zawarcia przez spółkę umowy 

o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1; 

7)   przedmiot wkładów niepieniężnych i ich wycenę oraz osoby, które mają objąć akcje za 

takie wkłady, łącznie z podaniem liczby akcji, które mają przypaść każdej z nich, jeżeli 

akcje mają być objęte za wkłady niepieniężne. 

§ 2. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego powinna wskazywać także dzień, według 

którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji (dzień 

prawa poboru), jeżeli nie zostali oni tego prawa pozbawieni w całości. Dzień prawa 

poboru nie może być ustalony później niż z upływem trzech miesięcy, licząc od dnia 

powzięcia uchwały, a w przypadku spółki publicznej - sześciu miesięcy od dnia powzięcia 

uchwały. 
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§ 3. Ogłoszony porządek obrad walnego zgromadzenia powinien wskazywać proponowany 

dzień prawa poboru. 

[§ 4. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego w przypadku akcji nowej emisji 

będących przedmiotem oferty publicznej objętej prospektem emisyjnym albo 

zatwierdzanym memorandum informacyjnym może zawierać upoważnienie zarządu albo 

rady nadzorczej do określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być 

podwyższony, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż określona przez 

walne zgromadzenie suma minimalna ani wyższa niż określona przez walne zgromadzenie 

suma maksymalna tego podwyższenia.] 

<§ 4. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego w przypadku akcji nowej emisji 

będących przedmiotem oferty publicznej objętej prospektem albo zatwierdzanym 

memorandum informacyjnym może zawierać upoważnienie zarządu albo rady 

nadzorczej do określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być 

podwyższony, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż określona przez 

walne zgromadzenie suma minimalna ani wyższa niż określona przez walne 

zgromadzenie suma maksymalna tego podwyższenia.> 

 

Art. 433. 

§ 1. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby 

posiadanych akcji (prawo poboru). 

§ 2. W interesie spółki walne zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji 

w całości lub w części. Uchwała walnego zgromadzenia wymaga większości co najmniej 

czterech piątych głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w 

przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia. 

Zarząd przedstawia walnemu zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody 

pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej 

ustalenia. 

§ 3. Przepisów § 2 nie stosuje się, gdy: 

[1)   uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez 

instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie 

akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach 

określonych w uchwale; 
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2)   uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy 

akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych 

im akcji.] 

<1) uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości 

przez instytucję finansową (gwaranta emisji), z obowiązkiem oferowania ich 

następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na 

warunkach określonych w uchwale; 

2) uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez gwaranta emisji w 

przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub 

wszystkich oferowanych im akcji.> 

[§ 4. Objęcie akcji przez subemitenta może nastąpić tylko za wkłady pieniężne.] 

<§ 4. Objęcie akcji przez gwaranta emisji może nastąpić tylko za wkłady pieniężne.> 

§ 5. [Zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w § 3, wymaga zgody walnego 

zgromadzenia.] <Zawarcie z gwarantem emisji umowy, o której mowa w § 3, wymaga 

zgody walnego zgromadzenia.> Walne zgromadzenie podejmuje uchwałę na wniosek 

zarządu zaopiniowany przez radę nadzorczą. Statut lub uchwała walnego zgromadzenia 

może przewidywać przekazanie tej kompetencji radzie nadzorczej. 

§ 6. Przepisy § 1-5 stosuje się do emisji papierów wartościowych zamiennych na akcje lub 

inkorporujących prawo zapisu na akcje. 

 

Art. 436. 

[§ 1. Wykonanie prawa poboru akcji w ramach oferty publicznej następuje w jednym 

terminie, wskazanym w prospekcie emisyjnym albo memorandum informacyjnym, a w 

razie nieistnienia obowiązku sporządzenia tych dokumentów - w ogłoszeniu, o którym 

mowa w art. 434 § 1. Jednakże wskazany w prospekcie emisyjnym lub memorandum 

informacyjnym termin, do którego akcjonariusze mogą wykonywać prawo poboru akcji, 

nie może być krótszy niż dwa tygodnie od dnia udostępnienia do publicznej wiadomości 

odpowiednio tego prospektu emisyjnego albo memorandum informacyjnego.] 

<§ 1. Wykonanie prawa poboru akcji w ramach oferty publicznej następuje w jednym 

terminie, wskazanym w prospekcie albo memorandum informacyjnym, a w razie 

nieistnienia obowiązku sporządzenia tych dokumentów – w ogłoszeniu, o którym 

mowa w art. 434 § 1. Jednakże wskazany w prospekcie lub memorandum 

informacyjnym termin, do którego akcjonariusze mogą wykonywać prawo poboru 
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akcji, nie może być krótszy niż dwa tygodnie od dnia udostępnienia do publicznej 

wiadomości odpowiednio tego prospektu albo memorandum informacyjnego.> 

§ 2. Akcjonariusze, którym służy prawo poboru akcji, o których mowa w § 1, mogą w 

terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje w liczbie 

nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych 

akcjonariuszy. 

§ 3. Akcje objęte dodatkowym zapisem, o którym mowa w § 2, zarząd przydziela 

proporcjonalnie do zgłoszeń. 

§ 4. Akcje nieobjęte w trybie określonym w § 2 i § 3 zarząd przydziela według swojego 

uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna. 

Art. 440. 

§ 1. Jeżeli objęcie akcji nowej emisji ma nastąpić w trybie subskrypcji otwartej, ogłoszenie 

wzywające do zapisywania się na akcje powinno zawierać dane określone w art. 434 § 2 

pkt 1-7 i 9, a także: 

1)   numer i datę Monitora Sądowego i Gospodarczego, w którym ogłoszono statut; 

2)   firmę i adres spółki; 

[3)   firmę (nazwę) i adres subemitenta oraz oferowaną mu cenę objęcia akcji, jeżeli spółka 

zawarła umowę z subemitentem;] 

<3) firmę (nazwę) i adres gwaranta emisji oraz oferowaną mu cenę objęcia akcji, jeżeli 

spółka zawarła umowę z gwarantem emisji;> 

4)   firmę (nazwę) i adres podmiotu, przyjmującego zapisy i wpłaty na akcje, jeżeli spółka 

udzieliła takiego upoważnienia; 

5)   termin, do którego subskrybenci mogą dokonywać zapisów na akcje; termin ten nie może 

być krótszy niż dwa tygodnie od dnia ogłoszenia. 

§ 2. Do subskrypcji otwartej stosuje się ponadto przepisy art. 437-439. 

[§ 3. Przepisów § 1 oraz art. 434 nie stosuje się do subskrypcji akcji w ramach oferty 

publicznej objętej prospektem emisyjnym albo memorandum informacyjnym na podstawie 

przepisów określonych w art. 431 § 4.] 

<§ 3. Przepisów § 1 oraz art. 434 nie stosuje się do subskrypcji akcji w ramach oferty 

publicznej objętej prospektem albo memorandum informacyjnym na podstawie 

przepisów określonych w art. 431 § 4.> 
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Art. 441. 

§ 1. Podwyższenie kapitału zakładowego zarząd zgłasza do sądu rejestrowego. 

§ 2. Do zgłoszenia należy dołączyć: 

1)   uchwałę walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego bądź uchwałę 

zarządu, o której mowa w art. 446 § 1; 

2)   ogłoszenie i wzór zapisu, jeżeli podwyższenie kapitału nastąpiło w drodze subskrypcji 

zamkniętej albo otwartej; 

3)   spis nabywców akcji z uwidocznieniem liczby akcji, przypadających na każdego z nich, 

oraz wysokości uiszczonych wpłat; 

4)   dowód zatwierdzenia zmiany statutu przez właściwy organ władzy publicznej, jeżeli do 

zmiany statutu takie zatwierdzenie jest wymagane; 

5)   oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na akcje zostały wniesione, a w 

przypadku gdy wniesienie wkładów niepieniężnych ma nastąpić po zarejestrowaniu 

podwyższenia kapitału, że przejście tych wkładów na spółkę jest zapewnione w terminie 

określonym w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego; 

[6)   jeżeli objęcie akcji nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej - umowę objęcia akcji albo, 

w przypadku subskrypcji akcji w ramach oferty publicznej objętej prospektem emisyjnym 

albo memorandum informacyjnym na podstawie przepisów określonych w art. 431 § 4 - 

formularz zapisu na akcje wypełniony przez subskrybenta;] 

<6) jeżeli objęcie akcji nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej – umowę objęcia akcji 

albo, w przypadku subskrypcji akcji w ramach oferty publicznej objętej prospektem 

albo memorandum informacyjnym na podstawie przepisów określonych w art. 431 

§ 4 – formularz zapisu na akcje wypełniony przez subskrybenta;> 

7)   oświadczenie zarządu, o którym mowa w art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7, jeśli 

zarząd złożył takie oświadczenie. 

[§ 3. W przypadku objęcia akcji w ramach oferty publicznej objętej prospektem emisyjnym 

albo memorandum informacyjnym na podstawie przepisów określonych w art. 431 § 4 

należy dołączyć ten dokument wraz z oświadczeniem zarządu, że dokument został 

opublikowany zgodnie z tymi przepisami.] 

<§ 3. W przypadku objęcia akcji w ramach oferty publicznej objętej prospektem albo 

memorandum informacyjnym na podstawie przepisów określonych w art. 431 § 4 

należy dołączyć ten dokument wraz z oświadczeniem zarządu, że dokument został 

opublikowany zgodnie z tymi przepisami.> 
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§ 4. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje z chwilą wpisania do rejestru. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 

912, 1495, 1655 i 1802) 

Art. 334. 

1. Do sprzedaży wierzytelności lub praw majątkowych upadłego przepisy art. 315, art. 320 i 

art. 321 stosuje się odpowiednio. 

2. Rada wierzycieli może wyrazić zgodę na inną formę poszukiwania nabywcy, z 

jednoczesnym określeniem warunków sprzedaży. 

[3. Do sprzedaży przez syndyka papierów wartościowych w sposób określony w art. 3 ust. 1 

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

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych nie stosuje się art. 7 ust. 1 oraz art. 53 ust. 7 tej ustawy oraz art. 19 ust. 1 pkt 

2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.] 

<3. Nie stanowi oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 lit. d 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 

2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą 

publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku 

regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. Urz. UE L 168 z 

30.06.2017, str. 12) ogłoszenie udostępniane w związku ze sprzedażą papierów 

wartościowych przez syndyka. Do takiej sprzedaży nie stosuje się przepisu art. 19 

ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.> 

4. Jeżeli przedmiotem sprzedaży są instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu na rynku 

regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi, sędzia-komisarz może zezwolić na ich sprzedaż przez firmę inwestycyjną. 

W takim przypadku sędzia-komisarz może wyznaczyć rynek regulowany lub polecić 

dokonanie wyboru rynku regulowanego syndykowi oraz wyznaczyć minimalną cenę 

sprzedaży. 
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U S T A W A   z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1885) 

Art. 3b. 

<1.> Do czynności prawnych dokonywanych przez BGK nie stosuje się: 

1)   przepisu art. 15 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem 

państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182, z późn. zm.); 

2)   przepisu art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem 

państwowym - w odniesieniu do czynności prawnych w zakresie rozporządzania 

składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) o wartości nieprzekraczającej 5 000 000 

złotych; 

3)   przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem 

państwowym - w odniesieniu do czynności prawnych w zakresie oddania składników 

aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości do 

korzystania innemu podmiotowi, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej 

nie przekracza 5 000 000 złotych; 

4)   przepisów art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania 

mieniem państwowym - w odniesieniu do czynności prawnych dotyczących 

wierzytelności powstałych w wyniku dokonania czynności bankowych w rozumieniu art. 

5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe oraz czynności 

dotyczących instrumentów finansowych w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286, 2243 i 2244). 

<2. W przypadku wykonywania praw w funduszu zagranicznym, spółce zarządzającej, 

unijnym AFI lub zarządzającym z UE w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o 

funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi BGK nie stosuje obowiązków wynikających z: 

1) przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń 

osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1885); 

2) przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem 

państwowym. 

3. W przypadku utworzenia przez BGK funduszu zagranicznego, spółki zarządzającej, 

unijnego AFI lub zarządzającego z UE w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o 

funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 
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inwestycyjnymi lub uczestnictwa BGK w tych podmiotach, lub zamiaru utworzenia 

przez BGK takich podmiotów, lub zamiaru uczestnictwa BGK w takich podmiotach 

nie stosuje się obowiązków wynikających z przepisów działu III ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571 

i 1667).> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355, z późn. zm.) 

 

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); 
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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 

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)  
(1)

 rozporządzeniu 2016/679- rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.); 

[2f)]  <2g)> 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); 

<2h) rozporządzeniu 2017/1129 – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie 

prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów 

wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz 

uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. Urz. UE L 168 z 30.06.2017, str. 12);> 
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3)   towarzystwie - rozumie się przez to towarzystwo funduszy inwestycyjnych spółka 

akcyjna; 

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

inwestycyjną; 

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

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

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

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

które jest członkiem Unii Europejskiej; 

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

terytorium którego towarzystwo albo zarządzający ASI zamierza wykonywać lub 

wykonuje działalność, lub na terytorium którego fundusz inwestycyjny zamierza zbywać 

lub zbywa jednostki uczestnictwa lub zamierza oferować lub oferuje certyfikaty 

inwestycyjne albo zarządzający ASI zamierza wprowadzać lub wprowadza alternatywną 

spółkę inwestycyjną do obrotu; 

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

inwestycyjną, które uzyskały zezwolenie właściwego organu w państwie członkowskim 

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 
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prowadzenie działalności jako alternatywny fundusz inwestycyjny, a w przypadku braku 

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

na terytorium państwa członkowskiego; 

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

państwa członkowskiego, która uzyskała zezwolenie właściwego organu w państwie 

członkowskim na wykonywanie działalności zarządzania alternatywnym funduszem 

inwestycyjnym zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym działalność 

zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi; 

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

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

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

rachunkowości w celu generowania długoterminowego wzrostu wartości tej spółki lub 

jednostki, i która: 

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

dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub 

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: 
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a)  spółki zarządzającej albo zarządzającego z UE zlokalizowane na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

b)  towarzystwa albo zarządzającego ASI zlokalizowane na terytorium państwa goszczącego; 

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

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

objęcie certyfikatów inwestycyjnych albo nabycie lub objęcie praw uczestnictwa 

alternatywnej spółki inwestycyjnej, posiadający doświadczenie i wiedzę pozwalające na 

podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę 

ryzyka związanego z tymi decyzjami, który jest: 

a)  bankiem krajowym, bankiem zagranicznym lub instytucją kredytową, 

b)  firmą inwestycyjną, 

c)  krajowym zakładem ubezpieczeń albo zagranicznym zakładem ubezpieczeń lub krajowym 

zakładem reasekuracji albo zagranicznym zakładem reasekuracji, w rozumieniu ustawy z 

dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, prowadzącym 

działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

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, 
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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, 

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; 
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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 

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

instrumentu rynku pieniężnego; 

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

założeniu osiągnięcia zysku w wyniku spadku cen określonych instrumentów 

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

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

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

podstawie umowy lub umów zobowiązujących zbywcę do dokonania w przyszłości 

odkupu od nabywcy takich samych instrumentów finansowych, do momentu 

wymagalności roszczenia o zwrot sprzedanych w ten sposób instrumentów finansowych, 

albo jeżeli zostały spełnione warunki, o których mowa odpowiednio w art. 12 lub art. 13 

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

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

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

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;] 
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<25) podmiocie dominującym – rozumie się przez to: 

a) podmiot dominujący w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej,  

b) podmiot, który został uznany za podmiot dominujący na podstawie art. 2a;> 

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: 

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; 
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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; 

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

wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu;] 

<38) ofercie publicznej – rozumie się przez to ofertę publiczną papierów 

wartościowych, o której mowa w art. 2 lit. d rozporządzenia 2017/1129; 

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

inwestycyjny zamknięty, którego certyfikaty inwestycyjne zostały dopuszczone do 

obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu 

lub zostały objęte lub nabyte w drodze oferty publicznej, z wyjątkiem oferty 

publicznej, która nie wymaga sporządzenia prospektu na podstawie: 

a) art. 1 ust. 4 lit. a rozporządzenia 2017/1129, o ile jest kierowana do mniej niż 150 

osób będących inwestorami kwalifikowanymi, lub 

b) art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia 2017/1129;> 

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 

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; 
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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". 

< Art. 2a. 

1. Komisja może uznać dany podmiot za podmiot dominujący w stosunku do 

towarzystwa, jeżeli podmiot ten wywiera znaczący wpływ na działalność 

towarzystwa przez: 

1) udział w podejmowaniu decyzji w zakresie wyznaczania kierunków polityki 

finansowej i operacyjnej towarzystwa, w tym również dotyczącej podziału zysku lub 

pokrycia straty bilansowej, lub 

2) bezpośredni albo pośredni wpływ na organy zarządzające lub nadzorujące 

towarzystwa, lub 

3) przeprowadzanie istotnych transakcji z towarzystwem. 

2. Znaczący wpływ na działalność towarzystwa, o którym mowa w ust. 1, może być 

realizowany przez: 
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1) istniejące powiązania kapitałowe, finansowe lub osobowe o charakterze prawnym 

lub faktycznym, lub 

2) osobę trzecią działającą w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz 

określonego podmiotu, lub 

3) osobę trzecią, z którą określony podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest 

przekazanie określonego uprawnienia. 

3. Uznanie podmiotu za podmiot dominujący następuje w drodze decyzji. 

4. Decyzja, o której mowa w ust. 3, jest natychmiast wykonalna. 

5. Na wniosek podmiotu uznanego za podmiot dominujący Komisja uchyla decyzję 

wydaną na podstawie ust. 3, jeżeli ustały okoliczności uzasadniające wydanie tej 

decyzji. 

Art. 2b. 

1. Jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ostrożnego i stabilnego zarządzania 

towarzystwem, z uwagi na możliwy negatywny wpływ podmiotu uznanego na 

podstawie art. 2a za podmiot dominujący na towarzystwo, Komisja może, w drodze 

decyzji, nakazać zaprzestanie wywierania takiego wpływu, wskazując termin oraz 

warunki i zakres podjęcia stosownych czynności. 

2. Jeżeli decyzja, o której mowa w ust. 1, nie zostanie wykonana w terminie, Komisja 

może, w drodze decyzji, nałożyć na podmiot uznany za podmiot dominujący karę 

pieniężną do wysokości 20 000 000 zł.> 

Art. 3. 

[1. Fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest 

lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach 

określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek 

uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery 

wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.] 

<1. Fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem 

działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze proponowania 

nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w 

ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa 

majątkowe.> 

[2. Przez publiczne proponowanie nabycia, o którym mowa w ust. 1, rozumie się 

proponowanie nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych w 
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dowolnej formie i w dowolny sposób, jeżeli propozycja jest skierowana do co najmniej 

150 osób lub do nieoznaczonego adresata.] 

3. Fundusz inwestycyjny prowadzi działalność, ze szczególnym uwzględnieniem interesu 

uczestników, przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego określonych w 

ustawie. 

4. Fundusz inwestycyjny może prowadzić działalność jako: 

1)   fundusz inwestycyjny otwarty; 

2)   alternatywny fundusz inwestycyjny: specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty albo 

fundusz inwestycyjny zamknięty. 

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 

<1a) wskazane w ewidencji osób uprawnionych z papierów wartościowych 

prowadzonej przez agenta emisji, o którym mowa w art. 7a ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi, albo > 

2)   
(3)

 będące posiadaczami rachunku papierów wartościowych, na którym są zapisane 

certyfikaty inwestycyjne, albo będące osobami uprawnionymi z certyfikatów 

inwestycyjnych zapisanych na rachunku zbiorczym. 

3)   
(4)

 (uchylony) 

4)   
(5)

 (uchylony). 

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. 13. 

1. [Aktywa funduszu inwestycyjnego mogą być wyceniane, a zobowiązania ustalane w walucie 

obcej, określonej w statucie funduszu, jeżeli zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną 

fundusz lokuje co najmniej 50% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe lub w 

instrumenty rynku pieniężnego:] 

<Aktywa funduszu inwestycyjnego mogą być wyceniane, a zobowiązania ustalane w 

walucie obcej, określonej w jego statucie, pod warunkiem że zgodnie z polityką 
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inwestycyjną tego funduszu co najmniej 50% wartości jego aktywów stanowią 

lokaty:> 

1)   nabyte poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej za tę walutę obcą lub 

2)   denominowane w tej walucie obcej. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do funduszu nie mają zastosowania przepisy art. 9 

oraz art. 45 ustawy o rachunkowości w zakresie odnoszącym się do waluty obcej. 

[3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wpłaty do funduszu i wypłaty kwot należnych 

uczestnikom z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa mogą być dokonywane w tej 

walucie obcej.] 

<3. Wpłaty do funduszu lub wypłaty kwot należnych uczestnikom z tytułu wypłaty 

dochodów funduszu, wypłaty przychodów ze zbycia lokat, o których mowa w art. 198 

ust. 1, odkupienia jednostek uczestnictwa lub wykupu certyfikatów inwestycyjnych 

mogą być dokonywane w walucie obcej, jeżeli: 

1) aktywa funduszu są wyceniane, a zobowiązania funduszu ustalane w tej walucie 

obcej – w przypadku funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego 

funduszu inwestycyjnego otwartego; 

2) statut funduszu tak stanowi oraz określa warunki tych wpłat i wypłat – w przypadku 

funduszu inwestycyjnego zamkniętego.> 

 

Art. 15. 

1. 
(8)

 Utworzenie funduszu inwestycyjnego, z zastrzeżeniem art. 15a, wymaga: 

1)   nadania funduszowi inwestycyjnemu statutu przez towarzystwo; 

2)    zawarcia przez towarzystwo z depozytariuszem umowy o wykonywanie funkcji 

depozytariusza funduszu inwestycyjnego; 

3)   wydania zezwolenia przez Komisję; 

4)   zebrania wpłat do funduszu inwestycyjnego w wysokości określonej w jego statucie; 

5)   wpisania funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych. 

[1a. Utworzenie funduszu inwestycyjnego zamkniętego emitującego wyłącznie certyfikaty 

inwestycyjne, które zgodnie ze statutem funduszu nie będą oferowane w drodze oferty 

publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do 

alternatywnego systemu obrotu, nie wymaga wydania zezwolenia przez Komisję.] 

<1a. Utworzenie funduszu inwestycyjnego zamkniętego emitującego zgodnie ze statutem 

wyłącznie certyfikaty inwestycyjne: 
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1) w sposób niestanowiący oferty publicznej albo w drodze oferty publicznej, która nie 

wymaga sporządzenia prospektu na podstawie: 

a) art. 1 ust. 4 lit. a rozporządzenia 2017/1129, o ile jest kierowana do mniej niż 150 

osób będących inwestorami kwalifikowanymi, lub 

b) art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia 2017/1129, oraz 

2) które nie będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani wprowadzone do 

alternatywnego systemu obrotu 

– nie wymaga wydania zezwolenia przez Komisję.> 

2. Łączna wysokość wpłat, o których mowa w ust. 1 pkt 4, nie może być niższa niż 4 000 000 

zł. 

3. Wpłaty do funduszu inwestycyjnego są zbierane w drodze zapisów. 

4. W przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego, o którym mowa w ust. 1a, łączną 

minimalną wysokość wpłat do funduszu oraz sposób zbierania wpłat określa statut tego 

funduszu. 

5. Towarzystwo, tworząc fundusz inwestycyjny, może przeprowadzić zapisy, o których mowa 

w ust. 3, przez dokonanie wpłat przez towarzystwo, spółkę zarządzającą, z którą zawarło 

umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a, albo zarządzającego z UE, z którym zawarło 

umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1b, lub ich akcjonariuszy. 

6. Fundusz inwestycyjny nabywa osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru funduszy 

inwestycyjnych. Z tą chwilą towarzystwo staje się organem funduszu inwestycyjnego. 

7. Towarzystwo zawiadamia Komisję o utworzeniu funduszu inwestycyjnego, o którym 

mowa w ust. 1a, niezwłocznie po jego wpisaniu do rejestru funduszy inwestycyjnych, 

załączając statut funduszu inwestycyjnego oraz informację o dacie wpisu do rejestru 

funduszy inwestycyjnych i łącznej wysokości wpłat zebranych do funduszu. 

 

Art. 24. 

1. Zezwolenia Komisji wymaga zmiana statutu funduszu inwestycyjnego otwartego oraz 

specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, który przy dokonywaniu lokat 

funduszu nie stosuje zasad i ograniczeń inwestycyjnych określonych dla funduszu 

inwestycyjnego zamkniętego, w zakresie: 

1)   o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 14; 

2)   wskazania rynku zorganizowanego, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1, art. 94 ust. 1 

lub art. 116a; 
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3)   wskazania lokat, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 2; 

4)   wskazania podmiotów, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 lit. d; 

5)   dotyczącym możliwości zwiększenia limitu inwestycyjnego w przypadku, o którym 

mowa w art. 96 ust. 3 oraz w art. 98 ust. 2 i 4; 

6)   możliwości odstąpienia od stosowania ograniczeń, o których mowa w art. 100 ust. 1 i 2, 

oraz wskazania emitenta, poręczyciela lub gwaranta, w przypadku, o którym mowa w art. 

100 ust. 3; 

7)   dotyczącym utworzenia nowego subfunduszu albo utworzenia subfunduszu jako 

subfunduszu powiązanego. 

2. Zezwolenia Komisji wymaga zmiana statutu specjalistycznego funduszu inwestycyjnego 

otwartego, który przy dokonywaniu lokat funduszu stosuje zasady i ograniczenia 

inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego, oraz funduszu 

inwestycyjnego zamkniętego w zakresie: 

1)   o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 14; 

2)   o którym mowa w art. 139 ust. 3; 

3)   o którym mowa w art. 198 ust. 2; 

4)   dotyczącym utworzenia nowego subfunduszu. 

2a. Z zastrzeżeniem art. 117a, zmiana statutu funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który 

nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, nie wymaga uzyskania 

zezwolenia, o którym mowa w ust. 2. 

2b. 
(12)

 Zmiana statutu funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu 

inwestycyjnego otwartego w zakresie dostosowania wynagrodzenia stałego towarzystwa 

za zarządzanie funduszem do maksymalnej wysokości określonej zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 18 ust. 6 nie wymaga uzyskania zezwolenia. 

2c. 
(13)

 Nie wymaga uzyskania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, zmiana statutu 

specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego w zakresie utworzenia nowego 

subfunduszu będącego subfunduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 39 

ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 

3. (uchylony). 

4. Komisja odmawia zezwolenia, jeżeli zmiana statutu jest sprzeczna z prawem lub interesem 

uczestników funduszu inwestycyjnego. 

5. O zmianie statutu funduszu inwestycyjnego towarzystwo ogłasza w sposób określony w 

statucie. 
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6. Zmiana statutu funduszu inwestycyjnego, która wymaga zezwolenia Komisji, wchodzi w 

życie: 

1)   w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o zmianie statutu lub od dnia ostatniego 

ogłoszenia, jeżeli statut przewiduje więcej niż jedno ogłoszenie - w przypadku zmiany 

statutu w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-6 lub ust. 2 pkt 1-3; 

2)   z dniem ogłoszenia - w przypadku zmiany statutu w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 

7 lub ust. 2 pkt 4; 

3)   z dniem wykreślenia z rejestru funduszu inwestycyjnego podlegającego przekształceniu w 

nowy subfundusz istniejącego funduszu z wydzielonymi subfunduszami - w przypadku 

zmiany statutu w zakresie, o którym mowa w art. 241 ust. 2 pkt 1. 

7. Komisja może zezwolić na skrócenie terminu określonego w ust. 6, jeżeli nie naruszy to 

interesu uczestników funduszu inwestycyjnego. 

8. Zmiana statutu funduszu inwestycyjnego, która nie wymaga zezwolenia Komisji, wchodzi 

w życie: 

1)   w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o zmianie statutu - w przypadku zmiany statutu 

w zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 10 i 11, oraz w zakresie opłat 

manipulacyjnych, o których mowa w art. 86 ust. 2, jeżeli pobierane są przy odkupieniu 

jednostek uczestnictwa; 

1a)  z dniem ogłoszenia lub innym określonym przez zgromadzenie inwestorów - w 

przypadku zmiany statutu funduszu inwestycyjnego, który nie jest publicznym funduszem 

inwestycyjnym zamkniętym, na którą zgromadzenie inwestorów wyraziło zgodę; 

1b)  w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia o zmianie statutu - w przypadku zmiany statutu w 

zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2 i 3b, w związku z przejęciem zarządzania 

funduszem inwestycyjnym albo przejęciem zarządzania funduszem inwestycyjnym i 

prowadzenia jego spraw; 

2)   z dniem ogłoszenia - w pozostałych przypadkach. 

8a. Zmiana statutu funduszu inwestycyjnego, o której mowa w ust. 8 pkt 1, mająca 

bezpośredni związek ze zmianami statutu funduszu wymagającymi uzyskania zezwolenia 

Komisji, o których mowa w ust. 1 lub 2, może wejść w życie w terminie wejścia w życie 

zmian statutu wymagających uzyskania zezwolenia Komisji, nie krótszym jednak niż 3 

miesiące od dnia jej ogłoszenia. 

8b. W przypadku, o którym mowa w ust. 8a, ogłoszenie może być dokonanie z zastrzeżeniem, 

że warunkiem wejścia w życie zmian statutu, o których mowa w ust. 8 pkt 1, jest 
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uzyskanie zezwolenia Komisji, o którym mowa w ust. 1 lub 2, z jednoczesnym 

wskazaniem, że wejście w życie tych zmian będzie zgodne z terminem wejścia w życie 

zmian wymagających uzyskania zezwolenia Komisji. W takim przypadku ogłoszenie 

dotyczące zmian wymagających uzyskania zezwolenia Komisji powinno zawierać 

informacje o wejściu w życie zmian, o których mowa w ust. 8 pkt 1. 

8c. W przypadku nieudzielenia przez Komisję zezwolenia na dokonanie zmian statutu 

powiązanych ze zmianami, o których mowa w ust. 8 pkt 1, fundusz niezwłocznie 

dokonuje ogłoszenia o tym fakcie wraz z podaniem informacji o nieziszczeniu się 

warunku wejścia w życie uprzednio ogłoszonych zmian. 

[8d. W przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego emitującego wyłącznie certyfikaty 

inwestycyjne, które zgodnie ze statutem funduszu nie będą oferowane w drodze oferty 

publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do 

alternatywnego systemu obrotu, termin, o którym mowa w ust. 8 pkt 1b, może zostać 

skrócony, o ile wszyscy uczestnicy takiego funduszu wyrazili na to zgodę w formie 

uchwały zgromadzenia inwestorów.] 

<8d. W przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który nie jest publicznym 

funduszem inwestycyjnym zamkniętym, termin, o którym mowa w ust. 8 pkt 1b, 

może zostać skrócony, o ile wszyscy uczestnicy takiego funduszu wyrazili na to zgodę 

w formie uchwały zgromadzenia inwestorów.> 

9. Fundusz inwestycyjny zawiadamia Komisję o terminach dokonanych ogłoszeń oraz o treści 

ogłoszeń, załączając do zawiadomienia jednolity tekst statutu oraz wypis aktu 

notarialnego zawierającego zmiany statutu, a także składa wniosek do sądu rejestrowego o 

wpisanie do rejestru zmiany statutu, załączając do wniosku jego jednolity tekst wraz z 

informacją o dokonaniu ogłoszeń i o terminach ich dokonania, a w przypadkach, o 

których mowa w ust. 8 pkt 1a i ust. 8d - wraz z uchwałą zgromadzenia inwestorów 

 

Art. 36. 

1. Fundusz inwestycyjny może dokonać podziału jednostek uczestnictwa albo certyfikatów 

inwestycyjnych, jeżeli statut funduszu inwestycyjnego na to zezwala. Podział jednostki 

uczestnictwa albo certyfikatu inwestycyjnego jest dokonywany na równe części, tak aby 

ich całkowita wartość odpowiadała wartości jednostki uczestnictwa albo certyfikatu 

inwestycyjnego przed podziałem. 
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<1a. Fundusz inwestycyjny, o którym mowa w art. 15 ust. 1a, nie może dokonać 

podziału certyfikatów inwestycyjnych, jeżeli po podziale certyfikatów 

inwestycyjnych wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat 

inwestycyjny, ustalona według wyceny aktywów funduszu w dniu podziału, będzie 

niższa niż równowartość w złotych kwoty 40 000 euro. Równowartość w złotych 

kwoty wyrażonej w euro ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro 

ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu podziału.> 

2. Statut funduszu inwestycyjnego określa sposób podziału jednostek uczestnictwa lub 

certyfikatów inwestycyjnych oraz sposób dokonywania ogłoszeń o zamiarze dokonania 

podziału. 

3. Fundusz inwestycyjny może dokonać łączenia jednostek uczestnictwa tej samej kategorii w 

przypadku znacznego spadku ich wartości, jeżeli statut funduszu inwestycyjnego tak 

stanowi. 

4. Fundusz inwestycyjny może dokonać łączenia certyfikatów inwestycyjnych 

reprezentujących jednakowe prawa majątkowe, jeżeli statut funduszu tak stanowi. 

5. W przypadku gdy z zasad łączenia wynika, że przydzielona uczestnikowi liczba 

certyfikatów nie byłaby liczbą całkowitą, fundusz inwestycyjny zwraca uczestnikowi w 

środkach pieniężnych kwotę wynikającą z iloczynu nadwyżki ponad całkowitą liczbę 

certyfikatów oraz wartości aktywów netto funduszu przypadających na certyfikat 

inwestycyjny po połączeniu certyfikatów. 

6. Statut funduszu inwestycyjnego określa warunki i sposób łączenia jednostek uczestnictwa 

lub certyfikatów inwestycyjnych, sposób dokonywania ogłoszeń o zamiarze dokonania 

łączenia, sposób poinformowania uczestników o liczbie jednostek uczestnictwa, które 

uczestnik będzie posiadał po połączeniu, a także tryb i termin zwrotu kwoty, o której 

mowa w ust. 5. 

Art. 39. 

1. Siedziba zarządu towarzystwa powinna znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

[2. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do towarzystw stosuje się przepisy Kodeksu 

spółek handlowych.] 

<2. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do towarzystw stosuje się przepisy ustawy 

z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, 

1543, 1655, 1798 i …), zwanej dalej „Kodeksem spółek handlowych”.> 
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[Art. 42. 

1. Zarząd towarzystwa składa się z co najmniej dwóch członków. 

2. Członkiem zarządu towarzystwa może być osoba, która spełnia łącznie następujące 

warunki: 

1)   posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

2)   nie była karana za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; 

3)   posiada dobrą opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami. 

3. Co najmniej dwóch członków zarządu, w tym prezes zarządu, oprócz wymogów, o których 

mowa w ust. 2, musi spełniać następujące warunki: 

1)   posiada wyższe wykształcenie lub prawo wykonywania zawodu doradcy inwestycyjnego, o 

którym mowa w art. 126 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; 

2)   legitymować się stażem pracy nie krótszym niż 3 lata na kierowniczym lub samodzielnym 

stanowisku w instytucjach rynku finansowego lub pełnieniem przez ten okres funkcji w 

organach tych instytucji. 

4. (uchylony).] 

< Art. 42. 

1. Liczba członków zarządu i rady nadzorczej towarzystwa zapewnia skuteczne, 

prawidłowe i ostrożne zarządzanie towarzystwem, przy uwzględnieniu w 

szczególności zakresu, skali i złożoności prowadzonej działalności. 

2. Członkiem zarządu lub rady nadzorczej towarzystwa może być osoba, która posiada 

pełną zdolność do czynności prawnych. 

3. Co najmniej dwóch członków zarządu, w tym prezes zarządu, oraz co najmniej 

połowa członków rady nadzorczej posiada wyższe wykształcenie lub prawo 

wykonywania zawodu doradcy inwestycyjnego, o którym mowa w art. 126 ust. 3 

ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 

4. W skład zarządu i rady nadzorczej towarzystwa mogą wchodzić wyłącznie osoby 

posiadające nieposzlakowaną opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami, wiedzę, 

kompetencje i doświadczenie niezbędne do skutecznego, prawidłowego i ostrożnego 

zarządzania towarzystwem, z uwzględnieniem zakresu, skali i złożoności 

prowadzonej działalności.  

5. Towarzystwo zapewnia utrzymywanie i doskonalenie przez członków organów 

towarzystwa wiedzy i kompetencji niezbędnych do należytego wykonywania 

powierzonych obowiązków. 
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6. Co najmniej dwóch członków zarządu, w tym prezes zarządu oraz członek zarządu 

odpowiedzialny za nadzorowanie podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących 

portfeli inwestycyjnych funduszy zarządzanych przez towarzystwo lub portfeli, w 

skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, 

zarządzanych przez towarzystwo, legitymuje się stażem pracy nie krótszym niż 3 lata 

na kierowniczym lub samodzielnym stanowisku w instytucjach rynku finansowego 

lub pełnieniem przez ten okres funkcji w organach tych instytucji. 

7. W skład zarządu lub rady nadzorczej towarzystwa nie mogą wchodzić osoby, które 

zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub przestępstwo 

skarbowe.> 

<Art. 42a. 

1. W zarządzie towarzystwa wyodrębnia się funkcje: 

1) członka zarządu nadzorującego system zarządzania ryzykiem w towarzystwie; 

2) członka zarządu nadzorującego podejmowanie decyzji inwestycyjnych dotyczących 

portfeli inwestycyjnych funduszy zarządzanych przez towarzystwo lub portfeli, w 

skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, 

zarządzanych przez towarzystwo. 

2. Zarząd towarzystwa ustala, a rada nadzorcza zatwierdza wewnętrzny podział 

kompetencji w zarządzie towarzystwa. 

3. W ramach wewnętrznego podziału kompetencji w zarządzie towarzystwa: 

1) funkcja prezesa zarządu nie może być łączona z funkcją członka zarządu, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 1; 

2) funkcje, o których mowa w ust. 1, nie mogą być ze sobą łączone. 

 

Art. 42b. 

1. Powołanie: 

1) członka zarządu nadzorującego system zarządzania ryzykiem w towarzystwie, 

2) członka zarządu nadzorującego podejmowanie decyzji inwestycyjnych dotyczących 

portfeli inwestycyjnych funduszy zarządzanych przez towarzystwo lub portfeli, w 

skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, 

zarządzanych przez towarzystwo 

– następuje za zgodą Komisji, z zastrzeżeniem art. 61 ust. 1e. 
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2. Z wnioskiem o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1, występuje rada nadzorcza 

towarzystwa, dołączając do wniosku informacje i oświadczenia osób wskazanych w 

tym przepisie, dotyczące: 

1) danych osobowych tych osób; 

2) wiedzy, umiejętności i doświadczenia tych osób, w szczególności wykształcenia, 

przebiegu pracy zawodowej i ukończonych szkoleń zawodowych; 

3) funkcji pełnionych w organach innych podmiotów; 

4) karalności tych osób, prowadzonych przeciwko nim postępowań karnych i 

postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe, w tym informacje z Krajowego 

Rejestru Karnego; 

5) sankcji administracyjnych nałożonych na te osoby lub inne podmioty w związku z 

zakresem odpowiedzialności tych osób; 

6) zagrożonych sankcją postępowań administracyjnych lub dyscyplinarnych, w których 

te osoby występowały lub występują w charakterze strony; 

7) innych okoliczności mogących mieć wpływ na ocenę spełniania przez te osoby 

wymogów określonych w art. 42 ust. 2–4 i 6. 

3. Komisja odmawia wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1, jeżeli osoba, której 

dotyczy wniosek o wyrażenie zgody, nie spełnia wymogów określonych w art. 42 ust. 

2–4, 6 i 7. 

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do powołania na kolejną kadencję osób wymienionych w 

ust. 1, jeżeli osoby te spełniają wymogi określone w art. 42 ust. 2–4, 6 i 7. 

5. Decyzja, o której mowa w ust. 1, może określać termin, do którego powinno nastąpić 

powołanie lub powierzenie funkcji, o której mowa w ust. 1. W przypadku 

niedotrzymania tego terminu decyzja wygasa. Przepisu art. 162 § 3 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2096 oraz z 2019 r. poz. 60, 730 i 1133) nie stosuje się.> 

 

[Art. 43. 

O powołaniu nowego członka zarządu oraz o zmianach w składzie zarządu przewodniczący 

rady nadzorczej towarzystwa lub inna osoba wskazana w uchwale rady nadzorczej 

niezwłocznie powiadamia Komisję, dołączając do powiadomienia dane osobowe tej osoby 

wraz z opisem jej kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informację z Krajowego 

Rejestru Karnego.] 
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< Art. 43. 

O powołaniu nowego członka zarządu, w przypadku którego nie jest wymagana zgoda 

Komisji, oraz o innych zmianach w składzie zarządu przewodniczący rady 

nadzorczej towarzystwa lub inna osoba wskazana w uchwale rady nadzorczej 

niezwłocznie zawiadamia Komisję. Do zawiadomienia o powołaniu nowego członka 

zarządu załącza się informacje i oświadczenia, o których mowa w art. 42b ust. 2.> 

 

Art. 44. 

[1. Członkiem rady nadzorczej towarzystwa może być osoba, która spełnia warunki, o których 

mowa w art. 42 ust. 2. 

2. Co najmniej połowa członków rady nadzorczej towarzystwa powinna posiadać wyższe 

wykształcenie lub prawo wykonywania zawodu doradcy inwestycyjnego, o którym mowa w 

art. 126 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.] 

[3. O powołaniu nowego członka rady nadzorczej towarzystwo niezwłocznie powiadamia 

Komisję, dołączając do powiadomienia dane osobowe tej osoby wraz z opisem jej 

kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informację z Krajowego Rejestru Karnego. 

<3. O powołaniu nowego członka rady nadzorczej towarzystwo niezwłocznie 

powiadamia Komisję, dołączając do powiadomienia dane osobowe tej osoby wraz z 

opisem jej kwalifikacji i doświadczeń zawodowych, informację z Krajowego Rejestru 

Karnego oraz informacje w zakresie spełniania wymogów, o których mowa w art. 42 

ust. 4.> 

< Art. 46d. 

1. Towarzystwo zarządzające funduszem lokującym aktywa w dopuszczone do obrotu 

na rynku regulowanym akcje spółek opracowuje i publikuje politykę dotyczącą 

zaangażowania, która opisuje, w jaki sposób zaangażowanie akcjonariuszy takich 

spółek jest uwzględniane w strategii inwestycyjnej funduszu. 

2. Polityka, o której mowa w ust. 1, zawiera opis sposobów: 

1) monitorowania spółek, o których mowa w ust. 1, w szczególności pod względem 

strategii, wyników oraz ryzyk finansowych i niefinansowych, struktury kapitałowej, 

wpływu społecznego i na środowisko naturalne oraz ładu korporacyjnego; 

2) prowadzenia dialogu ze spółkami, o których mowa w ust. 1; 

3) wykonywania prawa głosu oraz innych praw związanych z akcjami spółek, o których 

mowa w ust. 1; 
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4) współpracy z innymi akcjonariuszami spółek, o których mowa w ust. 1; 

5) komunikacji z pozostałymi akcjonariuszami i członkami organów spółek, o których 

mowa w ust. 1; 

6) zarządzania faktycznymi i potencjalnymi konfliktami interesów w odniesieniu do 

zaangażowania funduszu. 

3. Towarzystwo co rok opracowuje i publikuje sprawozdanie z realizacji polityki, o 

której mowa w ust. 1. Sprawozdanie zawiera w szczególności: 

1) ogólny opis sposobu głosowania; 

2) opis najważniejszych głosowań; 

3) opis sposobu korzystania z usług doradcy akcjonariusza do spraw głosowania, o 

którym mowa w art. 4 § 1 pkt 16 Kodeksu spółek handlowych. 

4. W przypadku gdy towarzystwo nie opracowuje lub nie publikuje polityki, o której 

mowa w ust. 1, lub sprawozdania, o którym mowa w ust. 3, publikuje wyjaśnienie 

powodów ich nieopracowania lub nieopublikowania. 

5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, może nie obejmować głosowań, które są mało 

istotne ze względu na ich przedmiot lub wielkość udziału funduszu w spółce, o której 

mowa w ust. 1. 

Art. 46e. 

Polityka, sprawozdanie oraz wyjaśnienia, o których mowa w art. 46d ust. 1, 3 i 4, są 

publikowane na stronie internetowej towarzystwa. 

 

Art. 46f. 

1. W przypadku gdy towarzystwo: 

1) w ramach zarządzania aktywami pracowniczego funduszu emerytalnego, o którym 

mowa w art. 152 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu 

funduszy emerytalnych, lokuje, na podstawie ustaleń z pracowniczym funduszem 

emerytalnym i w jego imieniu, aktywa tego funduszu w dopuszczone do obrotu na 

rynku regulowanym akcje spółek, 

2) zarządza funduszem inwestycyjnym, który, na podstawie ustaleń z pracowniczym 

funduszem emerytalnym, lokuje swoje aktywa w dopuszczone do obrotu na rynku 

regulowanym akcje spółek, i którego jednostki uczestnictwa lub certyfikaty 

inwestycyjne posiada pracowniczy fundusz emerytalny, 
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3) w ramach świadczenia na rzecz zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność w 

zakresie ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy z dnia 11 

września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, lub na rzecz 

zakładu reasekuracji wykonującego działalność w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, 

o których mowa w dziale I załącznika do tej ustawy, usługi zarządzania aktywami, w 

skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, lokuje, 

na podstawie ustaleń z tym zakładem ubezpieczeń lub zakładem reasekuracji i w 

jego imieniu, aktywa tego zakładu ubezpieczeń lub tego zakładu reasekuracji, w 

dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje spółek, 

4) zarządza funduszem inwestycyjnym, którego jednostki uczestnictwa lub certyfikaty 

inwestycyjne posiada zakład ubezpieczeń wykonujący działalność w zakresie 

ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy z dnia 11 września 

2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, lub zakład reasekuracji 

wykonujący działalność w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w 

dziale I załącznika do tej ustawy, i który, na podstawie ustaleń z tym zakładem 

ubezpieczeń lub tym zakładem reasekuracji, lokuje swoje aktywa w dopuszczone do 

obrotu na rynku regulowanym akcje spółek 

– towarzystwo przekazuje corocznie, odpowiednio temu pracowniczemu funduszowi 

emerytalnemu, zakładowi ubezpieczeń lub zakładowi reasekuracji, informację 

dotyczącą zgodności przyjętej strategii inwestycyjnej i jej realizacji z ustaleniami, o 

których mowa w pkt 1–4, oraz sposobu, w jaki strategia ta i jej realizacja 

przyczyniają się do średnio- i długoterminowych wyników uzyskiwanych z aktywów 

tych podmiotów lub funduszy inwestycyjnych. 

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności opis: 

1) istotnych czynników ryzyka średnio- i długoterminowego związanego z 

inwestycjami; 

2) struktury portfela, sposobu zarządzania portfelem i kosztów tego zarządzania; 

3) sposobu korzystania z usług doradcy akcjonariusza do spraw głosowania, o którym 

mowa w art. 4 § 1 pkt 16 Kodeksu spółek handlowych; 

4) ewentualnych konfliktów interesów, do których doszło w związku z działaniami w 

zakresie zaangażowania, oraz sposobu ich rozwiązania; 
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5) czy, i w jaki sposób, towarzystwo podejmuje decyzje inwestycyjne w oparciu o ocenę 

średnio- i długoterminowych wyników spółki, w której akcje, dopuszczone do obrotu 

na rynku regulowanym, dokonano lokat. 

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, może być również przekazywana wraz z rocznym 

sprawozdaniem finansowym, o którym mowa w art. 219 ust. 1, lub ze 

sprawozdaniem rocznym AFI, o którym mowa w art. 222d ust. 1. 

4. Przepisów ust. 1 i 3 nie stosuje się, jeżeli informacja, o której mowa w ust. 1, jest 

publicznie udostępniana przez towarzystwo. 

 

Art. 46g. 

Za opracowanie i publikację dokumentów, o których mowa w art. 46d ust. 1, 3 i 4 oraz 

art. 46f ust. 1, oraz za informacje zawarte w tych dokumentach są odpowiedzialni 

członkowie zarządu towarzystwa zarządzającego funduszem, o którym mowa w art. 

46d ust. 1.> 

Art. 48a. 

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

1)   sposób, warunki i szczegółowy zakres działania systemu kontroli wewnętrznej, w tym 

systemu nadzoru zgodności działalności z prawem, systemu zarządzania ryzykiem oraz 

systemu audytu wewnętrznego w towarzystwie, 

2)   sposób prowadzenia ewidencji transakcji zawartych przez fundusze inwestycyjne otwarte 

oraz transakcji zawartych na rachunek własny towarzystwa lub rachunek własny 

towarzystwa prowadzony dla zbiorczego portfela papierów wartościowych, ewidencji 

zleceń składanych przez uczestników funduszy inwestycyjnych otwartych, a także 

ewidencji transakcji zawartych przez towarzystwo w ramach wykonywania usługi 

zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów 

finansowych, 

3)   pojęcie konfliktu interesów oraz szczegółowe wymagania dotyczące postępowania w 

zakresie konfliktów interesów, w tym zawierania transakcji przez pracowników, członków 

zarządu oraz rady nadzorczej towarzystwa albo przez inne osoby fizyczne pozostające z 

towarzystwem w stosunku zlecenia albo innym stosunku o podobnym charakterze, które 

mają dostęp do informacji dotyczących obecnych i planowanych lokat funduszy 

inwestycyjnych oraz aktywów nabywanych do portfeli klientów, dla których towarzystwo 
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wykonuje usługi doradztwa inwestycyjnego albo zarządzania portfelami, w skład których 

wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, 

4)   sposób dokumentowania źródeł będących podstawą decyzji inwestycyjnych oraz 

przechowywania i archiwizowania dokumentów i innych nośników informacji 

związanych z działalnością funduszy inwestycyjnych i towarzystwa, 

5)    szczegółowe wymagania w zakresie działania towarzystwa w najlepiej pojętym interesie 

funduszu inwestycyjnego otwartego oraz uczestników funduszu inwestycyjnego 

otwartego, w tym w zakresie wykonywania decyzji inwestycyjnych w zarządzaniu 

portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych oraz w zakresie składania zleceń 

nabycia lub zbycia instrumentów finansowych łącznie dla różnych funduszy 

inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo oraz łącznie z innymi zleceniami 

składanymi przez towarzystwo, oraz przeprowadzania analiz przy doborze lokat funduszu 

inwestycyjnego, 

6)    (uchylony), 

7)    tryb i warunki postępowania towarzystwa w zakresie prowadzenia działalności 

pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy 

inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych 

zarządzanych przez towarzystwo, w tym w zakresie świadczenia usług, promowania 

świadczonych usług oraz kontaktów z klientami, 

8)   warunki techniczne i organizacyjne prowadzenia przez towarzystwo działalności, o której 

mowa w art. 48 ust. 2a, 

9)    szczegółowe kryteria w zakresie spełniania przez osoby, o których mowa w art. 45 ust. 

4a, wymogów posiadania odpowiedniej wiedzy i kompetencji, 

10)   tryb i warunki postępowania przy dokonywaniu oceny oraz weryfikacji spełniania przez 

osoby, o których mowa w art. 45 ust. 4a, wymogów w zakresie posiadania odpowiedniej 

wiedzy i kompetencji oraz tryb i warunki postępowania w zakresie utrzymywania i 

doskonalenia wiedzy i kompetencji tych osób oraz osób, o których mowa w art. 45 ust. 4b, 

11)   szczegółowe kryteria w zakresie spełniania przez osoby, o których mowa w art. 45 ust. 

4d, wymogów posiadania odpowiedniej wiedzy, kompetencji i doświadczenia, 

12)   tryb i warunki postępowania przy dokonywaniu oceny oraz weryfikacji spełniania przez 

osoby, o których mowa w art. 45 ust. 4d, wymogów w zakresie posiadania odpowiedniej 

wiedzy, kompetencji i doświadczenia oraz tryb i warunki postępowania w zakresie 

utrzymywania i doskonalenia wiedzy i kompetencji tych osób<,> 
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<13) szczegółowe kryteria w zakresie spełniania przez członków zarządu i rady 

nadzorczej towarzystwa wymogu posiadania nieposzlakowanej opinii, wiedzy, 

kompetencji i doświadczenia, o których mowa w art. 42 ust. 4, 

14) tryb i warunki postępowania przy dokonywaniu oceny oraz weryfikacji spełniania 

przez członków zarządu i rady nadzorczej towarzystwa wymogu posiadania 

nieposzlakowanej opinii, wiedzy, kompetencji i doświadczenia, o których mowa w 

art. 42 ust. 4, oraz tryb i warunki postępowania w zakresie utrzymywania i 

doskonalenia wiedzy i kompetencji tych osób, o których mowa w art. 42 ust. 5> 

- w celu zapewnienia ochrony interesu uczestników funduszy inwestycyjnych lub zbiorczych 

portfeli papierów wartościowych i klientów oraz dla zapewnienia prowadzenia przez 

towarzystwo stabilnej działalności, a także biorąc pod uwagę wytyczne w zakresie zasad 

uznawania posiadania odpowiedniej wiedzy i kompetencji przez osoby wykonujące usługi 

maklerskie, wydane przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. 

 

Art. 50a. 

1. Towarzystwo, które na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a albo 1b, 

przekazało zarządzanie funduszem inwestycyjnym i prowadzenie jego spraw, może w 

odniesieniu do tego funduszu nie spełniać wymogów, o których mowa odpowiednio w art. 

45 ust. 4, art. 45a ust. 3 i 4, art. 48 ust. 1, ust. 2b pkt 3 i 6-9 i ust. 2f-2g oraz art. 50 ust. 3 i 

4a. 

[2. Towarzystwo, które na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a lub 1b, 

przekazało zarządzanie wszystkimi funduszami inwestycyjnymi i prowadzenie ich spraw i 

równocześnie nie zarządza funduszem zagranicznym, unijnym AFI ani zbiorczym 

portfelem papierów wartościowych oraz nie posiada zezwolenia Komisji na zarządzanie 

portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, 

zezwolenia na doradztwo inwestycyjne albo zezwolenia na przyjmowanie i przekazywanie 

zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, może nie spełniać wymogów, o 

których mowa w art. 42 ust. 3, art. 44 ust. 2, art. 45 ust. 4, art. 45a ust. 3 i 4, art. 47a, art. 

48 ust. 1, 2b-2d, 2f i 2g, art. 49 ust. 1 oraz art. 50.] 

<2. Towarzystwo, które na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a lub 1b, 

przekazało zarządzanie wszystkimi funduszami inwestycyjnymi i prowadzenie ich 

spraw i równocześnie nie zarządza funduszem zagranicznym, unijnym AFI ani 

zbiorczym portfelem papierów wartościowych oraz nie posiada zezwolenia Komisji 
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na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba 

instrumentów finansowych, zezwolenia na doradztwo inwestycyjne albo zezwolenia 

na przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów 

finansowych, może nie spełniać wymogów, o których mowa w art. 42 ust. 3 i 6, art. 

42b ust. 1, art. 45 ust. 4, art. 45a ust. 3 i 4, art. 47a, art. 48 ust. 1, 2b–2d, 2f i 2g, art. 

49 ust. 1 oraz art. 50.> 

3. W przypadku gdy spółce zarządzającej albo zarządzającemu z UE, którzy na podstawie 

umowy, o której mowa odpowiednio w art. 4 ust. 1a albo 1b, zarządzają funduszem 

inwestycyjnym i prowadzą jego sprawy, zostanie odebrane zezwolenie na wykonywanie 

działalności albo Komisja zakaże im wykonywania działalności w zakresie zarządzania 

tym funduszem inwestycyjnym i prowadzenia jego spraw, towarzystwo, o którym mowa 

w ust. 1 i 2, ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od 

dnia wystąpienia tego zdarzenia, dostosować zasady wykonywania działalności do 

przepisów ustawy. 

4. W okresie dostosowania, o którym mowa w ust. 3, fundusz inwestycyjny, którego organem 

jest towarzystwo, o którym mowa w ust. 2, jest reprezentowany przez depozytariusza. W 

tym czasie fundusz ten nie zbywa i nie odkupuje jednostek uczestnictwa ani nie emituje 

oraz nie wykupuje certyfikatów inwestycyjnych. 

4a. Jeżeli płynność aktywów funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego 

funduszu inwestycyjnego otwartego na to pozwala, fundusz może wznowić odkupywanie 

jednostek uczestnictwa. O dniu wznowienia odkupywania jednostek uczestnictwa 

depozytariusz informuje zgodnie z przyjętym w statucie funduszu inwestycyjnego 

sposobem udostępniania informacji o funduszu do publicznej wiadomości oraz na swojej 

stronie internetowej. 

4b. Jeżeli termin wykupu certyfikatów inwestycyjnych zgodnie ze statutem funduszu 

inwestycyjnego zamkniętego przypada w okresie, w którym fundusz jest reprezentowany 

przez depozytariusza, wykup może być przeprowadzony pod warunkiem, że płynność 

aktywów funduszu na to pozwala. O zamiarze wykupu oraz o wykupie certyfikatów 

inwestycyjnych depozytariusz informuje zgodnie z przyjętym w statucie funduszu 

inwestycyjnego sposobem udostępniania informacji o funduszu do publicznej wiadomości 

oraz na swojej stronie internetowej. 

<4c. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, jeżeli towarzystwo nie spełnia wymogów 

określonych w art. 42b ust. 1, niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia, o którym 
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mowa w ust. 3, rada nadzorcza towarzystwa występuje do Komisji o udzielenie 

zgody, o której mowa w art. 42b ust. 1, w odniesieniu do odpowiednich członków 

zarządu. Do dnia wydania ostatecznej decyzji w sprawie złożonego wniosku członek 

zarządu, którego dotyczy wniosek, może pełnić funkcję, o której mowa w art. 42b 

ust. 1.> 

5. Jeżeli towarzystwo, o którym mowa w ust. 2, nie dostosuje zasad wykonywania 

działalności do przepisów ustawy w terminie, o którym mowa w ust. 3, Komisja, w 

drodze decyzji, nakazuje rozwiązanie funduszu inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 4. 

 

Art. 54. 

1. Podmiot, który zamierza, bezpośrednio lub pośrednio, nabyć albo objąć akcje lub prawa z 

akcji towarzystwa w liczbie zapewniającej osiągnięcie albo przekroczenie odpowiednio 

10%, 20%, jednej trzeciej, 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub 

udziału w kapitale zakładowym, jest obowiązany każdorazowo zawiadomić Komisję o 

zamiarze ich nabycia albo objęcia. Podmiot, który zamierza, bezpośrednio lub pośrednio, 

stać się podmiotem dominującym towarzystwa w sposób inny niż przez nabycie albo 

objęcie akcji lub praw z akcji towarzystwa w liczbie zapewniającej większość ogólnej 

liczby głosów na walnym zgromadzeniu, obowiązany jest każdorazowo zawiadomić o 

tym zamiarze Komisję. 

2. Za pośrednio stającego się podmiotem dominującym towarzystwa albo pośrednio 

nabywającego lub obejmującego akcje lub prawa z akcji towarzystwa uważa się podmiot 

dominujący w stosunku do podmiotu, który nabywa albo obejmuje akcje lub prawa z akcji 

towarzystwa bezpośrednio, jak również podmiot, który podejmuje działania powodujące, 

że stanie się on podmiotem dominującym w stosunku do podmiotu, który jest podmiotem 

dominującym towarzystwa albo posiada akcje lub prawa z akcji towarzystwa. 

3. W przypadku gdy podmiot, który zamierza: 

1)   bezpośrednio nabyć albo objąć akcje lub prawa z akcji towarzystwa lub stać się 

podmiotem dominującym towarzystwa, jest podmiotem zależnym, zawiadomienie składa 

tylko ten podmiot łącznie z jego pierwotnym podmiotem dominującym; 

2)   pośrednio nabyć albo objąć akcje lub prawa z akcji towarzystwa lub stać się podmiotem 

dominującym towarzystwa, jest podmiotem zależnym, zawiadomienie składa tylko jego 

pierwotny podmiot dominujący. 

4. Obowiązek zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dotyczy także: 
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1)   zastawnika i użytkownika akcji, jeżeli zgodnie z art. 340 § 1 Kodeksu spółek handlowych 

są oni uprawnieni do wykonywania prawa głosu z akcji; 

2)   podmiotu, który uzyskał prawo głosu na walnym zgromadzeniu na poziomach 

określonych w ust. 1 w wyniku zdarzeń innych niż objęcie lub nabycie akcji lub praw z 

akcji towarzystwa, w szczególności w wyniku zmiany statutu lub w następstwie 

wygaśnięcia uprzywilejowania lub ograniczenia akcji co do prawa głosu, a także nabycia 

akcji lub praw z akcji towarzystwa w liczbie zapewniającej osiągnięcie albo przekroczenie 

poziomów określonych w ust. 1 w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu lub 

udziału w kapitale zakładowym w wyniku dziedziczenia. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, obowiązek złożenia zawiadomienia powstaje przed 

przystąpieniem do wykonywania prawa głosu z akcji albo wykonywania uprawnień 

podmiotu dominującego wobec towarzystwa. Przepisy art. 54a-54n stosuje się 

odpowiednio. 

6. Do podmiotów, o których mowa w ust. 4, przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

7. Przepisy ust. 1-6 i 9 stosuje się odpowiednio w przypadku, w którym dwa lub więcej 

podmiotów działa w porozumieniu, którego przedmiotem jest wykonywanie prawa głosu 

z akcji na poziomach określonych w ust. 1 lub wykonywanie uprawnień podmiotu 

dominującego towarzystwa. 

8. W przypadku działania w porozumieniu, o którym mowa w ust. 7, zawiadomienie składają 

wszystkie strony porozumienia łącznie. 

9. [Przepisu ust. 1 nie stosuje się, w przypadku gdy nabycie albo objęcie akcji towarzystwa 

dokonywane jest przez bank krajowy, instytucję kredytową, dom maklerski lub firmę 

inwestycyjną mającą siedzibę na terytorium państwa członkowskiego, w wykonaniu 

umowy o subemisję inwestycyjną w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej, jeżeli:] 

 < Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy nabycie albo objęcie akcji 

towarzystwa dokonywane jest przez bank krajowy, instytucję kredytową, dom 

maklerski lub firmę inwestycyjną mającą siedzibę na terytorium państwa 

członkowskiego, w wykonaniu umowy o gwarancję emisji, o której mowa w art. 14a 

ust. 5 ustawy o ofercie publicznej, jeżeli:> 

1)   prawa z akcji nie są wykonywane w celu ingerencji w zarządzanie towarzystwem oraz 

2)   akcje towarzystwa zostaną zbyte w ciągu roku od dnia ich nabycia albo objęcia. 
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Art. 58. 

1. Do wniosku spółki o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez 

towarzystwo załącza się: 

1)   statut towarzystwa oraz odpis z rejestru przedsiębiorców; 

2)   schemat organizacji towarzystwa oraz regulamin zapobiegania ujawnianiu informacji, 

których wykorzystanie mogłoby naruszać interes uczestników funduszu inwestycyjnego 

lub interes nabywców papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej 

lub papierów wartościowych będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym; 

3)   analizę ekonomiczno-finansową możliwości prowadzenia działalności przez okres roku; 

3a)  opis polityki wynagrodzeń, o której mowa w art. 47a ust. 1; 

[4)   dane osobowe członków zarządu i rady nadzorczej towarzystwa wraz z opisem ich 

kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informacje z Krajowego Rejestru Karnego, 

ze wskazaniem dwóch członków zarządu, którzy spełniają warunki określone w art. 42 ust. 

3;] 

<4) informacje i oświadczenia wymienione w art. 42b ust. 2 wraz ze wskazaniem osób, 

które będą sprawowały poszczególne funkcje, o których mowa w art. 42b ust. 1;> 

5)    (uchylony); 

6)    (uchylony); 

7)   dane osobowe doradców inwestycyjnych, którzy zostaną zatrudnieni przez towarzystwo, 

wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informacjami z 

Krajowego Rejestru Karnego, a także oświadczenia tych osób o wyrażeniu zgody na 

zatrudnienie; 

8)    ostatnie sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania w przypadku, gdy 

wnioskodawca wykonywał działalność w innej dziedzinie przed złożeniem wniosku; 

9)   w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi, posiadających co najmniej 

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

udziału w kapitale zakładowym wnioskodawcy - dane osobowe tych osób, informacje o 

dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej lub wykonywanej działalności 

gospodarczej; 

10)   w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi, posiadających co najmniej 

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

udziału w kapitale zakładowym wnioskodawcy - informację na temat wykonywanej 

działalności gospodarczej, aktualny odpis z właściwego rejestru oraz ostatnie 
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sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania, jeżeli badanie jest wymagane 

przepisami prawa, a w przypadku braku takiego sprawozdania - inne dokumenty i 

informacje przedstawiające rzetelnie ich aktualną sytuację finansową; 

10a)   w przypadku akcjonariuszy będących jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi 

osobowości prawnej, posiadających co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym 

zgromadzeniu akcjonariuszy lub co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym 

wnioskodawcy - informację na temat wykonywanej działalności gospodarczej, aktualny 

odpis z właściwego rejestru oraz ostatnie sprawozdanie finansowe wraz ze 

sprawozdaniem z badania, jeżeli badanie jest wymagane przepisami prawa, a w przypadku 

braku takiego sprawozdania - inne dokumenty i informacje przedstawiające rzetelnie ich 

aktualną sytuację finansową; 

11)  informacje o podmiotach dominujących i zależnych wobec akcjonariuszy posiadających 

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

udziału w kapitale zakładowym wnioskodawcy, obejmujące wskazanie ich firmy (nazwy) 

lub imienia i nazwiska, siedziby i adresu lub miejsca zamieszkania oraz opisu 

wykonywanej działalności gospodarczej; 

12)  odpisy z właściwych rejestrów podmiotów, którym towarzystwo zamierza powierzyć 

wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której mowa w art. 45a ust. 1; 

12a)  oświadczenie biegłego rewidenta w przedmiocie, czy system zarządzania ryzykiem w 

towarzystwie będzie adekwatny do rozmiaru i charakteru prowadzonej działalności, 

zgodny z przepisami prawa, czy obejmuje cały zakres działalności towarzystwa oraz czy 

przyjęte metody pomiaru i monitorowania ryzyka, wyznaczania całkowitej ekspozycji 

albo ekspozycji AFI oraz system limitów wewnętrznych przyjęte dla każdego funduszu 

inwestycyjnego będą prawidłowe oraz zgodne z profilem ryzyka inwestycyjnego i 

polityką inwestycyjną danego funduszu; 

13)   (uchylony); 

14)   (uchylony); 

15)   (uchylony); 

16)   (uchylony); 

17)  (uchylony); 

18)   (uchylony); 

19)   (uchylony); 
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20)  oświadczenie o niewystępowaniu powiązań, o których mowa w art. 61 ust. 2, a w 

przypadku występowania takich powiązań - informację o powiązaniach obejmującą: 

a)  firmy (nazwy), siedziby i adresy spółek zarządzających, zagranicznych firm 

inwestycyjnych, instytucji kredytowych, podmiotów prowadzących działalność 

ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim oraz podmiotów 

prowadzących działalność reasekuracyjną na podstawie zezwolenia w państwie 

członkowskim, z którymi spółka jest powiązana, 

b)  określenie rodzaju powiązań, 

c)  wskazanie organów państw członkowskich, które udzieliły zezwolenia podmiotom, o 

których mowa w lit. a, oraz organów państw członkowskich, które nadzorują ich 

działalność. 

1a. (uchylony). 

2. W celu ustalenia, czy wpływ osoby posiadającej bezpośrednio lub pośrednio akcje 

towarzystwa w liczbie zapewniającej co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym 

zgromadzeniu akcjonariuszy nie będzie niekorzystny dla ostrożnego i stabilnego 

zarządzania przez towarzystwo funduszami inwestycyjnymi, przestrzegania zasad 

uczciwego obrotu lub należytego zabezpieczenia interesów uczestników funduszy, 

Komisja może żądać przedstawienia innych danych dotyczących sytuacji finansowej tej 

osoby. 

Art. 61. 

1. Komisja wydaje: 

1)   zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo; 

2)   zezwolenie na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi; 

3)   zezwolenie na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba 

instrumentów finansowych; 

4)   zezwolenie na doradztwo inwestycyjne; 

5)   zezwolenie na przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów 

finansowych. 

1a. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, mogą być udzielone wyłącznie 

towarzystwu albo wydane wraz z zezwoleniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1. 

1b. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, może być udzielone wyłącznie towarzystwu 

posiadającemu zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, albo wydane wraz z takim 

zezwoleniem. 



- 81 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

1c. Wraz z zezwoleniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, Komisja wydaje zezwolenie na 

utworzenie funduszu inwestycyjnego wskazanego we wniosku spółki zgodnie z art. 38 

ust. 2 i 4. 

1d. Rozpoczęcie przez towarzystwo działalności na terytorium państw członkowskich oraz 

wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej unijnego AFI może 

nastąpić po spełnieniu wymagań określonych w przepisach działu XII. 

<1e. Wydając zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo, Komisja 

zatwierdza członków zarządu, o których mowa w art. 42b ust. 1> 

2. Komisja, przed wydaniem zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo, 

zasięga opinii właściwego organu państwa członkowskiego, jeżeli towarzystwo byłoby: 

1)   spółką zależną od spółki zarządzającej, zagranicznej firmy inwestycyjnej, instytucji 

kredytowej, podmiotu prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie 

zezwolenia w państwie członkowskim lub podmiotu prowadzącego działalność 

reasekuracyjną na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim; 

2)   spółką zależną od podmiotu dominującego wobec spółki zarządzającej, zagranicznej 

firmy inwestycyjnej, instytucji kredytowej, podmiotu prowadzącego działalność 

ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim lub podmiotu 

prowadzącego działalność reasekuracyjną na podstawie zezwolenia w państwie 

członkowskim; 

3)   kontrolowane przez te same osoby fizyczne lub prawne, które kontrolują spółkę 

zarządzającą, zagraniczną firmę inwestycyjną, instytucję kredytową, podmiot prowadzący 

działalność ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim lub 

podmiot prowadzący działalność reasekuracyjną na podstawie zezwolenia w państwie 

członkowskim. 

2a. Przed wydaniem zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi 

Komisja zasięga opinii właściwego organu państwa członkowskiego, również jeżeli 

określone w ust. 2 powiązania występują w odniesieniu do zarządzającego z UE. 

3. (uchylony). 

4. Komisja odmawia wydania zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo, w 

przypadku gdy: 

1)    wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne pod względem treści z 

przepisami prawa lub ze stanem faktycznym; 
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[2)    wnioskodawca, członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej, doradcy inwestycyjni, 

którzy są lub zostaną zatrudnieni w towarzystwie, lub osoby, o których mowa w art. 22 

ust. 1 pkt 6, mogą wykonywać działalność z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w 

sposób nienależycie zabezpieczający interes uczestników funduszu, lub członkowie 

zarządu lub rady nadzorczej nie spełniają wymogów, o których mowa w art. 42 ust. 2, lub 

nie są spełnione wymagania, o których mowa w art. 42 ust. 3 lub w art. 44 ust. 2;] 

<2) wnioskodawca, członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej, doradcy inwestycyjni, 

którzy są lub zostaną zatrudnieni w towarzystwie, lub osoby, o których mowa w art. 

22 ust. 1 pkt 6, mogą wykonywać działalność z naruszeniem zasad uczciwego obrotu 

lub w sposób nienależycie zabezpieczający interes uczestników funduszu, a także gdy 

członkowie zarządu lub rady nadzorczej nie spełniają warunków, o których mowa w 

art. 42 ust. 2–4, 6 i 7;> 

3)   wpływ osoby posiadającej bezpośrednio lub pośrednio akcje towarzystwa w liczbie 

zapewniającej co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 

akcjonariuszy lub 10% udziału w kapitale zakładowym mógłby okazać się niekorzystny 

dla ostrożnego i stabilnego zarządzania przez towarzystwo funduszami inwestycyjnymi, 

przestrzegania zasad uczciwego obrotu lub należytego zabezpieczenia interesów 

uczestników funduszy; 

4)   pozostawanie towarzystwa w bliskich powiązaniach z innym podmiotem mogłoby 

uniemożliwić Komisji skuteczne sprawowanie nadzoru nad towarzystwem lub gdy 

sprawowanie takiego nadzoru byłoby utrudnione lub niemożliwe ze względu na przepisy 

prawa obowiązujące w miejscu siedziby lub zamieszkania tego podmiotu; 

5)   (uchylony). 

4a. Komisja może odmówić wydania zezwolenia na wykonywanie działalności przez 

towarzystwo, w przypadku gdy opinia, o której mowa w ust. 2, jest negatywna. 

4b. Komisja odmawia wydania zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi, w przypadku gdy: 

1)   wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne pod względem treści z 

przepisami prawa lub ze stanem faktycznym; 

2)   wnioskodawca, członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej, doradcy inwestycyjni, 

którzy zostaną zatrudnieni w towarzystwie, lub osoby, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 

6 oraz art. 58a ust. 3 pkt 1 lit. d i pkt 2, mogą wykonywać działalność objętą wnioskiem z 
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naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interes 

uczestników funduszu; 

3)   w odniesieniu do działalności objętej wnioskiem występują okoliczności określone w ust. 

4 pkt 3 lub 4. 

4c. Komisja może odmówić wydania zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi, w przypadku gdy opinia dotycząca zarządzającego z UE, o której mowa 

w ust. 2a, jest negatywna. 

4d. Komisja odmawia wydania zezwolenia na zarządzanie portfelami, w skład których 

wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zezwolenia na doradztwo 

inwestycyjne lub zezwolenia na przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia 

instrumentów finansowych, w przypadku gdy: 

1)   wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne pod względem treści z 

przepisami prawa lub ze stanem faktycznym; 

2)   wnioskodawca może wykonywać działalność objętą wnioskiem z naruszeniem zasad 

uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interes klientów. 

5. Odmowa wydania zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo jest 

równoznaczna z odmową wydania: 

1)   zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi; 

2)   zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego; 

3)   zezwolenia na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba 

instrumentów finansowych, oraz zezwolenia na doradztwo inwestycyjne. 

5a. Odmowa wydania zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi 

jest równoznaczna z odmową wydania: 

1)   zezwolenia na utworzenie specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego lub 

publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego; 

2)   zezwolenia na przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów 

finansowych. 

6. Komisja odmawia wydania zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego, w 

przypadku gdy: 

1)   osoby, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 5-7, mogą wykonywać swoje obowiązki z 

naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interes 

uczestników funduszu; 
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2)   statut funduszu inwestycyjnego lub umowa z depozytariuszem nie uwzględniają należycie 

interesu uczestników funduszu; 

3)   statut funduszu inwestycyjnego zawiera postanowienia uniemożliwiające zbywanie 

jednostek uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku funduszu 

inwestycyjnego otwartego; 

4)   wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne pod względem treści z 

przepisami prawa lub ze stanem faktycznym. 

6a. W przypadku odmowy wydania zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego 

Komisja może wydać zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo lub 

zezwolenie na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. 

7. (uchylony). 

8. Wydając zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego, Komisja zatwierdza statut 

funduszu oraz wybór depozytariusza funduszu. 

 

Art. 61a. 

[1. Spółka ubiegająca się o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez 

towarzystwo, która wraz z wnioskiem o wydanie takiego zezwolenia składa wyłącznie 

wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego, co do 

którego zawarła umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a, oraz która nie będzie zarządzać 

innymi funduszami inwestycyjnymi, może nie spełniać wymogów, o których mowa w art. 

42 ust. 3, art. 44 ust. 2, art. 45 ust. 4, art. 45a ust. 3 i 4, art. 47a, art. 48 ust. 1, 2b-2d, 2f i 

2g, art. 49 ust. 1 i art. 50 oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 

48a.] 

<1. Spółka ubiegająca się o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez 

towarzystwo, która wraz z wnioskiem o wydanie takiego zezwolenia składa wyłącznie 

wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego, co 

do którego zawarła umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a, oraz która nie będzie 

zarządzać innymi funduszami inwestycyjnymi, może nie spełniać wymogów, o 

których mowa w art. 42 ust. 3 i 6, art. 42b ust. 1, art. 45 ust. 4, art. 45a ust. 3 i 4, art. 

47a, art. 48 ust. 1, 2b–2d, 2f i 2g, art. 49 ust. 1 i art. 50 oraz w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 48a.> 

2. Do wniosków, o których mowa w ust. 1, załącza się informacje i dokumenty, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1, 2, 5-7 i 10 oraz art. 58 ust. 1 pkt 1, 2, 8-11 i 20, a ponadto: 
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1)   umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a, zawartą między towarzystwem a spółką 

zarządzającą; 

2)   umowę dotyczącą współpracy i wymiany informacji zawartą między depozytariuszem a 

spółką zarządzającą; 

3)   informację o zleconych przez spółkę zarządzającą innym podmiotom na podstawie 

umowy czynnościach z zakresu zarządzania funduszem i prowadzenia jego spraw, 

należącego do kompetencji spółki zarządzającej zgodnie z art. 272c ust. 1. 

3. Komisja wydaje zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo oraz 

zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego, o których mowa w ust. 1. 

4. Komisja, przed wydaniem zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo 

zasięga opinii właściwego organu państwa członkowskiego, jeżeli towarzystwo byłoby: 

1)   spółką zależną od spółki zarządzającej, zagranicznej firmy inwestycyjnej, instytucji 

kredytowej, podmiotu prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie 

zezwolenia w państwie członkowskim lub podmiotu prowadzącego działalność 

reasekuracyjną na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim; 

2)   spółką zależną od podmiotu dominującego wobec spółki zarządzającej, zagranicznej 

firmy inwestycyjnej, instytucji kredytowej, podmiotu prowadzącego działalność 

ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim lub podmiotu 

prowadzącego działalność reasekuracyjną na podstawie zezwolenia w państwie 

członkowskim; 

3)   kontrolowane przez te same osoby fizyczne lub prawne, które kontrolują spółkę 

zarządzającą, zagraniczną firmę inwestycyjną, instytucję kredytową, podmiot prowadzący 

działalność ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim lub 

podmiot prowadzący działalność reasekuracyjną na podstawie zezwolenia w państwie 

członkowskim. 

5. Przed wydaniem zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego Komisja 

może zwrócić się do właściwych organów państwa macierzystego spółki zarządzającej o 

przedstawienie wyjaśnień i informacji, czy spółka zarządzająca jest uprawniona do 

zarządzania funduszem inwestycyjnym o takiej polityce inwestycyjnej i celach 

inwestycyjnych jak fundusz inwestycyjny otwarty, którego dotyczy wniosek. 

6. Komisja odmawia wydania zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo, w 

przypadku gdy: 
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1)   wniosek lub załączone do niego dokumenty, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 1, 2 i 8-

11, nie są zgodne pod względem treści z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym; 

[2)    wnioskodawca może wykonywać działalność z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub 

w sposób nienależycie zabezpieczający interes uczestników funduszu lub członkowie 

zarządu lub rady nadzorczej nie spełniają wymogów, o których mowa w art. 42 ust. 2;] 

<2) wnioskodawca może wykonywać działalność z naruszeniem zasad uczciwego obrotu 

lub w sposób nienależycie zabezpieczający interes uczestników funduszu, a także gdy 

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

art. 42 ust. 2–4, 6 i 7;> 

3)   wpływ osoby posiadającej bezpośrednio lub pośrednio akcje towarzystwa w liczbie 

zapewniającej co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 

akcjonariuszy lub 10% udziału w kapitale zakładowym mógłby okazać się niekorzystny 

dla przestrzegania zasad uczciwego obrotu lub należytego zabezpieczenia interesów 

uczestników funduszu przez towarzystwo; 

4)   pozostawanie towarzystwa w bliskich powiązaniach z innym podmiotem mogłoby 

uniemożliwić Komisji skuteczne sprawowanie nadzoru nad towarzystwem lub gdy 

sprawowanie takiego nadzoru byłoby utrudnione lub niemożliwe ze względu na przepisy 

prawa obowiązujące w miejscu siedziby lub zamieszkania tego podmiotu. 

7. Komisja może odmówić wydania zezwolenia na wykonywanie działalności przez 

towarzystwo, w przypadku gdy opinia, o której mowa w ust. 4, jest negatywna. 

8. Komisja odmawia wydania zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego, 

w przypadku gdy: 

1)   statut funduszu inwestycyjnego lub umowa z depozytariuszem nie uwzględniają należycie 

interesów uczestników funduszu lub statut funduszu zawiera postanowienia 

uniemożliwiające zbywanie jednostek uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

2)    osoby, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 5-7, mogą wykonywać swoje obowiązki z 

naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interes 

uczestników funduszu; 

3)   spółka zarządzająca nie zapewnia przestrzegania obowiązków, o których mowa w art. 10, 

art. 37 ust. 2, art. 48 ust. 2b pkt 2 i 5-9 oraz ust. 2c, art. 272 ust. 3, art. 272a ust. 1-3 i 5, 

oraz przepisów wydanych na podstawie art. 48a; 
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4)   właściwe organy państwa macierzystego spółki zarządzającej nie zezwoliły jej na 

zarządzanie funduszem inwestycyjnym o takiej polityce inwestycyjnej i celach 

inwestycyjnych jak fundusz inwestycyjny otwarty, którego dotyczy wniosek; 

5)   spółka zarządzająca nie posiada zezwolenia właściwego organu państwa macierzystego 

spółki na wykonywanie działalności w zakresie zarządzania funduszami prowadzącymi 

działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego 

inwestowania w papiery wartościowe. 

9. Wydając zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego, Komisja zatwierdza statut 

funduszu oraz wybór depozytariusza funduszu, a także wybór spółki zarządzającej, z którą 

towarzystwo zawarło umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a. 

10. Odmowa wydania zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo jest 

równoznaczna z odmową wydania zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego 

otwartego, a odmowa wydania zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego 

otwartego jest równoznaczna z odmową wydania zezwolenia na wykonywanie 

działalności przez towarzystwo. 

 

< Art. 70ba. 

1. Zarządzający ASI, który zarządza alternatywną spółką inwestycyjną lokującą aktywa 

w dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje spółek, opracowuje i 

publikuje politykę dotyczącą zaangażowania, która opisuje, w jaki sposób 

zaangażowanie akcjonariuszy takich spółek jest przez alternatywną spółkę 

inwestycyjną uwzględniane w jej strategii inwestycyjnej. 

2. Polityka, o której mowa w ust. 1, zawiera opis sposobów: 

1) monitorowania spółek, w których akcje, dopuszczone do obrotu na rynku 

regulowanym, alternatywna spółka inwestycyjna lokuje aktywa, w szczególności pod 

względem strategii, wyników oraz ryzyk finansowych i niefinansowych, struktury 

kapitałowej, wpływu społecznego i na środowisko naturalne oraz ładu 

korporacyjnego; 

2) prowadzenia przez alternatywną spółkę inwestycyjną dialogu ze spółkami, o których 

mowa w pkt 1; 

3) wykonywania przez alternatywną spółkę inwestycyjną prawa głosu oraz innych 

praw związanych z akcjami spółek, o których mowa w pkt 1; 
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4) współpracy alternatywnej spółki inwestycyjnej z innymi akcjonariuszami spółek, o 

których mowa w pkt 1; 

5) komunikacji alternatywnej spółki inwestycyjnej z pozostałymi akcjonariuszami i 

członkami organów spółek, o których mowa w pkt 1; 

6) zarządzania przez alternatywną spółkę inwestycyjną faktycznymi i potencjalnymi 

konfliktami interesów w odniesieniu do zaangażowania alternatywnej spółki 

inwestycyjnej. 

3. Zarządzający ASI co rok opracowuje i publikuje sprawozdanie z realizacji polityki, o 

której mowa w ust. 1. Sprawozdanie zawiera w szczególności: 

1) ogólny opis sposobu głosowania; 

2) opis najważniejszych głosowań; 

3) opis sposobu korzystania z usług doradcy akcjonariusza do spraw głosowania, o 

którym mowa w art. 4 § 1 pkt 16 Kodeksu spółek handlowych. 

4. W przypadku gdy zarządzający ASI nie opracowuje lub nie publikuje polityki, o 

której mowa w ust. 1, lub sprawozdania, o którym mowa w ust. 3, publikuje 

wyjaśnienie powodów ich nieopracowania lub nieopublikowania. 

5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, może nie obejmować głosowań, które są mało 

istotne ze względu na ich przedmiot lub wielkość udziału alternatywnej spółki 

inwestycyjnej w spółce, o której mowa w ust. 1. 

 

Art. 70bb. 

Polityka, sprawozdanie oraz wyjaśnienia, o których mowa w art. 70ba ust. 1, 3 i 4, są 

publikowane na stronie internetowej zarządzającego ASI. 

 

Art. 70bc. 

1. W przypadku gdy zarządzający ASI zarządza alternatywną spółką inwestycyjną, 

która: 

1) na podstawie ustaleń z pracowniczym funduszem emerytalnym lokuje swoje aktywa 

w dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje spółek, i której prawa 

uczestnictwa posiada pracowniczy fundusz emerytalny, 

2) na podstawie ustaleń z zakładem ubezpieczeń wykonującym działalność w zakresie 

ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy z dnia 11 września 

2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, lub z zakładem 
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reasekuracji wykonującym działalność w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o 

których mowa w dziale I załącznika do tej ustawy, lokuje swoje aktywa w 

dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje spółek, i której prawa 

uczestnictwa posiada taki zakład ubezpieczeń lub taki zakład reasekuracji 

– zarządzający ASI przekazuje corocznie, odpowiednio temu pracowniczemu 

funduszowi emerytalnemu, zakładowi ubezpieczeń lub zakładowi reasekuracji, 

informację dotyczącą zgodności przyjętej strategii inwestycyjnej i jej realizacji z 

ustaleniami, o których mowa w pkt 1 i 2, oraz sposobu, w jaki strategia ta i jej 

realizacja przyczyniają się do średnio- i długoterminowych wyników uzyskiwanych 

odpowiednio z aktywów pracowniczego funduszu emerytalnego, zakładu 

ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji lub z aktywów alternatywnej spółki 

inwestycyjnej. 

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności opis: 

1) istotnych czynników ryzyka średnio- i długoterminowego związanego z 

inwestycjami; 

2) struktury portfela inwestycyjnego, sposobu zarządzania portfelem inwestycyjnym i 

kosztów tego zarządzania; 

3) sposobu korzystania z usług doradcy akcjonariusza do spraw głosowania, o którym 

mowa w art. 4 § 1 pkt 16 Kodeksu spółek handlowych; 

4) ewentualnych konfliktów interesów, do których doszło w związku z działaniami w 

zakresie zaangażowania, oraz sposobu ich rozwiązania; 

5) czy, i w jaki sposób, zarządzający ASI podejmuje decyzje inwestycyjne w oparciu o 

ocenę średnio- i długoterminowych wyników spółki, w której akcje, dopuszczone do 

obrotu na rynku regulowanym, dokonano lokat. 

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, może być również przekazywana wraz ze 

sprawozdaniem rocznym AFI, o którym mowa w art. 222d ust. 2. 

4. Przepisów ust. 1 i 3 nie stosuje się, jeżeli informacja, o której mowa w ust. 1, jest 

publicznie udostępniana przez zarządzającego ASI. 

 

Art. 70bd. 

Za opracowanie i publikację dokumentów, o których mowa w art. 70ba ust. 1, 3 i 4 oraz 

art. 70bc ust. 1, oraz za informacje zawarte w tych dokumentach są odpowiedzialni 
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członkowie zarządu zarządzającego ASI zarządzającego alternatywną spółką 

inwestycyjną, o której mowa w art. 70ba ust. 1.> 

 

Art. 70d. 

1. Zarząd zarządzającego ASI składa się co najmniej z dwóch członków. 

[2. Członkiem zarządu zarządzającego ASI może być osoba, która spełnia łącznie warunki 

określone w art. 42 ust. 2.] 

<2. Członkiem zarządu zarządzającego ASI może być osoba, która spełnia łącznie 

następujące warunki: 

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

2) nie była karana za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; 

3) posiada nieposzlakowaną opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami.> 

3. [Co najmniej dwóch członków zarządu zarządzającego ASI, w tym prezes zarządu, oprócz 

wymogów, o których mowa w art. 42 ust. 2, musi spełniać następujące warunki:] 

 < Co najmniej dwóch członków zarządu zarządzającego ASI, w tym prezes zarządu, 

oprócz wymogów, o których mowa w ust. 2, musi spełniać następujące warunki:> 

1)   posiadać wyższe wykształcenie lub prawo wykonywania zawodu doradcy 

inwestycyjnego, o którym mowa w art. 126 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi; 

2)   legitymować się stażem pracy nie krótszym niż 3 lata na kierowniczym lub samodzielnym 

stanowisku w instytucjach rynku finansowego lub innych podmiotach, prowadzących 

działalność w zakresie lokowania aktywów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną lub 

w zakresie strategii inwestycyjnych stosowanych przez alternatywną spółkę inwestycyjną 

lub pełnieniem przez ten okres funkcji członka organu, komplementariusza lub wspólnika 

prowadzącego sprawy tych instytucji lub podmiotów. 

4. W zarządzającym ASI ustanawia się radę nadzorczą. 

[5. Członkiem rady nadzorczej może być osoba, która spełnia łącznie warunki określone w 

art. 42 ust. 2. Co najmniej połowa członków rady nadzorczej musi spełniać dodatkowo 

warunek określony w art. 44 ust. 2.] 

<5. Członkiem rady nadzorczej może być osoba, która spełnia warunki określone w ust. 

2. Co najmniej połowa członków rady nadzorczej musi spełniać dodatkowo warunek 

określony w ust. 3 pkt 1.> 
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6. O zmianach w składzie zarządu lub rady nadzorczej zarządzający ASI niezwłocznie 

powiadamia Komisję, dołączając w przypadku powołania nowego członka tych organów 

dane osobowe tej osoby wraz z opisem jej kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz 

informację z Krajowego Rejestru Karnego. W przypadku zmian w składzie zarządu 

powiadomienia dokonuje przewodniczący rady nadzorczej lub inna osoba wskazana przez 

ten organ. 

7. Zarządzający ASI jest obowiązany zatrudniać co najmniej jednego doradcę inwestycyjnego 

- do wykonywania czynności zarządzania alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi, 

jeżeli prawa uczestnictwa co najmniej jednej takiej spółki mogą być wprowadzane do 

obrotu wśród klientów detalicznych. 

 

Art. 70f. 

1. Alternatywna spółka inwestycyjna może być wprowadzana do obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej: 

1)   wśród klientów profesjonalnych; 

[2)   wśród klientów detalicznych - wyłącznie jeżeli prawa uczestnictwa tej spółki są 

papierami wartościowymi i informacje o nich oraz warunkach ich nabycia, stanowiące 

wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu tych papierów wartościowych, 

udostępniane są, w dowolnej formie i w dowolny sposób, co najmniej 150 osobom na 

terytorium jednego państwa członkowskiego lub nieoznaczonemu adresatowi.] 

<2) wśród klientów detalicznych – wyłącznie jeżeli prawa uczestnictwa tej spółki są 

papierami wartościowymi będącymi przedmiotem oferty publicznej, z wyjątkiem 

oferty publicznej, która nie wymaga sporządzenia prospektu na podstawie art. 1 ust. 

4 lit. b rozporządzenia 2017/1129.> 

[2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wprowadzanie alternatywnej spółki 

inwestycyjnej do obrotu następuje na zasadach określonych w ustawie o ofercie 

publicznej.] 

<2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wprowadzanie alternatywnej spółki 

inwestycyjnej do obrotu następuje na zasadach określonych w rozporządzeniu 

2017/1129 oraz w ustawie o ofercie publicznej.> 

3. Jeżeli alternatywna spółka inwestycyjna działa jako AFI powiązany, może być 

wprowadzana do obrotu, pod warunkiem że AFI podstawowym jest alternatywna spółka 
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inwestycyjna albo unijny AFI, które są zarządzane przez towarzystwo, zarządzającego 

ASI prowadzącego działalność na podstawie zezwolenia albo zarządzającego z UE. 

4. O zamiarze wprowadzenia alternatywnej spółki inwestycyjnej do obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zarządzający ASI jest obowiązany zawiadomić, w formie 

pisemnej, Komisję. 

5. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 4, zawiera: 

1)   list notyfikacyjny określający planowane działania zarządzającego ASI, w tym firmę 

(nazwę) alternatywnej spółki inwestycyjnej, która ma być wprowadzana do obrotu, ze 

wskazaniem jej siedziby; 

2)   firmę, siedzibę oraz adres depozytariusza alternatywnej spółki inwestycyjnej; 

3)   opis alternatywnej spółki inwestycyjnej lub informacje na jej temat, które zostały 

udostępnione jej inwestorom; 

4)   wskazanie siedziby AFI podstawowego, jeżeli alternatywna spółka inwestycyjna działa 

jako AFI powiązany; 

5)   w przypadku gdy prawa uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej nie są papierami 

wartościowymi, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - informacje o procedurach ustanowionych 

w celu zapobiegania wprowadzaniu jej przez zarządzającego ASI lub podmioty działające 

na jego zlecenie do obrotu wśród klientów detalicznych; 

6)   informacje, o których mowa w art. 222a ust. 2, w zakresie, w jakim nie są objęte 

informacjami, o których mowa w pkt 1-5 i w ust. 6. 

6. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4, załącza się regulacje wewnętrzne ASI. 

7. Komisja może zgłosić, w drodze decyzji, sprzeciw wobec zamierzonego wprowadzania 

alternatywnej spółki inwestycyjnej do obrotu, jeżeli: 

1)   zarządzanie tą spółką przez zarządzającego ASI nie jest zgodne z przepisami prawa lub 

zachodzi uzasadnione podejrzenie, że nie będzie zgodne z przepisami prawa, lub 

2)   zarządzający ASI narusza określone w przepisach prawa warunki dotyczące podjęcia i 

prowadzenia swojej działalności lub działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej lub 

zachodzi uzasadnione podejrzenie takiego naruszenia. 

8. W terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania wszystkich dokumentów i informacji, o 

których mowa w ust. 5 i 6, Komisja wydaje decyzję, o której mowa w ust. 7, oraz 

informuje o jej wydaniu na swojej stronie internetowej, albo informuje o możliwości 

wprowadzenia alternatywnej spółki inwestycyjnej do obrotu. 
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9. Zarządzający ASI może rozpocząć wprowadzanie alternatywnej spółki inwestycyjnej 

wskazanej w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 4, do obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej nie wcześniej niż z dniem doręczenia mu informacji, o której 

mowa w ust. 8. 

10. Zarządzający ASI jest obowiązany informować Komisję o istotnych zmianach danych 

zawartych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 4, i dołączonych do niego 

dokumentach: 

1)   w przypadku zmian planowanych - co najmniej na miesiąc przed dokonaniem zmian; 

2)   w przypadku zmian nieplanowanych - niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 

dni roboczych, po powzięciu wiadomości o ich wystąpieniu. 

11. Komisja bez zbędnej zwłoki informuje zarządzającego ASI, jeżeli wskutek wprowadzenia 

planowanej zmiany zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną nie będzie zgodne z 

przepisami prawa. 

12. W przypadku wprowadzenia zmiany, o której mowa w ust. 10 pkt 1, bez wymaganego 

zawiadomienia Komisji lub w przypadku gdy wskutek wprowadzonej zmiany zarządzanie 

alternatywną spółką inwestycyjną nie jest zgodne z przepisami prawa lub zarządzający 

ASI narusza przepisy prawa w pozostałym zakresie, Komisja może, bez względu na 

zastosowanie sankcji określonych w art. 229a ust. 1 i 3, zakazać dalszego wprowadzania 

tej spółki do obrotu. 

13. Przepisów ust. 5-12 nie stosuje się, w przypadku gdy wprowadzenie alternatywnej spółki 

inwestycyjnej do obrotu następuje w trybie oferty publicznej, wymagającym złożenia do 

Komisji prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego. 

 

Art. 70s. 

1. Wniosek o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI 

może złożyć: 

1)   spółka kapitałowa w organizacji - w przypadku gdy zamierza ona prowadzić działalność 

jako wewnętrznie zarządzający ASI; 

2)   spółka kapitałowa, która ma być komplementariuszem alternatywnej spółki 

inwestycyjnej, zgodnie z jej umową albo statutem, przed zgłoszeniem tej spółki do sądu 

rejestrowego - w przypadku gdy zamierza ona prowadzić działalność jako zewnętrznie 

zarządzający ASI. 
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2. Bieg terminów określonych w art. 169 i art. 325 § 1 Kodeksu spółek handlowych do 

zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego ulega zawieszeniu na czas rozpatrywania wniosku, 

o którym mowa w ust. 1. 

3. Do wniosku spółki o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez 

zarządzającego ASI załącza się: 

1)   statut lub umowę spółki; 

2)   odpis z rejestru przedsiębiorców - w przypadku spółki kapitałowej, o której mowa w art. 

8b ust. 2 pkt 2; 

[3)   dane osobowe członków zarządu i rady nadzorczej wraz z opisem ich kwalifikacji i 

doświadczeń zawodowych oraz informacje z Krajowego Rejestru Karnego, ze wskazaniem 

dwóch członków zarządu, którzy spełniają warunki określone w art. 42 ust. 3;] 

<3) dane osobowe członków zarządu i rady nadzorczej wraz z opisem ich kwalifikacji i 

doświadczeń zawodowych oraz informacje z Krajowego Rejestru Karnego, ze 

wskazaniem dwóch członków zarządu, którzy spełniają warunki określone w art. 

70d ust. 3;> 

4)   w przypadku akcjonariuszy posiadających co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na 

walnym zgromadzeniu lub co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym 

wnioskodawcy, będących: 

a)  osobami fizycznymi - dane osobowe tych osób, informacje o dotychczasowym przebiegu 

pracy zawodowej lub wykonywanej działalności gospodarczej, 

b)   osobami prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości 

prawnej - informację na temat wykonywanej działalności gospodarczej, aktualny odpis z 

właściwego rejestru oraz ostatnie sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z 

badania, jeżeli badanie jest wymagane przepisami prawa, a w przypadku braku takiego 

sprawozdania - inne dokumenty i informacje przedstawiające rzetelnie ich aktualną 

sytuację finansową; 

5)   informacje o podmiotach dominujących i podmiotach zależnych wobec akcjonariuszy 

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

najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym wnioskodawcy, obejmujące wskazanie ich 

firmy (nazwy) lub imienia i nazwiska, siedziby i adresu lub miejsca zamieszkania oraz 

opis wykonywanej działalności gospodarczej; 
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6)    ostatnie sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania - w przypadku 

spółki, o której mowa w art. 8b ust. 2 pkt 2, jeżeli wykonywała inną działalność przed 

złożeniem wniosku; 

7)   analizę ekonomiczno-finansową możliwości prowadzenia działalności przez okres roku; 

8)   regulamin zapobiegania ujawnianiu informacji, których wykorzystanie mogłoby naruszać 

interes inwestorów alternatywnej spółki inwestycyjnej lub interes nabywców papierów 

wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej lub papierów wartościowych 

będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym; 

9)   opis polityki wynagrodzeń, o której mowa w art. 70j ust. 1; 

10)  dane osobowe osób, które mają istotny wpływ na działalność alternatywnej spółki 

inwestycyjnej, zatrudnionych u wnioskodawcy lub w podmiotach, którym na podstawie 

umowy, o której mowa w art. 70g ust. 1, wnioskodawca zlecił zarządzanie portfelem 

inwestycyjnym alternatywnej spółki inwestycyjnej lub jego częścią lub zarządzanie 

ryzykiem, wraz z opisem kwalifikacji i doświadczeń zawodowych tych osób oraz 

informacjami z Krajowego Rejestru Karnego; 

11)  plan działalności obejmujący: 

a)  wskazanie zakresu czynności, które wnioskodawca zamierza wykonywać, 

b)  schemat oraz opis organizacji przedsiębiorstwa, ze wskazaniem adresów centrali i 

oddziałów, jeżeli jest planowane ich otwarcie, 

c)  opis sposobu wykonywania czynności związanych z zarządzaniem alternatywnymi 

spółkami inwestycyjnymi, dotyczący w szczególności kapitałów własnych zarządzającego 

ASI, polityki wynagrodzeń, konfliktów interesów, zarządzania ryzykiem oraz płynnością, 

wyceny aktywów zarządzanych alternatywnych spółek inwestycyjnych, powierzania 

wykonywania czynności innym podmiotom, obowiązków informacyjnych, 

publikacyjnych i sprawozdawczych, 

d)  opis warunków technicznych wykonywania działalności, w tym warunków lokalowych, 

systemów informatycznych oraz urządzeń telekomunikacyjnych; 

12)  informacje o alternatywnych spółkach inwestycyjnych, jakimi wnioskodawca zamierza 

zarządzać, obejmujące: 

a)  strategie inwestycyjne alternatywnej spółki inwestycyjnej, 

b)  wskazanie funduszy bazowych - w przypadku zamiaru zarządzania alternatywną spółką 

inwestycyjną, która jest funduszem funduszy, 
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c)  opis polityki zarządzającego ASI w zakresie korzystania przez alternatywną spółkę 

inwestycyjną z dźwigni finansowej AFI, 

d)  profile ryzyka alternatywnej spółki inwestycyjnej, 

e)  wskazanie AFI podstawowego oraz jego siedziby - w przypadku zamiaru zarządzania 

alternatywną spółką inwestycyjną, która działa jako AFI powiązany, 

f)  wskazanie państwa macierzystego - w przypadku zamiaru zarządzania unijnym AFI lub 

alternatywną spółką inwestycyjną z siedzibą w państwie należącym do EEA; 

13)  informacje o związanych z zarządzaniem alternatywną spółką inwestycyjną 

czynnościach, których wykonywanie jest lub zostanie powierzone przedsiębiorcom lub 

przedsiębiorcom zagranicznym, obejmujące: 

a)  opis powierzanych czynności, 

b)  opis działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę lub przedsiębiorcę zagranicznego, 

którym jest lub zostanie powierzone wykonywanie czynności, 

c)  zasady przekazywania i dalszego przekazywania przez przedsiębiorców lub 

przedsiębiorców zagranicznych wykonywania powierzonych czynności, 

d)  uzasadnienie powierzenia wykonywania czynności; 

14)  odpisy z właściwych rejestrów podmiotów, którym wnioskodawca zamierza powierzyć 

wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której mowa w art. 70g ust. 1; 

15)  informacje i dokumenty dotyczące danej alternatywnej spółki inwestycyjnej, którą 

wnioskodawca będzie zarządzać po uzyskaniu zezwolenia, obejmujące: 

a)  umowę lub statut spółki będącej alternatywną spółką inwestycyjną - w przypadku gdy 

prowadzi ona działalność w formie określonej w art. 8a ust. 2 pkt 2, 

b)  regulacje wewnętrzne ASI, 

c)  informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, przy czym przepisy art. 

222a ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio, 

d)   oświadczenie firmy audytorskiej o zgodności przyjętych w regulacjach wewnętrznych 

ASI metod i zasad wyceny aktywów alternatywnej spółki inwestycyjnej z przepisami 

dotyczącymi rachunkowości, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą dla 

danej spółki strategią inwestycyjną - w przypadku gdy zamierzone jest wprowadzanie 

alternatywnej spółki inwestycyjnej do obrotu wśród klientów detalicznych, 

e)  umowę z depozytariuszem o wykonywanie funkcji depozytariusza alternatywnej spółki 

inwestycyjnej, 
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f)  dane osobowe członków zarządu depozytariusza odpowiedzialnych za wykonywanie 

funkcji depozytariusza przez jego jednostkę organizacyjną wraz z opisem ich kwalifikacji 

i doświadczenia zawodowego, 

g)  dane osobowe osób wyznaczonych przez depozytariusza do wykonywania obowiązków 

określonych w umowie. 

4. Do wniosku o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego 

ASI spółka załącza dodatkowo oświadczenie o niewystępowaniu powiązań, o których 

mowa w art. 70t ust. 3, a w przypadku występowania takich powiązań - informację o 

powiązaniach obejmującą: 

1)   firmy (nazwy), siedziby i adresy zarządzających z UE, spółek zarządzających, 

zagranicznych firm inwestycyjnych, instytucji kredytowych, podmiotów prowadzących 

działalność ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim oraz 

podmiotów prowadzących działalność reasekuracyjną na podstawie zezwolenia w 

państwie członkowskim, z którymi spółka jest powiązana; 

2)   określenie rodzaju powiązań; 

3)   wskazanie organów państw członkowskich, które udzieliły zezwolenia podmiotom, o 

których mowa w pkt 1, oraz organów państw członkowskich, które nadzorują ich 

działalność. 

5. Opisy, o których mowa w ust. 3 pkt 3 i 10, powinny uwzględniać kwalifikacje i 

doświadczenia zawodowe w zakresie poszczególnych strategii inwestycyjnych 

alternatywnej spółki inwestycyjnej, o których mowa w ust. 3 pkt 12 lit. a. 

6. W celu ustalenia, czy wpływ osoby posiadającej bezpośrednio lub pośrednio akcje 

wnioskodawcy w liczbie zapewniającej co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na 

walnym zgromadzeniu lub co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym 

wnioskodawcy nie będzie niekorzystny dla ostrożnego i stabilnego zarządzania 

alternatywną spółką inwestycyjną przez zarządzającego ASI, przestrzegania zasad 

uczciwego obrotu lub należytego zabezpieczenia interesu inwestorów tej spółki, Komisja 

może żądać przedstawienia innych danych dotyczących sytuacji finansowej tej osoby. 

 

Art. 70t. 

1. Komisja wydaje zezwolenie na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI. 
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2. Rozpoczęcie przez zarządzającego ASI działalności na terytorium państw członkowskich 

oraz wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej unijnego AFI może 

nastąpić po spełnieniu wymagań określonych w przepisach działu XII. 

3. Przed wydaniem zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI 

Komisja zasięga opinii właściwego organu państwa członkowskiego, jeżeli zarządzający 

ASI byłby: 

1)   podmiotem zależnym od zarządzającego z UE, spółki zarządzającej, zagranicznej firmy 

inwestycyjnej, instytucji kredytowej, podmiotu prowadzącego działalność 

ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim lub podmiotu 

prowadzącego działalność reasekuracyjną na podstawie zezwolenia w państwie 

członkowskim; 

2)   podmiotem zależnym od podmiotu dominującego wobec zarządzającego z UE, spółki 

zarządzającej, zagranicznej firmy inwestycyjnej, instytucji kredytowej, podmiotu 

prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia w państwie 

członkowskim lub podmiotu prowadzącego działalność reasekuracyjną na podstawie 

zezwolenia w państwie członkowskim; 

3)   kontrolowany przez te same osoby fizyczne lub prawne, które kontrolują zarządzającego z 

UE, spółkę zarządzającą, zagraniczną firmę inwestycyjną, instytucję kredytową, podmiot 

prowadzący działalność ubezpieczeniową posiadający zezwolenie w państwie 

członkowskim lub podmiot prowadzący działalność reasekuracyjną na podstawie 

zezwolenia w państwie członkowskim. 

4. Komisja odmawia wydania zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego 

ASI, w przypadku gdy: 

1)   wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne pod względem treści z 

przepisami prawa lub ze stanem faktycznym; 

[2)   wnioskodawca, członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej lub osoby, o których mowa 

w art. 70s ust. 3 pkt 10, mogą wykonywać działalność z naruszeniem zasad uczciwego 

obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interes inwestorów alternatywnej spółki 

inwestycyjnej, a także gdy członkowie zarządu lub rady nadzorczej nie spełniają 

wymogów, o których mowa w art. 42 ust. 2, lub nie są spełnione wymagania, o których 

mowa w art. 42 ust. 3 lub w art. 44 ust. 2;] 

<2) wnioskodawca, członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej lub osoby, o których 

mowa w art. 70s ust. 3 pkt 10, mogą wykonywać działalność z naruszeniem zasad 
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uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interes inwestorów 

alternatywnej spółki inwestycyjnej, a także gdy członkowie zarządu lub rady 

nadzorczej nie spełniają wymogów, o których mowa w art. 70d ust. 2, lub nie są 

spełnione wymagania, o których mowa w art. 70d ust. 3;> 

3)   wpływ osoby posiadającej bezpośrednio lub pośrednio akcje zarządzającego ASI w 

liczbie zapewniającej co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 

lub 10% udziału w kapitale zakładowym mógłby okazać się niekorzystny dla ostrożnego i 

stabilnego zarządzania alternatywną spółką inwestycyjną, przestrzegania zasad uczciwego 

obrotu lub należytego zabezpieczenia interesu inwestorów tej spółki; 

4)   pozostawanie zarządzającego ASI w bliskich powiązaniach z innym podmiotem mogłoby 

uniemożliwić Komisji skuteczne sprawowanie nadzoru nad zarządzającym ASI lub gdy 

sprawowanie takiego nadzoru byłoby utrudnione lub niemożliwe ze względu na przepisy 

prawa obowiązujące w miejscu siedziby lub zamieszkania tego podmiotu. 

5. Komisja może odmówić wydania zezwolenia, w przypadku gdy opinia, o której mowa w 

ust. 3, jest negatywna. 

 

Art. 70zb. 

1. Działalność określona w art. 70e ust. 1 nie wymaga uzyskania zezwolenia Komisji i może 

być wykonywana na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI, jeżeli łączna 

wartość aktywów wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych alternatywnych spółek 

inwestycyjnych, którymi zamierza zarządzać lub zarządza zarządzający ASI, nie 

przekracza, z uwzględnieniem art. 2 rozporządzenia 231/2013, wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 100 000 000 euro, a w przypadku gdy zarządzający ASI zarządza 

wyłącznie spółkami, które nie stosują dźwigni finansowej AFI i w których prawa 

uczestnictwa mogą być odkupione po co najmniej 5 latach od momentu ich nabycia - 

równowartości kwoty 500 000 000 euro. 

2. Równowartość w złotych kwot określonych w ust. 1 ustala się przy zastosowaniu średniego 

kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający: 

1)   dzień złożenia wniosku - w przypadku podmiotu ubiegającego się o wpis do rejestru 

zarządzających ASI; 

2)   dzień przyjęty jako dzień obliczenia łącznej wartości aktywów wchodzących w skład 

portfeli inwestycyjnych alternatywnych spółek inwestycyjnych, którymi zarządza - w 

przypadku zarządzającego ASI wpisanego do rejestru zarządzających ASI. 
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3. Zarządzający ASI niezwłocznie informuje Komisję o przyjętym dniu obliczania łącznej 

wartości aktywów wchodzących w skład portfela inwestycyjnego alternatywnej spółki 

inwestycyjnej, którym zarządza, jak również o jego zmianie. 

4. Do zarządzającego ASI, który wykonuje działalność określoną w art. 70e ust. 1 bez 

zezwolenia Komisji, po uzyskaniu wpisu do rejestru zarządzających ASI nie stosuje się 

przepisów < art. 70ba–70bd,> art. 70d, art. 70f ust. 3-12, art. 70g-70j, art. 70l-70r oraz 

przepisów działów IIIb, IV, XII i XIII. 

5. Działalność określona w art. 70e ust. 1 może być wykonywana przez zarządzającego ASI, 

który spełnia warunki określone w ust. 1, na podstawie zezwolenia na wykonywanie 

działalności zarządzającego ASI, jeżeli wystąpi on o takie zezwolenie. W takim 

przypadku przepisu ust. 4 nie stosuje się. 

6. Rejestr zarządzających ASI prowadzi Komisja. 

 

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. 
(24)

 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.] 

<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, agenta emisji 

prowadzącego zgodnie z art. 7a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 

ewidencję osób uprawnionych z certyfikatów inwestycyjnych 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. 117. 

1. Fundusz inwestycyjny zamknięty emituje certyfikaty inwestycyjne. 

2. Certyfikaty inwestycyjne mogą być przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczenia do 

obrotu na rynku regulowanym, lub wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu, 

jeżeli statut funduszu inwestycyjnego tak stanowi. 

[3. Osoby fizyczne mogą nabyć certyfikaty inwestycyjne funduszu, o którym mowa w art. 15 

ust. 1a, jeżeli dokonają jednorazowo zapisu na certyfikaty o wartości nie mniejszej niż 

równowartość w złotych 40 000 euro. Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro 

ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank 

Polski w dniu dokonywania zapisu.] 

<3. Osoby fizyczne mogą nabywać certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego, o 

którym mowa w art. 15 ust. 1a, jeżeli wartość certyfikatu inwestycyjnego pierwszej 

emisji tego funduszu będzie nie mniejsza niż równowartość w złotych kwoty 40 000 

euro.> 

<4. W przypadku gdy uczestnikami funduszu inwestycyjnego, o którym mowa w art. 15 

ust. 1a, są osoby fizyczne, cena emisyjna drugiej lub następnych emisji certyfikatów 

inwestycyjnych nie może być niższa niż wartość aktywów netto funduszu 

przypadająca na certyfikat inwestycyjny według wyceny aktywów netto funduszu 

dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na certyfikaty 

kolejnej emisji. Przepisu art. 132 ust. 1 nie stosuje się. 

5. Fundusz inwestycyjny, o którym mowa w art. 15 ust. 1a, nie może przydzielić osobie 

fizycznej certyfikatów inwestycyjnych drugiej lub kolejnych emisji za wpłatę do 

funduszu na certyfikaty inwestycyjne tej emisji w wysokości mniejszej niż 

równowartość w złotych kwoty 40 000 euro. 

6. Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro, o której mowa w ust. 3 i 5, ustala 

się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank 

Polski w dniu sporządzenia warunków emisji danej emisji certyfikatów. 

7. Statut funduszu inwestycyjnego, o którym mowa w art. 15 ust. 1a, określa podmioty, 

które mogą być uczestnikami funduszu, lub warunki, które muszą spełniać osoby 

mogące zostać uczestnikami funduszu. 

8. Ograniczeń przewidzianych w statucie, określonych na podstawie ust. 7, nie stosuje się 

w przypadku nabycia certyfikatów inwestycyjnych w postępowaniu egzekucyjnym, 
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w wyniku dziedziczenia lub w przypadku zajścia zdarzenia prawnego innego niż 

czynność prawna. 

9. Do ofert publicznych certyfikatów inwestycyjnych funduszu, o którym mowa w art. 

15 ust. 1a, nie stosuje się przepisu art. 3 ust. 1a i art. 38b ustawy o ofercie 

publicznej.> 

[Art. 117a. 

1. W przypadku funduszu, o którym mowa w art. 15 ust. 1a, zmiana statutu funduszu 

inwestycyjnego w zakresie określenia, że certyfikaty inwestycyjne funduszu będą 

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

lub wprowadzane do alternatywnego systemu obrotu, wymaga uzyskania zezwolenia 

Komisji. 

2. Zmiana statutu funduszu inwestycyjnego, o której mowa w ust. 1, wymaga również 

zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego zgodnie z 

przepisami rozdziału 2 ustawy o ofercie publicznej, jeżeli obowiązek ich sporządzenia i 

zatwierdzenia wynika z przepisów tej ustawy.] 

 

< Art. 117a. 

1. W przypadku funduszu, o którym mowa w art. 15 ust. 1a, zmiana statutu funduszu 

inwestycyjnego w zakresie określenia, że certyfikaty inwestycyjne funduszu będą 

oferowane w drodze oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku 

regulowanym, lub wprowadzane do alternatywnego systemu obrotu, wymaga 

uzyskania zezwolenia Komisji, z wyjątkiem oferty publicznej, która nie wymaga 

sporządzenia prospektu na podstawie: 

1) art. 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia 2017/1129, o ile jest kierowana do mniej niż 150 

osób będących inwestorami kwalifikowanymi, lub 

2) art. 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia 2017/1129. 

2. Zmiana statutu funduszu inwestycyjnego, o której mowa w ust. 1, wymaga również 

zatwierdzenia prospektu zgodnie z przepisami rozporządzenia 2017/1129 lub 

rozdziału 2 ustawy o ofercie publicznej, jeżeli obowiązek ich sporządzenia i 

zatwierdzenia wynika z przepisów tego rozporządzenia lub tej ustawy.> 
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Art. 117b. 

1. Do wniosku funduszu inwestycyjnego o wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 117a 

ust. 1, załącza się: 

1)   statut funduszu inwestycyjnego; 

[2)   prospekt emisyjny albo memorandum informacyjne - jeżeli obowiązek ich sporządzenia i 

zatwierdzenia wynika z przepisów rozdziału 2 ustawy o ofercie publicznej;] 

<2) prospekt – jeżeli obowiązek jego sporządzenia i zatwierdzenia wynika z przepisów 

rozporządzenia 2017/1129 lub rozdziału 2 ustawy o ofercie publicznej;> 

3)    umowę z depozytariuszem o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu 

inwestycyjnego; 

4)    dane osobowe członków zarządu depozytariusza odpowiedzialnych za wykonywanie 

funkcji depozytariusza przez jego jednostkę organizacyjną wraz z opisem ich kwalifikacji 

i doświadczeń zawodowych; 

5)   dane osobowe osób zatrudnionych w towarzystwie lub w podmiotach, o których mowa w 

art. 46 ust. 1-3, które mają istotny wpływ na działalność funduszu, w tym w szczególności 

na decyzje inwestycyjne funduszu; 

6)   dane osobowe osób wyznaczonych przez depozytariusza do wykonywania obowiązków 

określonych w umowie; 

7)   informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym osób, o których mowa w pkt 5, 

w szczególności w zakresie lokowania w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe 

stanowiące przedmiot lokat funduszu, oraz informacje z Krajowego Rejestru Karnego; 

8)   odpisy z właściwego rejestru podmiotów, którym towarzystwo powierzyło wykonywanie 

czynności na podstawie umowy, o której mowa w art. 45a ust. 1; 

9)   wskazanie inicjatora sekurytyzacji oraz podstawowych warunków umów zawartych przez 

towarzystwo w związku z procesem sekurytyzacji - w przypadku standaryzowanego 

funduszu sekurytyzacyjnego; 

10)   oświadczenie firmy audytorskiej o zgodności metod i zasad wyceny aktywów funduszu 

opisanych w statucie z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, 

a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez fundusz polityką 

inwestycyjną; 

11)  bilans i rachunek wyniku z operacji funduszu inwestycyjnego sporządzone w zakresie 

wskazanym w przepisach dotyczących rachunkowości funduszy inwestycyjnych, na dzień 

ostatniej wyceny aktywów funduszu; 
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12)  opis portfela inwestycyjnego funduszu inwestycyjnego w zakresie nie mniejszym niż 

wskazany w przepisach dotyczących rachunkowości funduszy inwestycyjnych, 

sporządzony na dzień przypadający nie później niż 14 dni przed dniem złożenia wniosku; 

13)  uchwałę zgromadzenia inwestorów albo rady inwestorów, w przypadku określonym w 

art. 140 ust. 4a, w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany statutu funduszu 

inwestycyjnego, o której mowa w art. 117a ust. 1; 

14)  informację, czy w funduszu inwestycyjnym miało miejsce niezatwierdzenie przez 

zgromadzenie inwestorów rocznego sprawozdania finansowego funduszu, wystąpienie 

przesłanki rozwiązania funduszu lub wszczęcie przed sądem, organem właściwym dla 

postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej postępowania 

dotyczącego zobowiązań lub wierzytelności funduszu. 

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

zarządza i prowadzi jego sprawy zarządzający z UE, informacje określone w ust. 1 pkt 5 

odnoszą się również do osób zatrudnionych u zarządzającego z UE, a dokumenty 

określone w ust. 1 pkt 8 i 9 odnoszą się również do umów zawartych przez 

zarządzającego z UE. 

2. Komisja odmawia wydania zezwolenia na zmianę statutu, o której mowa w art. 117a ust. 1, 

jeżeli: 

1)   osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 4-6, mogą wykonywać swoje obowiązki z 

naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interesy 

uczestników funduszu albo 

2)   dokumenty załączone do wniosku nie odpowiadają przepisom prawa lub są niezgodne ze 

stanem faktycznym, albo 

3)   statut funduszu inwestycyjnego, umowa z depozytariuszem lub portfel inwestycyjny 

funduszu nie uwzględniają należycie interesów uczestników funduszu. 

3. Wydając zezwolenie na zmianę statutu, o której mowa w art. 117a ust. 1, Komisja 

zatwierdza wybór depozytariusza funduszu. [Wydanie zezwolenia jest także równoznaczne 

z zatwierdzeniem przez Komisję prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego 

zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o ofercie publicznej, jeżeli obowiązek ich 

sporządzenia i zatwierdzenia wynika z przepisów tej ustawy.] <Wydanie zezwolenia jest 

także równoznaczne z zatwierdzeniem przez Komisję prospektu zgodnie z 

przepisami rozporządzenia 2017/1129 lub rozdziału 2 ustawy o ofercie publicznej, 



- 106 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

jeżeli obowiązek ich sporządzenia i zatwierdzenia wynika z przepisów tego 

rozporządzenia lub tej ustawy.>  

4. Do wydania zezwolenia na zmianę statutu, o której mowa w art. 117a ust. 1, przepisy art. 

118 i art. 119 stosuje się odpowiednio. 

5. Niezwłocznie po uzyskaniu zezwolenia towarzystwo ogłasza zmianę statutu funduszu 

inwestycyjnego. Zmiana statutu funduszu, o której mowa w art. 117a ust. 1, wchodzi w 

życie z dniem ogłoszenia. 

[6. Od dnia uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 117a ust. 1, statut funduszu nie 

podlega zmianom do czasu zarejestrowania certyfikatów inwestycyjnych, które będą 

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

wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, w depozycie papierów wartościowych.] 

<6. Od dnia uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 117a ust. 1, statut funduszu 

nie podlega zmianom do czasu zarejestrowania certyfikatów inwestycyjnych, które 

będą: 

1) oferowane w drodze oferty publicznej, z wyjątkiem oferty publicznej, która nie 

wymaga sporządzenia prospektu na podstawie: 

a) art. 1 ust. 4 lit. a rozporządzenia 2017/1129, o ile jest kierowana do mniej niż 150 

osób będących inwestorami kwalifikowanymi, lub 

b) art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia 2017/1129, lub 

2) dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, lub 

3) wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu 

– w depozycie papierów wartościowych.> 

 

Art. 118. 

[1. Do sporządzenia oraz zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub memorandum 

informacyjnego albo udostępnienia memorandum informacyjnego w rozumieniu 

przepisów rozdziału 2 ustawy o ofercie publicznej, dotyczącego certyfikatów 

inwestycyjnych lub dopuszczenia certyfikatów inwestycyjnych do obrotu na rynku 

regulowanym, lub wprowadzenia certyfikatów inwestycyjnych do alternatywnego systemu 

obrotu stosuje się przepisy ustawy o ofercie publicznej lub ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.] 

<1. Do sporządzenia oraz zatwierdzenia prospektu lub memorandum informacyjnego 

albo udostępnienia memorandum informacyjnego w rozumieniu przepisów rozdziału 
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2 ustawy o ofercie publicznej, dotyczącego certyfikatów inwestycyjnych lub 

dopuszczenia certyfikatów inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym, lub 

wprowadzenia certyfikatów inwestycyjnych do alternatywnego systemu obrotu 

stosuje się przepisy ustawy o ofercie publicznej lub ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, a także przepisy rozporządzenia 

2017/1129 oraz aktów delegowanych i wykonawczych wydanych na jego podstawie.> 

2. (uchylony). 

3. Z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego, o 

których mowa w ust. 1, występuje towarzystwo, a w przypadku, o którym mowa w art. 38 

ust. 2 - spółka akcyjna ubiegająca się o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie 

działalności przez towarzystwo. 

Art. 119. 

[1. Wydanie przez Komisję zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego zamkniętego 

emitującego certyfikaty inwestycyjne, które zgodnie ze statutem funduszu inwestycyjnego 

będą oferowane w drodze oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku 

regulowanym, lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, jest równoznaczne z 

zatwierdzeniem prospektu emisyjnego funduszu lub memorandum informacyjnego 

funduszu zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o ofercie publicznej, jeżeli obowiązek 

ich sporządzenia i zatwierdzenia wynika z przepisów tej ustawy. 

2. Publiczny fundusz inwestycyjny zamknięty jest obowiązany do emitowania certyfikatów 

inwestycyjnych wyłącznie w drodze oferty publicznej.] 

<1. Wydanie przez Komisję zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego 

zamkniętego emitującego certyfikaty inwestycyjne, które zgodnie ze statutem 

funduszu inwestycyjnego będą: 

1) oferowane w drodze oferty publicznej, z wyjątkiem oferty publicznej, która nie 

wymaga sporządzenia prospektu na podstawie: 

a) art. 1 ust. 4 lit. a rozporządzenia 2017/1129, o ile jest kierowana do mniej niż 150 

osób będących inwestorami kwalifikowanymi, lub 

b) art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia 2017/1129, lub 

2) dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, lub 

3) wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu 

– jest równoznaczne z zatwierdzeniem prospektu lub memorandum informacyjnego 

pierwszej emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszu zgodnie z przepisami 
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rozporządzenia 2017/1129 lub rozdziału 2 ustawy o ofercie publicznej, jeżeli 

obowiązek ich sporządzenia i zatwierdzenia wynika z przepisów tego rozporządzenia 

lub tej ustawy. 

2. Publiczny fundusz inwestycyjny zamknięty jest obowiązany do emitowania 

certyfikatów inwestycyjnych wyłącznie w drodze oferty publicznej, z wyjątkiem 

oferty publicznej, która nie wymaga sporządzenia prospektu na podstawie: 

1) art. 1 ust. 4 lit. a rozporządzenia 2017/1129, o ile jest kierowana do mniej niż 150 

osób będących inwestorami kwalifikowanymi, lub 

2) art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia 2017/1129.> 

3. W przypadku gdy wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego lub memorandum 

informacyjnego obejmuje certyfikaty inwestycyjne więcej niż jednej emisji, statut 

funduszu powinien określać liczbę emisji, maksymalną liczbę certyfikatów 

inwestycyjnych kolejnych emisji oraz termin, przed upływem którego fundusz zaoferuje 

certyfikaty inwestycyjne kolejnych emisji. 

[4. W przypadku pierwszej emisji certyfikatów inwestycyjnych do zatwierdzenia prospektu 

emisyjnego lub memorandum informacyjnego nie stosuje się terminów, o których mowa w 

ustawie o ofercie publicznej.] 

Art. 120. 

[1. Fundusz inwestycyjny zamknięty emitujący certyfikaty inwestycyjne, które zgodnie ze 

statutem funduszu inwestycyjnego będą oferowane w drodze oferty publicznej lub 

dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, lub wprowadzone do alternatywnego 

systemu obrotu, jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia wpisania funduszu do rejestru 

funduszy inwestycyjnych oraz od dnia zamknięcia każdej kolejnej emisji certyfikatów, do 

złożenia wniosku o dopuszczenie certyfikatów inwestycyjnych do obrotu na rynku 

regulowanym lub o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu.] 

<1. Fundusz inwestycyjny zamknięty emitujący certyfikaty inwestycyjne, które zgodnie 

ze statutem funduszu inwestycyjnego będą: 

1) oferowane w drodze oferty publicznej, z wyjątkiem oferty publicznej, która nie 

wymaga sporządzenia prospektu na podstawie: 

a) art. 1 ust. 4 lit. a rozporządzenia 2017/1129, o ile jest kierowana do mniej niż 150 

osób będących inwestorami kwalifikowanymi, lub 

b) art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia 2017/1129, lub 

2) dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, lub 
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3) wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu 

– jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia wpisania funduszu do rejestru funduszy 

inwestycyjnych oraz od dnia zamknięcia każdej kolejnej emisji certyfikatów, do 

złożenia wniosku o dopuszczenie certyfikatów inwestycyjnych do obrotu na rynku 

regulowanym lub o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu.> 

2. W przypadku zmiany statutu funduszu, o której mowa w art. 117a ust. 1, która nie jest 

połączona z nową emisją certyfikatów inwestycyjnych, fundusz jest obowiązany do 

złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia uzyskania 

zezwolenia. 

3. Komisja może przedłużyć termin określony w ust. 1 i 2 o 7 dni na uzasadniony wniosek 

funduszu inwestycyjnego. Komisja odmawia zgody, w przypadku gdy przedłużenie 

terminu jest sprzeczne z interesem uczestników funduszu inwestycyjnego. 

4. W przypadku odmowy dopuszczenia certyfikatów inwestycyjnych do obrotu na rynku 

regulowanym obrót nimi może być prowadzony w alternatywnym systemie obrotu. 

5. W przypadku odmowy wprowadzenia certyfikatów inwestycyjnych do alternatywnego 

systemu obrotu obrót nimi może być prowadzony na rynku regulowanym. 

 

Art. 127. 

Statut funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który nie jest publicznym funduszem 

inwestycyjnym zamkniętym, może dopuszczać możliwość jednoczesnego 

przeprowadzania kilku emisji certyfikatów inwestycyjnych. < W takim przypadku 

fundusz nie może przydzielać certyfikatów inwestycyjnych tych emisji osobom 

fizycznym.> 

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. 
(32)

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

rachunku papierów wartościowych uczestnika albo na właściwym rachunku zbiorczym.] 

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

rachunku papierów wartościowych uczestnika albo na właściwym rachunku 

zbiorczym, albo w chwili wpisania certyfikatu do ewidencji osób uprawnionych z 
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papierów wartościowych prowadzonej przez agenta emisji, o którym mowa w art. 7a 

ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.> 

3. 
(33)

 (uchylony). 

Art. 137. 

1. Certyfikat inwestycyjny imienny funduszu inwestycyjnego zamkniętego może być wydany 

uczestnikowi, który nie opłacił w całości ceny emisyjnej certyfikatu, jeżeli statut funduszu 

tak stanowi. 

<1a. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, jeżeli uczestnikiem funduszu, w wyniku 

przydziału certyfikatów inwestycyjnych pierwszej emisji, zostanie osoba fizyczna, 

certyfikaty inwestycyjne pierwszej emisji mogą być przydzielone lub wydane 

uczestnikom, jeżeli każdy certyfikat inwestycyjny został opłacony przed jego 

wydaniem w wysokości nie mniejszej niż równowartość w złotych kwoty 40 000 euro. 

Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro ustala się przy zastosowaniu 

średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu sporządzenia 

warunków emisji. 

1b. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, jeżeli uczestnikiem funduszu, w wyniku 

przydziału certyfikatów inwestycyjnych drugiej lub kolejnych emisji, zostanie osoba 

fizyczna, certyfikaty inwestycyjne takiej emisji mogą być przydzielone lub wydane 

osobie fizycznej, jeżeli dokonała ona wpłaty do funduszu na opłacenie tych 

certyfikatów inwestycyjnych danej emisji w wysokości nie mniejszej niż 

równowartość w złotych kwoty 40 000 euro. Równowartość w złotych kwoty 

wyrażonej w euro ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego 

przez Narodowy Bank Polski w dniu sporządzenia warunków emisji.> 

2. Do zarejestrowania funduszu inwestycyjnego zamkniętego wymagane jest zebranie wpłat 

do funduszu w wysokości określonej w statucie. 

3. Uczestnik funduszu jest obowiązany do całkowitego opłacenia certyfikatu inwestycyjnego, 

z wyjątkiem przypadku, w którym otwarcie likwidacji funduszu nastąpi przed 

dokonaniem wezwania, o którym mowa w ust. 5. 

4. Wpłaty na certyfikaty inwestycyjne nieopłacone w całości powinny być dokonywane 

równomiernie na wszystkie certyfikaty w terminach i w wysokości określonych w statucie 

funduszu lub uchwałach zgromadzenia inwestorów. 

5. Uczestnik jest obowiązany wnieść wpłatę na certyfikaty nieopłacone w całości po 

otrzymaniu od funduszu, listem poleconym, wezwania do dokonania wpłaty. Statut 
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funduszu może określić inny sposób doręczenia wezwania, w tym przesłanki uznania 

niedoręczonego wezwania za doręczone, w przypadku niemożności doręczenia wezwania 

w sposób określony w statucie funduszu. Wezwanie powinno być dokonane na miesiąc 

przed terminem wpłaty, jeżeli statut nie określi innego terminu. 

6. Jeżeli uczestnik nie dokonał wpłaty w terminie, jest on obowiązany do zapłacenia odsetek 

ustawowych za opóźnienie lub odszkodowania, chyba że statut stanowi inaczej. Statut 

funduszu może określać wysokość odszkodowania lub sposób ustalenia wysokości 

odszkodowania. 

7. Jeżeli uczestnik w terminie określonym w statucie funduszu, nie dłuższym jednak niż 6 

miesięcy, po upływie terminu płatności nie uiścił zaległej wpłaty wraz z odsetkami lub 

odszkodowaniem przewidzianym przez statut, fundusz inwestycyjny zamknięty umarza 

certyfikat inwestycyjny i zwraca uczestnikowi różnicę między wartością aktywów netto 

funduszu przypadającą na certyfikat inwestycyjny z dnia umorzenia certyfikatu a sumą 

należności funduszu z tytułu nieopłacenia w pełni certyfikatu, odsetek lub 

odszkodowania, w terminie określonym w statucie funduszu, nie dłuższym jednak niż rok 

od dnia umorzenia certyfikatu inwestycyjnego. Fundusz inwestycyjny zawiadamia 

uczestnika oraz jego prawnych poprzedników, którzy w okresie ostatnich pięciu lat byli 

wpisani do księgi certyfikatów inwestycyjnych, o umorzeniu certyfikatów inwestycyjnych 

wraz ze wskazaniem serii i numerów tych certyfikatów. Zawiadomienia należy wysyłać 

listami poleconymi na adresy wskazane w księdze certyfikatów inwestycyjnych. 

8. Po upływie terminu płatności uczestnik nie może wykonywać prawa głosu z nieopłaconych 

certyfikatów inwestycyjnych, chyba że w terminie określonym w statucie funduszu, nie 

dłuższym jednak niż 6 miesięcy po upływie terminu płatności, uiścił zaległą wpłatę wraz z 

odsetkami lub odszkodowaniem. 

Art. 141. 

[1. 
(34)

 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.] 

<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 
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blokady certyfikatów inwestycyjnych w liczbie stanowiącej ponad 5% ogólnej liczby 

certyfikatów na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, 

albo w ewidencji osób uprawnionych z papierów wartościowych prowadzonej przez 

agenta emisji, o którym mowa w art. 7a ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi.> 

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. 
(35)

 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.] 

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

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 jego odbycia, złożą towarzystwu 

świadectwo depozytowe wydane zgodnie z przepisami ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi, albo zaświadczenie wydane przez agenta emisji, o 

którym mowa w art. 7a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, prowadzącego 

ewidencję osób uprawnionych z certyfikatów inwestycyjnych, potwierdzające 
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zablokowanie certyfikatów inwestycyjnych uczestnika w tej ewidencji oraz 

wskazujące liczbę, rodzaj i serię tych certyfikatów.> 

1a. 
(36)

 (uchylony). 

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

funduszu. 

3. 
(37)

 (uchylony). 

4. 
(38)

 (uchylony). 

Art. 145. 

1. Fundusz inwestycyjny zamknięty, z zastrzeżeniem ust. 2-8, art. 146 oraz art. 147, może 

lokować aktywa w: 

1)   papiery wartościowe, 

2)   wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych, 

[3)   udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością,] 

<3) udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym w spółkach z siedzibą 

za granicą,> 

4)   waluty, 

5)   instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, 

6)   prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od oznaczonych co do 

gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji 

lub emisji zanieczyszczeń, dopuszczone do obrotu na giełdach towarowych, 

7)   instrumenty rynku pieniężnego 

- pod warunkiem że są zbywalne. 

2. Fundusz inwestycyjny zamknięty, o którym mowa w art. 183 oraz art. 196, może lokować 

aktywa w zbywalne wierzytelności wobec osób fizycznych. 

3. Papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden 

podmiot, wierzytelności wobec tego podmiotu i udziały w tym podmiocie nie mogą 

stanowić, z zastrzeżeniem ust. 4, łącznie więcej niż 20% wartości aktywów funduszu, 

przy czym w przypadku zawarcia przez fundusz sekurytyzacyjny umowy, o której mowa 

w art. 183 ust. 5, ograniczenie, o którym mowa w niniejszym ustępie, odnosi się do 

poszczególnych wierzytelności będących przedmiotem sekurytyzacji. 

4. Listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny nie mogą stanowić więcej niż 

25% wartości aktywów funduszu. 
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5. Fundusz inwestycyjny zamknięty może lokować aktywa w depozyty w bankach krajowych, 

bankach zagranicznych lub w instytucjach kredytowych. 

6. 
(39)

 Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej 

nie mogą stanowić więcej niż 20% aktywów funduszu, z wyłączeniem depozytów 

przechowywanych przez depozytariusza. 

7. Waluta obca jednego państwa lub euro nie może stanowić więcej niż 20% wartości 

aktywów funduszu. 

8. Ograniczeń, o których mowa w ust. 3, nie stosuje się do papierów wartościowych 

emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank 

Polski, państwa członkowskie, państwa należące do OECD albo międzynarodowe 

instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska, co najmniej jedno z 

państw członkowskich lub państw należących do OECD. 

9. Do lokat funduszu inwestycyjnego zamkniętego stosuje się przepisy art. 107 ust. 2-6. 

 

Art. 152. 

1. Fundusz inwestycyjny zamknięty może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych, 

instytucjach kredytowych lub bankach zagranicznych, pożyczki i kredyty o łącznej 

wysokości nieprzekraczającej 75% wartości aktywów netto funduszu w chwili zawarcia 

umowy pożyczki lub kredytu, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Jeżeli statut funduszu tak stanowi, fundusz inwestycyjny zamknięty, w którym działa 

zgromadzenie inwestorów, może dokonywać emisji obligacji w wysokości 

nieprzekraczającej 15% wartości aktywów netto funduszu na dzień poprzedzający dzień 

podjęcia przez zgromadzenie inwestorów uchwały o emisji obligacji, z zastrzeżeniem art. 

188 ust. 4. 

3. W przypadku wyemitowania przez fundusz inwestycyjny obligacji łączna wartość 

pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji nie może przekraczać 75% wartości aktywów 

netto funduszu. 

[4. Emisja obligacji przez publiczny fundusz inwestycyjny zamknięty może nastąpić wyłącznie 

w trybie przewidzianym w ustawie o ofercie publicznej.] 

<4. Emisja obligacji przez publiczny fundusz inwestycyjny zamknięty może nastąpić 

wyłącznie w trybie przewidzianym w rozporządzeniu 2017/1129 lub w ustawie o 

ofercie publicznej.> 
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Art. 187. 

1. Niestandaryzowany fundusz sekurytyzacyjny może być utworzony jako fundusz z 

wydzielonymi subfunduszami. 

2. Do momentu utworzenia drugiego subfunduszu aktywa i zobowiązania subfunduszu 

stanowią aktywa i zobowiązania funduszu. 

3. Niestandaryzowany fundusz sekurytyzacyjny jest obowiązany lokować nie mniej niż 75% 

wartości aktywów funduszu, a w przypadku niestandaryzowanego funduszu 

sekurytyzacyjnego z wydzielonymi subfunduszami nie mniej niż 75% wartości aktywów 

każdego subfunduszu, w: 

1)   określone wierzytelności; 

2)   papiery wartościowe inkorporujące wierzytelności pieniężne; 

3)   prawa do świadczeń z tytułu określonych wierzytelności. 

4. Lokaty, o których mowa w ust. 3 pkt 2, nie mogą stanowić więcej niż 25% wartości 

aktywów netto funduszu, a w przypadku niestandaryzowanego funduszu 

sekurytyzacyjnego z wydzielonymi subfunduszami nie więcej niż 25% wartości aktywów 

netto każdego subfunduszu. 

[5. Uczestnikami niestandaryzowanego funduszu sekurytyzacyjnego mogą być wyłącznie: 

1)   osoby prawne; 

2)   jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 

6. Statut funduszu może przewidywać, że uczestnikami niestandaryzowanego funduszu 

sekurytyzacyjnego mogą być osoby fizyczne. W takim przypadku cena emisyjna jednego 

certyfikatu nie może być niższa niż równowartość w złotych 40 000 euro.] 

 

Art. 196. 

1. Fundusz inwestycyjny zamknięty lub specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty 

stosujący zasady i ograniczenia inwestycyjne funduszu zamkniętego może być utworzony 

jako fundusz aktywów niepublicznych lokujący co najmniej 80% wartości swoich 

aktywów w aktywa inne niż: 

[1)   papiery wartościowe będące przedmiotem publicznej oferty lub papiery wartościowe 

dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, chyba że papiery wartościowe stały się 

przedmiotem publicznej oferty lub zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym 

po ich nabyciu przez fundusz;] 

<1) papiery wartościowe: 
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a) będące przedmiotem oferty publicznej, z wyjątkiem papierów wartościowych 

będących przedmiotem oferty publicznej, która nie wymaga sporządzenia prospektu 

na podstawie: 

– art. 1 ust. 4 lit. a rozporządzenia 2017/1129, o ile jest kierowana do mniej niż 150 

osób będących inwestorami kwalifikowanymi, lub 

– art. 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia 2017/1129, lub 

b) dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym 

– chyba że stały się one przedmiotem oferty publicznej, która wymaga sporządzenia 

prospektu na podstawie rozporządzenia 2017/1129, lub zostały dopuszczone do 

obrotu na rynku regulowanym po ich nabyciu przez fundusz;> 

2)   instrumenty rynku pieniężnego, chyba że zostały wyemitowane przez spółki niepubliczne, 

których akcje lub udziały wchodzą w skład portfela inwestycyjnego funduszu. 

2. Fundusz, który zamierza prowadzić działalność jako fundusz aktywów niepublicznych w 

rozumieniu niniejszego rozdziału, jest obowiązany wskazać tę cechę w statucie. 

 

Art. 197. 

1. W przypadku, o którym mowa w art. 119 ust. 3, do czasu upływu terminu do zaoferowania 

certyfikatów inwestycyjnych wskazanego w statucie funduszu, do lokat funduszu nie 

stosuje się art. 145 ust. 3. 

2. W przypadku funduszu inwestycyjnego aktywów niepublicznych termin określony w art. 

148 ust. 3 lub art. 157 ust. 3 wynosi 36 miesięcy. 

3. W przypadku, gdy do określonego w statucie funduszu aktywów niepublicznych dnia 

rozpoczęcia likwidacji funduszu pozostało nie więcej niż 36 miesięcy, do lokat funduszu 

art. 145 ust. 3 nie stosuje się. 

<4. W przypadku, w którym wpłaty na poczet opłacenia certyfikatów inwestycyjnych 

funduszu aktywów niepublicznych pochodzą w całości albo w części ze środków Unii 

Europejskiej, w tym w szczególności ze środków realizujących Politykę Spójności, i 

są realizowane bezpośrednio przez beneficjenta tych środków w rozumieniu 

przepisów Unii Europejskiej, do lokat funduszu przepisu art. 145 ust. 3 nie stosuje 

się.> 

DZIAŁ VIII 

[Łączenie funduszy inwestycyjnych] 



- 117 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

< Łączenie funduszy inwestycyjnych otwartych, specjalistycznych funduszy 

inwestycyjnych otwartych i funduszy zagranicznych > 

 

< Dział VIIIa 

Łączenie funduszy inwestycyjnych zamkniętych 

 

Art. 208zzi. 

1. Fundusze inwestycyjne zamknięte, o których mowa w art. 15 ust. 1a, prowadzące 

działalność jako fundusze aktywów niepublicznych, których organem jest to samo 

towarzystwo, mogą się ze sobą łączyć. 

2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, następuje przez: 

1) przeniesienie majątku funduszu przejmowanego do istniejącego funduszu 

przejmującego oraz przydzielenie uczestnikom funduszu przejmowanego 

certyfikatów inwestycyjnych funduszu przejmującego w zamian za certyfikaty 

inwestycyjne funduszu przejmowanego; 

2) utworzenie przez towarzystwo będące organem łączonych funduszy funduszu, o 

którym mowa w art. 15 ust. 1a, prowadzącego działalność jako fundusz aktywów 

niepublicznych, do którego wniesiony zostaje majątek dwóch lub więcej funduszy 

przejmowanych w zamian za przydzielenie uczestnikom funduszy przejmowanych 

certyfikatów inwestycyjnych nowo tworzonego funduszu. 

3. Przez fundusz przejmowany rozumie się fundusz, o którym mowa w art. 15 ust. 1a, 

prowadzący działalność jako fundusz aktywów niepublicznych, którego majątek jest 

wnoszony do innego istniejącego lub do nowo tworzonego funduszu, w zamian za 

przydzielenie uczestnikom tego funduszu certyfikatów inwestycyjnych funduszu, do 

którego jest wnoszony ten majątek. 

4. Przez fundusz przejmujący rozumie się istniejący lub nowo tworzony fundusz, o 

którym mowa w art. 15 ust. 1a, prowadzący działalność jako fundusz aktywów 

niepublicznych, do którego wnoszony jest majątek: 

1) funduszu przejmowanego – w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1; 

2) dwóch lub więcej funduszy przejmowanych – w przypadku, o którym mowa w ust. 2 

pkt 2. 

5. W połączeniu, o którym mowa w ust. 1, nie mogą brać udziału subfundusze 

wydzielone w funduszach, o których mowa w art. 15 ust. 1a, prowadzących 
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działalność jako fundusz aktywów niepublicznych, ani fundusze z wydzielonymi 

subfunduszami. 

6. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, wymaga sporządzenia planu połączenia. 

7. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić wyłącznie za uprzednio wyrażoną 

zgodą w formie uchwały zgromadzenia inwestorów: 

1) w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 – w funduszu przejmowanym i 

funduszu przejmującym; 

2) w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 – w funduszu przejmowanym. 

8. Zgoda, o której mowa w ust. 7, jest udzielana, jeżeli głosy za połączeniem oddali 

uczestnicy reprezentujący łącznie co najmniej 2/3 ogólnej liczby certyfikatów 

inwestycyjnych danego funduszu. 

Art. 208zzj. 

1. Plan połączenia sporządzają i podpisują: 

1) fundusz przejmowany i fundusz przejmujący – w przypadku połączenia, o którym 

mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1; 

2) fundusze przejmowane i towarzystwo, w imieniu funduszu przejmującego – w 

przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 2. 

2. Plan połączenia zawiera: 

1) w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1 – wskazanie 

funduszu przejmowanego i funduszu przejmującego; 

2) w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 2 – wskazanie 

funduszy przejmowanych; 

3) wskazanie przyczyn i celu połączenia funduszy; 

4) analizę skutków połączenia dla możliwości prowadzenia przez fundusz przejmujący 

działalności zgodnie z przepisami ustawy i statutu oraz dla uczestników wszystkich 

funduszy biorących udział w połączeniu, w tym możliwości realizacji uprawnień 

uczestników wynikających z ustawy lub statutu funduszu; 

5) wskazanie metod i zasad dokonywania wyceny aktywów oraz ustalania wartości 

aktywów netto funduszy; 

6) wskazanie: 

a) w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1 – metody 

obliczenia stosunku liczby certyfikatów inwestycyjnych, które zostaną przydzielone 
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uczestnikowi w funduszu przejmującym, w stosunku do liczby certyfikatów 

inwestycyjnych posiadanych przez uczestnika w funduszu przejmowanym, 

b) w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 2 – początkowej 

wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny funduszu przejmującego; 

7) wskazanie planowanego terminu połączenia. 

3. Plan połączenia podlega badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i 

rzetelności. 

Art. 208zzk. 

1. Nie później niż na 90 dni przed planowanym terminem połączenia towarzystwo: 

1) zawiadamia, na papierze lub innym trwałym nośniku informacji, uczestników 

funduszu przejmowanego, a w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi 

ust. 2 pkt 1, także uczestników funduszu przejmującego, o planowanym połączeniu; 

2) udostępnia uczestnikom funduszy biorących udział w połączeniu zbadany przez 

biegłego rewidenta plan połączenia oraz: 

a) statuty funduszy biorących udział w połączeniu – w przypadku, o którym mowa w 

art. 208zzi ust. 2 pkt 1, 

b) statuty funduszy przejmowanych oraz projekt statutu funduszu przejmującego – w 

przypadku, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 2, 

c) ostatnie zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe funduszy; 

3) zwołuje zgromadzenie inwestorów funduszu przejmowanego, a w przypadku 

połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1, także zgromadzenie 

inwestorów funduszu przejmującego, w celu uzyskania zgody zgromadzenia 

inwestorów na połączenie. 

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest wysyłane wraz z zawiadomieniem 

o zwołaniu zgromadzenia inwestorów w sposób określony dla zawiadomienia o 

zwołaniu zgromadzenia inwestorów. 

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera: 

1) wskazanie dnia, do którego uczestnicy funduszu przejmowanego, a w przypadku 

połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1, także uczestnicy funduszu 

przejmującego, mają prawo zażądać wykupu certyfikatów inwestycyjnych funduszu, 

o ile statut funduszu przewiduje wykup certyfikatów inwestycyjnych;  

2) wskazanie dnia przydziału certyfikatów inwestycyjnych funduszu przejmującego. 

4. W przypadku wykupu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1: 
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1) nie stosuje się warunków wykupywania certyfikatów inwestycyjnych, określonych w 

statucie funduszu; 

2) nie pobiera się opłat manipulacyjnych. 

5. Wykup certyfikatów inwestycyjnych, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, następuje w dniu 

wyceny, o którym mowa w art. 208zzm ust. 3. 

6. Dzień, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, do którego uczestnicy mają prawo żądać 

wykupu certyfikatów inwestycyjnych, należy wyznaczyć nie wcześniej niż 14. dnia po 

zgromadzeniu inwestorów, o którym mowa w art. 208zzi ust. 7, i nie później niż w 

dniu poprzedzającym dzień wyceny, o którym mowa w art. 208zzm ust. 3. 

7. Jeżeli statut funduszu, o którym mowa w art. 15 ust. 1a, prowadzącego działalność 

jako fundusz aktywów niepublicznych, nie przewiduje działania zgromadzenia 

inwestorów, towarzystwo jest obowiązane do dokonania zmiany statutu funduszu w 

zakresie dotyczącym wprowadzenia zgromadzenia inwestorów w celu wyrażenia 

zgody na połączenie funduszy. 

8. Zgromadzenie inwestorów odbywa się nie wcześniej niż 60 dni przed planowanym 

terminem połączenia. 

9. Niezwłocznie po podjęciu przez zgromadzenie inwestorów uchwały o wyrażeniu zgody 

na połączenie towarzystwo zgłasza do sądu rejestrowego planowane połączenie 

funduszy w celu wpisania do rejestru wzmianki o takiej uchwale. Zgłoszenie zawiera 

zaprotokołowaną przez notariusza uchwałę zgromadzenia inwestorów o wyrażeniu 

zgody na połączenie. 

10. Dniem połączenia jest: 

1) w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1 – dzień 

wykreślenia funduszu przejmowanego z rejestru funduszy inwestycyjnych; 

2) w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 2 – dzień wpisania 

funduszu przejmującego do rejestru funduszy inwestycyjnych. 

11. Po dniu połączenia: 

1) niedopuszczalne jest stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia inwestorów o 

wyrażeniu zgody na połączenie; 

2) postępowanie w przedmiocie zaskarżenia uchwały zgromadzenia inwestorów o 

wyrażeniu zgody na połączenie umarza się. 
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Art. 208zzl. 

1. W przypadku gdy statut funduszu biorącego udział w połączeniu przewiduje wypłatę 

dochodów funduszu lub przychodów ze zbycia lokat funduszu, wypłata może 

nastąpić nie później niż w dniu poprzedzającym dzień wyceny, o którym mowa w 

art. 208zzm ust. 3. 

2. Od dnia wyceny, o którym mowa w art. 208zzm ust. 3, do dnia połączenia fundusze 

biorące udział w połączeniu nie emitują certyfikatów inwestycyjnych ani nie 

przeprowadzają wykupów certyfikatów. 

 

Art. 208zzm. 

1. Przed połączeniem funduszy, o których mowa w art. 15 ust. 1a, prowadzących 

działalność jako fundusze aktywów niepublicznych towarzystwo obowiązane jest 

uzyskać oświadczenie biegłego rewidenta o prawidłowości wyceny aktywów i 

ustaleniu stosunku liczby certyfikatów inwestycyjnych, które zostaną przydzielone 

uczestnikowi w funduszu przejmującym, w stosunku do liczby certyfikatów 

inwestycyjnych posiadanych przez uczestnika w funduszu przejmowanym. 

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie udostępniane jest uczestnikom 

funduszy biorących udział w połączeniu. 

3. Do ustalenia stosunku certyfikatów inwestycyjnych w funduszu przejmującym do 

certyfikatów inwestycyjnych w funduszu przejmowanym stosuje się wycenę aktywów 

dokonaną w funduszu przejmującym i funduszu przejmowanym na 30 dni przed 

planowanym terminem połączenia. 

 

Art. 208zzn. 

1. Od dnia przydziału, o którym mowa w art. 208zzk ust. 3 pkt 2, wartość aktywów netto 

funduszu przejmującego oraz wartość aktywów netto przypadającą na certyfikat 

inwestycyjny funduszu przejmującego ustala się z uwzględnieniem aktywów i 

zobowiązań funduszu przejmowanego. 

2. Przy dokonywaniu przydziału, o którym mowa w ust. 1, nie pobiera się opłat 

manipulacyjnych. 

3. W przypadku gdy przydzielona uczestnikowi liczba certyfikatów nie byłaby liczbą 

całkowitą, fundusz przejmujący zwraca uczestnikowi w środkach pieniężnych kwotę 

wynikającą z iloczynu nadwyżki ponad całkowitą liczbę certyfikatów oraz wartości 
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aktywów netto funduszu przypadających na certyfikat inwestycyjny. Zwrot kwoty 

następuje w terminie 30 dni od dnia przydziału certyfikatów. 

 

Art. 208zzo. 

W przypadku, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1, fundusz przejmujący, w 

terminie 12 miesięcy od dnia, o którym mowa w art. 208zzq lub art. 208zzs, dostosuje 

stan swoich aktywów do wymagań określonych w ustawie i statucie. 

 

Art. 208zzp. 

1. Towarzystwo składa do sądu wniosek o wykreślenie funduszu przejmowanego z 

rejestru funduszy inwestycyjnych. 

2. Sąd rejestrowy rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku albo 

jego uzupełnienia. 

3. Towarzystwo informuje Komisję o wykreśleniu funduszu przejmowanego z rejestru 

funduszy inwestycyjnych. 

Art. 208zzq. 

Z dniem wykreślenia funduszu przejmowanego z rejestru funduszy inwestycyjnych: 

1) fundusz przejmujący wstępuje w prawa i obowiązki funduszu przejmowanego; 

2) wygasają zezwolenia i zgody udzielone funduszowi w związku z prowadzoną 

działalnością. 

Art. 208zzr. 

1. W przypadku, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 2, stosuje się odpowiednio 

przepisy o utworzeniu funduszu, o którym mowa w art. 15 ust. 1a. 

2. Do funduszu przejmującego nie stosuje się przepisów art. 15 ust. 3 oraz art. 26–30.  

3. Wpłaty do funduszu inwestycyjnego przejmującego są zbierane w drodze wniesienia 

aktywów funduszy przejmowanych. 

 

Art. 208zzs. 

Depozytariusz funduszu przejmowanego oraz inne podmioty przechowujące aktywa 

funduszu przejmowanego wydają depozytariuszowi funduszu przejmującego rejestr 

aktywów i przechowywane aktywa funduszu przejmowanego oraz dokumenty 

związane z wykonywaniem obowiązków określonych w art. 72, niezwłocznie po dniu, 

o którym mowa w art. 208zzq. 
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Art. 208zzt. 

1. Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem połączenia funduszy ponosi 

wyłącznie towarzystwo. 

2. Towarzystwo ponosi odpowiedzialność wobec uczestników zarządzanego przez siebie 

funduszu inwestycyjnego za szkodę wyrządzoną połączeniem funduszy.> 

 

Art. 219. 

1. Fundusz inwestycyjny otwarty oraz specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty mają 

obowiązek publikowania prospektów informacyjnych oraz kluczowych informacji dla 

inwestorów, a także rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych, w tym 

połączonych sprawozdań funduszy z wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdań 

jednostkowych subfunduszy, na stronach internetowych wskazanych w statucie funduszu. 

1a. Do rocznego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego otwartego dołącza się 

informację o wynagrodzeniach obejmującą: 

1)   liczbę pracowników towarzystwa; 

2)   całkowitą kwotę wynagrodzeń, w podziale na wynagrodzenia stałe i zmienne, 

wypłaconych przez towarzystwo pracownikom, w tym odrębnie całkowitą kwotę 

wynagrodzeń wypłaconych osobom, o których mowa w art. 47a ust. 1; 

3)   opis sposobu obliczania zmiennych składników wynagrodzeń; 

4)   wynik przeglądów realizacji polityki wynagrodzeń ze wskazaniem stwierdzonych 

nieprawidłowości; 

5)   istotne zmiany w przyjętej polityce wynagrodzeń. 

2. Fundusz inwestycyjny otwarty oraz specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty 

publikują półroczne sprawozdania finansowe, w tym połączone sprawozdania funduszy z 

wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy w terminie 2 

miesięcy od zakończenia pierwszego półrocza roku obrotowego. 

[3. Publiczny fundusz inwestycyjny zamknięty udostępnia do publicznej wiadomości lub 

wiadomości zainteresowanych inwestorów prospekt emisyjny lub memorandum 

informacyjne w sposób określony przepisami ustawy o ofercie publicznej, jeżeli obowiązek 

ich sporządzenia wynika z przepisów rozdziału 2 tej ustawy.] 

<3. Publiczny fundusz inwestycyjny zamknięty udostępnia do publicznej wiadomości lub 

wiadomości zainteresowanych inwestorów prospekt lub memorandum informacyjne 

w sposób określony przepisami rozporządzenia 2017/1129, aktów delegowanych i 
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wykonawczych wydanych na jego podstawie lub ustawy o ofercie publicznej, jeżeli 

obowiązek ich sporządzenia wynika z przepisów tego rozporządzenia lub rozdziału 2 

tej ustawy.> 

4. Fundusz inwestycyjny zamknięty, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym 

zamkniętym, udostępnia na żądanie uczestnika funduszu roczne i półroczne sprawozdania 

finansowe, w tym połączone sprawozdania funduszy z wydzielonymi subfunduszami oraz 

sprawozdania jednostkowe subfunduszy, niezwłocznie po ich zbadaniu lub przeglądzie 

przez biegłego rewidenta. 

5. Jeżeli statut funduszu tak stanowi, fundusz inwestycyjny otwarty oraz specjalistyczny 

fundusz inwestycyjny otwarty okresowo publikują informacje o poszczególnych 

składnikach lokat funduszu w zakresie, formie oraz w terminach wskazanych w statucie. 

Publikacji dokonuje się na stronie internetowej wskazanej w statucie funduszu. 

6. Jeżeli statut funduszu tak stanowi, fundusz inwestycyjny zamknięty, który nie jest 

publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, udostępnia pisemnie na żądanie 

uczestnika funduszu, okresowe informacje o poszczególnych składnikach lokat funduszu 

w zakresie, formie oraz w terminach wskazanych w statucie funduszu. Informacje mogą 

być przekazane uczestnikowi przy użyciu trwałego nośnika informacji innego niż papier, 

wskazanego w statucie, jeżeli statut tak stanowi. 

7. Informacje o poszczególnych składnikach lokat funduszu nie mogą zawierać informacji 

reklamowych, powinny być rzetelne oraz nie mogą wprowadzać w błąd. Przepisy art. 229 

ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio. 

8. Przy publikowaniu lub udostępnianiu informacji o poszczególnych składnikach lokat 

funduszu fundusz inwestycyjny jest obowiązany: 

1)   zapewnić dostęp do takich samych informacji o składnikach lokat funduszu wszystkim 

uczestnikom funduszu; 

2)   ujawniać informacje o składnikach lokat funduszu w takich samych terminach i w taki 

sam sposób wszystkim uczestnikom funduszu; 

3)   prezentować informacje o składnikach lokat funduszu w taki sam sposób przez cały okres 

istnienia funduszu, aby była zapewniona ciągłość prezentacji danych uwzględniająca 

każdy dzień wyceny aktywów funduszu, w szczególności fundusz nie może pomijać 

danych za niektóre dni wyceny; 

4)    (uchylony); 
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5)   w razie zmiany statutu funduszu, wpływającej na sposób dokonywania lokat przez 

fundusz lub prezentowania danych o poszczególnych składnikach lokat funduszu albo 

zmiany sposobu prezentacji informacji o składnikach lokat funduszu: 

a)  zamieszczać na stronie internetowej lub w informacji dla uczestnika szczegółowe 

informacje o przyczynach dokonania zmian w zakresie prezentacji informacji o 

poszczególnych składnikach lokat funduszu, 

b)  zamieszczać na stronie internetowej lub w informacji dla uczestnika różnice w zakresie 

prezentacji informacji o poszczególnych składnikach lokat funduszu wraz ze 

szczegółowym wyjaśnieniem tych różnic, 

c)  jeżeli nastąpiła zmiana zakresu informacji o poszczególnych składnikach lokat funduszu 

lub zmiana okresu, za które prezentowane są informacje o poszczególnych składnikach 

lokat funduszu, obok informacji zawierającej dane za okres w nowym układzie 

prezentacyjnym: 

–  ujawniać, przez okres 6 miesięcy, dane porównawcze za okres dotychczasowy w 

dotychczasowym układzie prezentacyjnym, 

–  ujawniać, przez okres 6 miesięcy, dane porównawcze w nowym układzie prezentacyjnym 

za okres 6 miesięcy poprzedzających dzień prezentacji danych w nowym układzie 

prezentacyjnym. 

Art. 222a. 

1. Przy zbywaniu jednostek uczestnictwa specjalistycznego funduszu inwestycyjnego 

otwartego, emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego 

oraz wprowadzaniu alternatywnej spółki inwestycyjnej lub unijnego AFI do obrotu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednio towarzystwo, zarządzający ASI 

prowadzący działalność na podstawie zezwolenia i zarządzający z UE udostępniają 

informację dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, umożliwiając zapoznanie 

się z nią przed nabyciem jednostek uczestnictwa, objęciem certyfikatów inwestycyjnych 

albo nabyciem lub objęciem praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej lub 

unijnego AFI. Przepisy art. 222 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

2. Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego jest sporządzana w formie 

jednolitego dokumentu i zawiera: 

1)   firmę (nazwę), siedzibę i adres funduszu, alternatywnej spółki inwestycyjnej albo 

unijnego AFI, a w przypadku gdy są one: 
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a)  funduszem powiązanym albo działają jako AFI powiązany - także firmę (nazwę), siedzibę 

i adres funduszu podstawowego lub AFI podstawowego, 

b)  funduszem funduszy - także firmę (nazwę), siedzibę i adres funduszy bazowych; 

2)    firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu, który zarządza funduszem, alternatywną spółką 

inwestycyjną lub unijnym AFI, a także depozytariusza, firmy audytorskiej oraz innych 

podmiotów świadczących usługi na rzecz funduszu, alternatywnej spółki inwestycyjnej 

lub unijnego AFI, z opisem ich obowiązków oraz praw uczestnika funduszu albo 

inwestora alternatywnej spółki inwestycyjnej lub unijnego AFI; 

3)   opis przedmiotu działalności funduszu, alternatywnej spółki inwestycyjnej albo unijnego 

AFI, w tym ich celu inwestycyjnego i polityki inwestycyjnej oraz strategii 

inwestycyjnych, w szczególności opis rodzajów aktywów, w które może inwestować, 

technik, które może stosować, rodzajów ryzyka związanego z inwestycją, ograniczeń 

inwestycyjnych, okoliczności, w których może korzystać z dźwigni finansowej AFI, 

dozwolonych rodzajów i źródeł dźwigni finansowej AFI oraz ryzyka i ograniczeń 

związanych z jej stosowaniem, ustaleń dotyczących zabezpieczeń i ich ponownego 

wykorzystania, a także maksymalnego poziomu dźwigni finansowej AFI, jaki może być 

stosowany w ich imieniu; 

4)   opis procedur, na podstawie których fundusz, alternatywna spółka inwestycyjna albo 

unijny AFI mogą zmienić strategię lub politykę inwestycyjną; 

5)   opis podstawowych skutków prawnych dokonania inwestycji dla uczestnika funduszu 

oraz inwestora alternatywnej spółki inwestycyjnej albo unijnego AFI; 

6)   opis sposobu, w jaki towarzystwo, zarządzający ASI albo zarządzający z UE spełniają 

wymogi dotyczące zwiększenia kapitału własnego albo zawarcia umowy ubezpieczenia w 

związku z odpowiedzialnością z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

obowiązków w zakresie zarządzania funduszem, alternatywną spółką inwestycyjną albo 

unijnym AFI; 

7)   informację o powierzeniu przez towarzystwo, zarządzającego ASI albo zarządzającego z 

UE wykonywania czynności w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym lub 

ryzykiem oraz o powierzeniu przez depozytariusza wykonywania czynności w zakresie 

przechowywania aktywów, ze wskazaniem podmiotów, którym zostało powierzone 

wykonywanie czynności, a także opisem tych czynności oraz opisem konfliktów 

interesów, które mogą wyniknąć z przekazania ich wykonywania; 
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8)   informację o zakresie odpowiedzialności depozytariusza oraz okolicznościach 

umożliwiających zwolnienie się przez niego z tej odpowiedzialności lub powodujących 

zmianę zakresu tej odpowiedzialności; 

9)   opis metod i zasad wyceny aktywów; 

10)  opis zarządzania płynnością; 

11)  opis procedur nabycia jednostek uczestnictwa, objęcia certyfikatów inwestycyjnych albo 

nabycia lub objęcia praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej albo unijnego 

AFI; 

12)  informację o stosowaniu tych samych zasad wobec wszystkich uczestników funduszu 

oraz inwestorów alternatywnej spółki inwestycyjnej albo unijnego AFI albo opis 

preferencyjnego traktowania poszczególnych uczestników i inwestorów, z 

uwzględnieniem ich prawnych i gospodarczych powiązań z funduszem, alternatywną 

spółką inwestycyjną albo unijnym AFI lub z podmiotem nimi zarządzającym, jeżeli mają 

miejsce; 

13)  informację o opłatach i kosztach ponoszonych bezpośrednio lub pośrednio przez 

uczestników funduszu oraz inwestorów alternatywnej spółki inwestycyjnej lub unijnego 

AFI oraz maksymalną ich wysokość; 

14)  ostatnie sprawozdanie roczne AFI, o którym mowa w art. 222d, albo informację o 

miejscu udostępnienia tego sprawozdania; 

15)  informację o ostatniej wartości aktywów netto funduszu, alternatywnej spółki 

inwestycyjnej albo unijnego AFI lub informację o ostatniej cenie zbycia i odkupienia 

jednostki uczestnictwa, cenie certyfikatu inwestycyjnego albo prawa uczestnictwa 

alternatywnej spółki inwestycyjnej albo unijnego AFI oraz informację o tej wartości lub 

cenie w ujęciu historycznym albo informację o miejscu udostępnienia tych danych; 

16)  firmę (nazwę), siedzibę i adres prime brokera będącego kontrahentem funduszu, 

alternatywnej spółki inwestycyjnej albo unijnego AFI oraz podstawowe informacje o 

sposobie wykonywania świadczonych przez niego usług i zarządzania konfliktami 

interesów oraz o jego odpowiedzialności; 

17)  wskazanie sposobu i terminu udostępniania informacji, o których mowa w art. 222b. 

3. W zakresie wskazanym w ust. 1 obowiązkowi udostępnienia podlegają również istotne 

zmiany informacji, o których mowa w ust. 2. 

4. Informację dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dołącza się do propozycji 

objęcia certyfikatów inwestycyjnych albo nabycia lub objęcia praw uczestnictwa 
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alternatywnej spółki inwestycyjnej albo unijnego AFI oraz udostępnia w miejscu ich 

zbywania nie później niż w dniu rozpoczęcia zbywania. 

5. W przypadku gdy towarzystwo, zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie 

zezwolenia albo zarządzający z UE udostępnia: 

1)   prospekt informacyjny lub warunki emisji funduszu inwestycyjnego, 

[2)   prospekt emisyjny lub memorandum informacyjne funduszu inwestycyjnego albo 

alternatywnej spółki inwestycyjnej na podstawie przepisów ustawy o ofercie publicznej, 

3)   prospekt emisyjny unijnego AFI na podstawie przepisów prawa właściwego dla tego AFI] 

<2) prospekt lub memorandum informacyjne funduszu inwestycyjnego albo 

alternatywnej spółki inwestycyjnej na podstawie przepisów rozporządzenia 

2017/1129 albo ustawy o ofercie publicznej, 

3) prospekt unijnego AFI na podstawie przepisów prawa właściwego dla tego AFI > 

-   obowiązek określony w ust. 1 obejmuje informacje, o których mowa w ust. 2, wyłącznie w 

zakresie, w jakim nie są one udostępniane w treści dokumentów, o których mowa w pkt 1-

3. 

6. W przypadku określonym w ust. 5 informacje, o których mowa w ust. 2, udostępnia się w 

formie jednolitego dokumentu zawierającego dodatkowo wzmiankę, że informacje w nim 

zawarte stanowią uzupełnienie prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego, 

prospektu informacyjnego lub warunków emisji, wraz z informacją o miejscu, formie i 

terminie udostępnienia tych dokumentów. 

7. W przypadku istotnych zmian informacji, o których mowa w ust. 2, przepisy ust. 4 i 6 

stosuje się odpowiednio. 

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

rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji przedstawianych w informacji dla klienta 

alternatywnego funduszu inwestycyjnego oraz sposób ich przedstawiania, mając na 

uwadze umożliwienie właściwej oceny polityki inwestycyjnej i strategii inwestycyjnych 

funduszu, alternatywnej spółki inwestycyjnej lub unijnego AFI oraz ryzyka związanego z 

dokonywanymi przez nie lokatami. 

Art. 228. 

1. W przypadku gdy towarzystwo narusza przepisy prawa odnoszące się do zasad 

wykonywania działalności towarzystwa, narusza przepisy prawa regulujące działalność 

towarzystwa w zakresie dotyczącym funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy 

zagranicznych lub zbiorczych portfeli papierów wartościowych, nie wypełnia warunków 
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określonych w zezwoleniu na wykonywanie działalności przez towarzystwo lub zgodzie 

udzielonej przez Komisję, przekracza zakres tego zezwolenia lub narusza interes 

uczestników funduszu inwestycyjnego otwartego, uczestników funduszu zagranicznego 

lub uczestników zbiorczego portfela papierów wartościowych, Komisja może, w drodze 

decyzji: 

1)   cofnąć zezwolenie albo 

2)    nałożyć karę pieniężną w wysokości do 20 949 500 zł albo kwoty stanowiącej 

równowartość 10% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym 

sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, a w przypadku braku takiego sprawozdania - 

karę pieniężną w wysokości do 10% prognozowanego całkowitego rocznego przychodu 

określonego w przedłożonej Komisji analizie ekonomiczno-finansowej, o której mowa w 

art. 58 ust. 1 pkt 3, jeżeli taka równowartość albo kwota 10% prognozowanego 

całkowitego rocznego przychodu określonego w takiej analizie przekraczają 20 949 500 

zł, albo 

3)   zastosować łącznie obie sankcje, o których mowa w pkt 1 i 2. 

1a. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej przez towarzystwo w 

wyniku naruszeń, o których mowa w ust. 1, zamiast kary, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 

Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości dwukrotnej kwoty osiągniętej 

korzyści, nawet jeżeli kwota ta przekracza maksymalne kwoty określone w ust. 1 pkt 2. 

1b. W przypadku gdy towarzystwo jest jednostką dominującą lub jednostką zależną jednostki 

dominującej w rozumieniu ustawy o rachunkowości, która sporządza skonsolidowane 

sprawozdanie finansowe, całkowity roczny przychód, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 

stanowi kwota całkowitego skonsolidowanego rocznego przychodu jednostki dominującej 

najwyższego szczebla ujawniona w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok 

obrotowy. 

1c. [W przypadku gdy towarzystwo narusza przepisy prawa regulujące działalność 

towarzystwa wyłącznie w zakresie dotyczącym alternatywnych funduszy inwestycyjnych, 

nie wypełnia warunków określonych w zezwoleniu na zarządzanie alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnymi lub zgodzie udzielonej przez Komisję, przekracza zakres tego 

zezwolenia lub narusza interes uczestników specjalistycznego funduszu inwestycyjnego 

otwartego, uczestników funduszu inwestycyjnego zamkniętego lub inwestorów unijnego 

AFI, Komisja może, w drodze decyzji:] 
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< W przypadku gdy towarzystwo narusza przepisy prawa regulujące działalność 

towarzystwa w związku z zarządzaniem alternatywnym funduszem inwestycyjnym, 

nie wypełnia warunków określonych w zezwoleniu na zarządzanie alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnymi lub zgodzie udzielonej przez Komisję, przekracza zakres 

tego zezwolenia lub narusza interes uczestników specjalistycznego funduszu 

inwestycyjnego otwartego, uczestników funduszu inwestycyjnego zamkniętego lub 

inwestorów unijnego AFI, Komisja może, w drodze decyzji:> 

1)   ograniczyć zakres wykonywanej działalności zarządzania alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi, w zakresie strategii inwestycyjnych, które mogą stosować alternatywne 

fundusze inwestycyjne, którymi zarządza lub może zarządzać towarzystwo, albo 

2)   cofnąć zezwolenie, albo 

3)   nałożyć karę pieniężną do wysokości 5 000 000 zł, albo 

4)   zastosować łącznie sankcje, o których mowa w pkt 1 i 3 albo w pkt 2 i 3. 

1d. W przypadku gdy naruszenie, o którym mowa w ust. 1c, jest rażące, Komisja wydając 

decyzję, o której mowa w ust. 1c pkt 2, może również cofnąć towarzystwu zezwolenie na 

wykonywanie działalności określonej w art. 45 ust. 1. 

2. Komisja może nałożyć na towarzystwo sankcje, o których mowa w: 

1)   ust. 1 i 1a, jeżeli stwierdzi, że fundusz inwestycyjny otwarty narusza przepisy prawa, z 

wyłączeniem naruszenia przepisów art. 69-69b ustawy o ofercie publicznej, 

postanowienia statutu, prospektu informacyjnego lub warunki określone w zezwoleniu lub 

zgodzie Komisji, a także w przypadku, gdy statut funduszu lub prospekt informacyjny 

funduszu zawiera postanowienia niezgodne z przepisami ustawy lub nieuwzględniające 

należycie interesu uczestników funduszu; 

2)   ust. 1c, jeżeli stwierdzi, że specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty lub fundusz 

inwestycyjny zamknięty narusza przepisy prawa, z wyłączeniem naruszenia przepisów art. 

69-69b ustawy o ofercie publicznej, postanowienia statutu, prospektu informacyjnego lub 

warunki określone w zezwoleniu lub zgodzie Komisji, a także w przypadku, gdy statut 

funduszu lub prospekt informacyjny funduszu zawiera postanowienia niezgodne z 

przepisami ustawy lub nieuwzględniające należycie interesu uczestników funduszu. 

2a. Komisja może nakazać funduszowi zmianę statutu w terminie określonym przez Komisję, 

jeżeli statut zawiera postanowienia niezgodne z przepisami ustawy lub nieuwzględniające 

należycie interesu uczestników funduszu. 
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2b. W przypadku gdy działalność funduszu inwestycyjnego otwartego, co do którego 

towarzystwo zawarło umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a, w zakresie należącym 

zgodnie z art. 272c ust. 1 do kompetencji spółki zarządzającej, narusza przepisy prawa, z 

wyłączeniem naruszenia przepisów art. 69-69b ustawy o ofercie publicznej, 

postanowienia statutu lub warunki określone w zezwoleniu lub zgodzie Komisji lub jest 

niezgodna z postanowieniami prospektu informacyjnego, lub narusza interes uczestników 

funduszu inwestycyjnego, Komisja może, w drodze decyzji: 

1)   zakazać wykonywania przez spółkę zarządzającą lub jej oddział działalności na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w całości lub w części, w szczególności zakazać 

wykonywania działalności w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi i 

prowadzenia ich spraw, albo 

2)    nałożyć na spółkę zarządzającą karę pieniężną w wysokości do 20 949 500 zł albo kwoty 

stanowiącej równowartość 10% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim 

zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 20 949 500 

zł, albo 

3)   zastosować łącznie obie sankcje, o których mowa w pkt 1 i 2. 

2c. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej przez spółkę 

zarządzającą w wyniku naruszeń, o których mowa w ust. 2b, zamiast kary, o której mowa 

w ust. 2b pkt 2, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości dwukrotnej kwoty 

osiągniętej korzyści, nawet jeżeli kwota ta przekracza maksymalne kwoty określone w 

ust. 2b pkt 2. 

2d. W przypadku gdy spółka zarządzająca jest jednostką dominującą lub jednostką zależną 

jednostki dominującej w rozumieniu ustawy o rachunkowości, która sporządza 

skonsolidowane sprawozdanie finansowe, całkowity roczny przychód, o którym mowa w 

ust. 2b pkt 2, stanowi kwota całkowitego skonsolidowanego rocznego przychodu 

jednostki dominującej najwyższego szczebla ujawniona w ostatnim zbadanym 

sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy. 

2e. W przypadku gdy działalność specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego lub 

funduszu inwestycyjnego zamkniętego, co do którego towarzystwo zawarło umowę, o 

której mowa w art. 4 ust. 1b, w zakresie należącym zgodnie z art. 276e ust. 1 do 

kompetencji zarządzającego z UE, narusza przepisy prawa, z wyłączeniem naruszenia 

przepisów art. 69-69b ustawy o ofercie publicznej, postanowienia statutu lub warunki 

określone w zezwoleniu lub zgodzie Komisji lub jest niezgodna z postanowieniami 
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prospektu informacyjnego, lub narusza interes uczestników funduszu inwestycyjnego, 

Komisja może, w drodze decyzji: 

1)   zakazać wykonywania przez zarządzającego z UE lub jego oddział działalności na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w całości lub w części, w szczególności zakazać 

wykonywania działalności w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi i 

prowadzenia ich spraw, albo 

2)   nałożyć na zarządzającego z UE karę pieniężną w wysokości do 5 000 000 zł, albo 

3)   zastosować łącznie obie sankcje, o których mowa w pkt 1 i 2. 

3. W przypadku gdy towarzystwo narusza przepisy prawa, nie wypełnia warunków 

określonych w zezwoleniu na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub 

większa liczba instrumentów finansowych, w zezwoleniu na doradztwo inwestycyjne albo 

w zezwoleniu na przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów 

finansowych, przekracza zakres zezwolenia, nie przestrzega zasad uczciwego obrotu lub 

narusza interes zleceniodawcy, Komisja może, w drodze decyzji: 

1)    cofnąć zezwolenie na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa 

liczba instrumentów finansowych, zezwolenie na doradztwo inwestycyjne albo 

zezwolenie na przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów 

finansowych; 

2)   nałożyć karę pieniężną do wysokości 500 000 zł; 

3)   zastosować łącznie obie sankcje, o których mowa w pkt 1 i 2. 

3a. [W przypadku rażącego naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. 1, ust. 2 pkt 1 

oraz ust. 2b, Komisja może nałożyć na osobę, która w tym okresie pełniła funkcję:] 

 < W przypadku rażącego naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. 1, 1c, 2 

oraz 2b, Komisja może nałożyć na osobę, która w tym okresie pełniła funkcję:> 

1)   członka zarządu towarzystwa lub spółki zarządzającej lub 

2)   członka rady nadzorczej lub członka innego organu nadzorującego towarzystwa lub spółki 

zarządzającej 

-   karę pieniężną w wysokości do 20 949 500 zł. 

4. W przypadku gdy umowa lub umowy, o których mowa w art. 185 ust. 6, nie zostaną 

zawarte w terminie 3 miesięcy od dnia zarejestrowania funduszu, Komisja może nałożyć 

na towarzystwo karę pieniężną w wysokości do 500 000 zł. 
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4a. W przypadku wykonania przez fundusz inwestycyjny otwarty prawa głosu z papierów 

wartościowych z naruszeniem art. 104 ust. 7 Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć na 

towarzystwo zarządzające tym funduszem karę pieniężną do wysokości 500 000 zł. 

4b. Przy wymierzaniu kary za naruszenia, o których mowa w ust. 1, 1c, 2, 2b, 2e, 3 oraz 3a, 

Komisja bierze w szczególności pod uwagę: 

1)   wagę naruszenia oraz czas jego trwania; 

2)   stopień odpowiedzialności podmiotu odpowiedzialnego za naruszenie; 

3)   sytuację finansową podmiotu, na który nakładana jest kara; 

4)   skalę korzyści uzyskanych lub strat unikniętych przez podmiot, który dopuścił się 

naruszenia, rozmiar szkody wyrządzonej uczestnikom funduszu inwestycyjnego, o ile 

takie korzyści, straty lub szkody można ustalić; 

5)   gotowość podmiotu dopuszczającego się naruszenia do współpracy z Komisją podczas 

wyjaśniania okoliczności tego naruszenia; 

6)   uprzednie naruszenia niniejszej ustawy popełnione przez podmiot, na który nakładana jest 

kara; 

7)   środki podjęte po naruszeniu przez podmiot, który dopuścił się naruszenia, aby zapobiec 

powtórzeniu się naruszenia. 

5. Wydanie decyzji następuje po przeprowadzeniu rozprawy. Komisja może nadać decyzji 

rygor natychmiastowej wykonalności. 

6. Decyzja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego. 

Komisja może nakazać jej ogłoszenie w dwóch dziennikach ogólnopolskich na koszt 

towarzystwa, jeżeli jest to szczególnie istotne ze względu na ochronę interesów 

uczestników. 

7. Wydane przez Komisję decyzje dotyczące funduszu inwestycyjnego, którego jednostki 

uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne są zbywane na terytorium państw 

członkowskich Unii Europejskiej, a poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja 

niezwłocznie przekazuje organom państwa właściwym dla nadzoru nad funduszami 

inwestycyjnymi, w którym te jednostki lub certyfikaty są zbywane. 

8. Przed podjęciem decyzji o ograniczeniu zakresu wykonywanej działalności zarządzania 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi albo cofnięciu zezwolenia towarzystwu, 

które zarządza funduszem zagranicznym albo unijnymi AFI, Komisja zasięga opinii 

właściwego organu państwa macierzystego funduszu zagranicznego albo unijnego AFI. 

9. Komisja przekazuje do publicznej wiadomości: 
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1)   informację o treści rozstrzygnięcia oraz o rodzaju i charakterze naruszenia, firmę, siedzibę 

i adres towarzystwa lub spółki zarządzającej lub imię i nazwisko osoby, na które nałożona 

została sankcja, o której mowa w ust. 1, 1a, ust. 2 pkt 1, ust. 2b, 2c lub 3a; 

2)   w przypadku złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy - informację o jego 

złożeniu, o ile Komisja przekazała do publicznej wiadomości informację o decyzji, której 

ten wniosek dotyczy; 

3)   informację o treści rozstrzygnięcia ostatecznej decyzji. 

10. Przekazanie do publicznej wiadomości informacji określonych w ust. 9 pkt 1 lub 3 

wymaga podjęcia przez Komisję uchwały. 

11. Komisja może w drodze uchwały opóźnić przekazanie do publicznej wiadomości 

informacji, o których mowa w ust. 9, lub przekazać te informacje bez wskazywania 

towarzystwa, spółki zarządzającej lub osoby, na które została nałożona sankcja w 

przypadku stwierdzenia, że podanie tych informacji do publicznej wiadomości: 

1)   w przypadku danych osobowych - jest nieproporcjonalne względem wagi stwierdzonego 

naruszenia; 

2)   stanowiłoby poważne zagrożenia dla stabilności systemu finansowego lub będącego w 

toku postępowania administracyjnego, wyjaśniającego lub karnego; 

3)   wyrządziłoby niewspółmierną i znaczącą szkodę uczestnikom rynku finansowego. 

12. Informacje, o których mowa w ust. 9, są dostępne na stronie internetowej Komisji przez 5 

lat, licząc od dnia ich udostępnienia, z tym że informacje dotyczące imienia i nazwiska 

osoby, na którą została nałożona sankcja, są dostępne na tej stronie przez rok. 

 

< Art. 234b. 

W przypadku gdy likwidator funduszu inwestycyjnego narusza przepisy prawa, w 

szczególności dotyczące trybu likwidacji, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć na 

likwidatora karę pieniężną do wysokości 500 000 zł.> 

 

Art. 263a. 

1. Unijny AFI może być wprowadzany do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

1)   wśród klientów profesjonalnych; 

[2)   wśród klientów detalicznych - wyłącznie jeżeli prawa uczestnictwa tego unijnego AFI są 

papierami wartościowymi i informacje o nich oraz warunkach ich nabycia, stanowiące 

wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu tych papierów wartościowych, 
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udostępniane są, w dowolnej formie i w dowolny sposób, co najmniej 150 osobom na 

terytorium jednego państwa członkowskiego lub nieoznaczonemu adresatowi.] 

<2) wśród klientów detalicznych – wyłącznie jeżeli prawa uczestnictwa tego unijnego 

AFI są papierami wartościowymi będącymi przedmiotem oferty publicznej, z 

wyjątkiem oferty publicznej, która nie wymaga sporządzenia prospektu na 

podstawie art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia 2017/1129.> 

[2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wprowadzanie tego unijnego AFI do obrotu 

następuje na zasadach określonych w ustawie o ofercie publicznej.] 

<2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wprowadzanie tego unijnego AFI do 

obrotu następuje na zasadach określonych w rozporządzeniu 2017/1129 oraz w 

ustawie o ofercie publicznej.> 

3. Jeżeli unijny AFI działa jako AFI powiązany, może być wprowadzany do obrotu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem że AFI podstawowym jest unijny 

AFI albo alternatywna spółka inwestycyjna, które są zarządzane przez zarządzającego z 

UE, towarzystwo albo zarządzającego ASI prowadzącego działalność na podstawie 

zezwolenia. 

Art. 263b. 

1. Zarządzający z UE może wprowadzać unijny AFI, którym zarządza, do obrotu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli Komisja otrzyma od właściwego organu 

nadzoru państwa macierzystego zarządzającego z UE zawiadomienie o zamiarze 

wprowadzenia takiego unijnego AFI do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

które spełnia warunki określone w ust. 2 i 3. 

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1)   list notyfikacyjny wskazujący zarządzającego z UE oraz firmę (nazwę) unijnego AFI, 

który ma być wprowadzany do obrotu, ze wskazaniem jego siedziby; 

2)   firmę, siedzibę oraz adres depozytariusza unijnego AFI; 

3)   opis unijnego AFI lub informacje na jego temat, które zostały udostępnione inwestorom; 

4)   wskazanie siedziby AFI podstawowego, jeżeli unijny AFI jest AFI powiązanym; 

5)   wskazanie państwa, na terytorium którego unijny AFI ma być wprowadzany do obrotu; 

6)   opis zasad wprowadzania do obrotu unijnego AFI; 

[7)   w przypadku gdy prawa uczestnictwa unijnego AFI nie są papierami wartościowymi, o 

których informacje oraz informacje o warunkach ich nabycia, stanowiące wystarczającą 

podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu tych papierów wartościowych, udostępniane są, w 
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dowolnej formie i w dowolny sposób, co najmniej 150 osobom na terytorium jednego 

państwa członkowskiego lub nieoznaczonemu adresatowi - opis procedur ustanowionych 

w celu zapobiegania jego wprowadzaniu przez zarządzającego z UE lub podmioty 

działające na jego zlecenie do obrotu wśród klientów detalicznych;] 

<7) w przypadku gdy prawa uczestnictwa unijnego AFI nie są papierami wartościowymi 

będącymi przedmiotem oferty publicznej, z wyjątkiem oferty publicznej, która nie 

wymaga sporządzenia prospektu na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia 

2017/1129 – opis procedur ustanowionych w celu zapobiegania jego wprowadzaniu 

przez zarządzającego z UE lub podmioty działające na jego zlecenie do obrotu wśród 

klientów detalicznych;> 

8)   informacje, o których mowa w art. 222a ust. 2, w zakresie, w jakim nie są objęte 

informacjami, o których mowa w pkt 1-7 i w ust. 3 pkt 1. 

3. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, załącza się: 

1)   regulacje wewnętrzne unijnego AFI; 

2)   zaświadczenie wystawione przez właściwy organ nadzoru państwa macierzystego 

zarządzającego z UE stwierdzające, że zarządzający z UE jest uprawniony do zarządzania 

unijnymi AFI o określonej strategii inwestycyjnej. 

4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, oraz dołączane do niego dokumenty powinny 

być sporządzone w języku polskim lub angielskim albo przetłumaczone na język polski 

lub angielski. 

5. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, oraz dołączane do niego dokumenty są 

przesyłane do Komisji w formie elektronicznej przez właściwe organy nadzoru państwa 

macierzystego zarządzającego z UE na adres poczty elektronicznej ustanowiony przez 

Komisję dla celów otrzymywania zawiadomień dotyczących zarządzających z UE od 

właściwych organów nadzoru państwa macierzystego zarządzającego z UE oraz 

prowadzenia korespondencji z tymi organami w zakresie zawiadomień zarządzających z 

UE oraz prowadzonej przez zarządzających z UE działalności na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art. 263c. 

1. Jeżeli towarzystwo albo zarządzający ASI zamierzają wprowadzać unijny AFI, którym 

zarządzają, do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, są obowiązani 

zawiadomić, w formie pisemnej, Komisję o tym zamiarze. 
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2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, jest sporządzane odrębnie dla każdego unijnego 

AFI, który ma być wprowadzany do obrotu, i zawiera: 

1)   list notyfikacyjny wskazujący towarzystwo albo zarządzającego ASI oraz firmę (nazwę) 

unijnego AFI, który ma być wprowadzany do obrotu, ze wskazaniem jego siedziby; 

2)   firmę, siedzibę oraz adres depozytariusza unijnego AFI; 

3)   opis unijnego AFI lub informacje na jego temat, które zostały udostępnione inwestorom; 

4)   wskazanie siedziby AFI podstawowego, jeżeli unijny AFI działa jako AFI powiązany; 

[5)   w przypadku gdy prawa uczestnictwa unijnego AFI nie są papierami wartościowymi, o 

których informacje oraz informacje o warunkach ich nabycia, stanowiące wystarczającą 

podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu tych papierów wartościowych, udostępniane są, w 

dowolnej formie i w dowolny sposób, co najmniej 150 osobom na terytorium jednego 

państwa członkowskiego lub nieoznaczonemu adresatowi - opis procedur ustanowionych 

w celu zapobiegania jego wprowadzaniu przez towarzystwo albo zarządzającego ASI lub 

podmioty działające na ich zlecenie do obrotu wśród klientów detalicznych;] 

<5) w przypadku gdy prawa uczestnictwa unijnego AFI nie są papierami wartościowymi 

będącymi przedmiotem oferty publicznej, z wyjątkiem oferty publicznej, która nie 

wymaga sporządzenia prospektu na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia 

2017/1129 – opis procedur ustanowionych w celu zapobiegania jego wprowadzaniu 

przez towarzystwo albo zarządzającego ASI lub podmioty działające na ich zlecenie 

do obrotu wśród klientów detalicznych;> 

6)   informacje, o których mowa w art. 222a ust. 2, w zakresie, w jakim nie są objęte 

informacjami, o których mowa w pkt 1-5 i w ust. 3. 

3. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, załącza się regulacje wewnętrzne unijnego 

AFI. 

4. Komisja może zgłosić, w drodze decyzji, sprzeciw wobec zamierzonego wprowadzania 

unijnego AFI do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli: 

1)   zarządzanie unijnym AFI przez towarzystwo albo zarządzającego ASI nie jest zgodne z 

przepisami prawa lub zachodzi uzasadnione podejrzenie, że nie będzie zgodne z 

przepisami prawa, lub 

2)   towarzystwo albo zarządzający ASI narusza określone w przepisach prawa warunki 

dotyczące podjęcia i prowadzenia swojej działalności lub działalności unijnego AFI lub 

zachodzi uzasadnione podejrzenie takiego naruszenia. 
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5. W terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania wszystkich dokumentów i informacji, o 

których mowa w ust. 2 i 3, Komisja wydaje decyzję, o której mowa w ust. 4, albo 

przekazuje towarzystwu lub zarządzającemu ASI informację o możliwości wprowadzenia 

unijnego AFI do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Informację, o której mowa w ust. 5, Komisja niezwłocznie przekazuje właściwemu 

organowi nadzoru unijnego AFI. 

7. Towarzystwo albo zarządzający ASI mogą rozpocząć wprowadzanie unijnego AFI 

wskazanego w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, do obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej nie wcześniej niż z dniem doręczenia im informacji, o której 

mowa w ust. 5. 

Art. 281. 

1. Z zastrzeżeniem art. 282, informacje stanowiące tajemnicę zawodową mogą być ujawniane 

wyłącznie na żądanie: 

1)   sądu lub prokuratora, jeżeli są niezbędne w toczącym się postępowaniu karnym, a w 

postępowaniu cywilnym, jeżeli informacje nie dotyczą osób trzecich niebędących stroną 

postępowania; 

2)    organu Krajowej Administracji Skarbowej: 

a)  w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe lub o 

wykroczenie skarbowe, jeżeli są niezbędne w toczącym się postępowaniu, lub 

b)  jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia przestępstwom lub przestępstwom 

skarbowym, ich wykrycia albo ustalenia ich sprawców i uzyskania dowodów ich 

popełnienia, a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych 

pochodzących z przestępstwa lub przestępstwa skarbowego albo ich równowartości - w 

zakresie, o którym mowa w art. 127a ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej 

Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, 650, 723, 1000 i 1039); 

<2a) organu podatkowego lub organu Krajowej Administracji Skarbowej w związku z 

trwającymi czynnościami sprawdzającymi lub toczącą się kontrolą podatkową, 

kontrolą celno-skarbową lub postępowaniem podatkowym;> 

3)   Prezesa Najwyższej Izby Kontroli lub upoważnionego przez niego kontrolera w zakresie 

danych dotyczących jednostki kontrolowanej, niezbędnych do ustalenia stanu faktycznego 

w prowadzonym postępowaniu kontrolnym dotyczącym tej jednostki określonym w 

ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 524 

oraz z 2018 r. poz. 1000); 
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4)    (uchylony); 

5)    (uchylony); 

6)    (uchylony); 

7)   biegłego rewidenta upoważnionego do badania sprawozdań finansowych podmiotu 

obowiązanego do zachowania tajemnicy zawodowej, jeżeli jest to niezbędne do celów 

tego badania, na podstawie zawartej z nim umowy; 

8)    Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji 

Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Policji, 

Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Ochrony Państwa 

i ich upoważnionych pisemnie funkcjonariuszy lub żołnierzy w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie 

informacji niejawnych; 

8a)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jeżeli jest to konieczne do skutecznego 

zapobieżenia popełnieniu przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawców i 

uzyskania dowodów, na zasadach i w trybie określonych w art. 34a ustawy z dnia 24 maja 

2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2017 

r. poz. 1920 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 138, 650, 723 i 730); 

9)    Policji, jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia popełnieniu przestępstwa, 

jego wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, a także wykrycia i 

identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa 

albo ich równowartości, na zasadach i w trybie określonych w art. 20 ustawy z dnia 6 

kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.); 

9a)   Straży Granicznej, jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia popełnieniu 

przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, na zasadach i 

w trybie określonych w art. 10c ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2365, z późn. zm.); 

9b)   Żandarmerii Wojskowej, jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia 

popełnieniu przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, 

a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych 

pochodzących z przestępstwa albo ich równowartości, na zasadach i w trybie określonych 

w art. 40b ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych 

organach porządkowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 430 i 650); 
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10)  
(56)

 komornika sądowego w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub 

zabezpieczającym albo wykonywaniem postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub ze 

sporządzaniem spisu inwentarza, jeżeli są niezbędne w tym postępowaniu; 

10a)  administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura łącznikowego, o 

którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy 

dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. z 

2018 r. poz. 425), w zakresie wykonywania ich ustawowych zadań; 

11)  jedynego uczestnika funduszu, jeżeli statut funduszu tak stanowi, przy czym w 

przypadku, gdy uczestnikiem funduszu są podmioty należące do tej samej grupy 

kapitałowej, dla celów niniejszego przepisu grupa ta jest traktowana jako jedyny 

uczestnik; 

12)   Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z toczącym się 

postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 i 650), jeżeli są niezbędne w 

toczącym się postępowaniu; 

13)   jedynego inwestora alternatywnej spółki inwestycyjnej, jeżeli regulacje wewnętrzne ASI 

tak stanowią, przy czym w przypadku, gdy wyłącznymi inwestorami alternatywnej spółki 

inwestycyjnej są podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej, dla celów niniejszego 

przepisu grupa ta jest traktowana jako jedyny inwestor; 

14)  
(57)

 Polskiego Funduszu Rozwoju Spółki Akcyjnej, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy 

z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. poz. 1572), lub Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego, jeżeli są niezbędne do monitorowania i kontrolowania 

prawidłowości wydawania przez fundusz kapitałowy będący funduszem inwestycyjnym, 

alternatywną spółką inwestycyjną, zarządzającym ASI lub zarządzającym z państwa 

trzeciego środków pochodzących z finansowania udzielonego przez Polski Fundusz 

Rozwoju Spółkę Akcyjną lub Krajowy Fundusz Kapitałowy Spółkę Akcyjną; 

15)   Inspektora Nadzoru Wewnętrznego - jeżeli jest to konieczne do skutecznego 

zapobieżenia popełnieniu przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawców i 

uzyskania dowodów, na zasadach i w trybie określonych w art. 11p ustawy z dnia 21 

czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego 

do spraw wewnętrznych (Dz. U. poz. 491, z późn. zm.); 
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16)  
(58)

 Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z toczącym się 

postępowaniem przed tym organem, jeżeli jest to niezbędne w toczącym się 

postępowaniu. 

2. Fundusz sekurytyzacyjny może ujawniać informacje dotyczące nabytych wierzytelności 

lub puli wierzytelności podmiotom, z którymi zawiera lub zawarł umowy, o których 

mowa w art. 191. 

3. Udostępnianie informacji gospodarczych przez fundusze inwestycyjne oraz alternatywne 

spółki inwestycyjne na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 

r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 

2018 r. poz. 470, 650, 723, 730, 771 i 1000) nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy 

zawodowej. 

< Art. 288c. 

 Kto, będąc do tego obowiązanym, nie opracowuje, nie przekazuje lub nie publikuje 

dokumentów, o których mowa w art. 46d ust. 1, 3 i 4, art. 46f ust. 1, art. 70ba ust. 1, 3 i 4 

lub art. 70bc ust. 1, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

 

Art. 288d. 

Kto, będąc odpowiedzialnym za informacje zawarte w polityce dotyczącej 

zaangażowania, o której mowa w art. 46d ust. 1 lub art. 70ba ust. 1, podaje w niej 

nieprawdziwe dane lub zataja prawdziwe dane wpływające w istotny sposób na treść tej 

polityki, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

 

Art. 288e. 

Kto, będąc odpowiedzialnym za informacje, o których mowa w art. 46f lub art. 70bc, 

podaje w nich nieprawdziwe dane lub zataja prawdziwe dane wpływające w istotny 

sposób na treść tych informacji, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.> 
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U S T A W A   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 

[Art. 34. 

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, po zasięgnięciu opinii krajowego 

organu nadzoru, w drodze rozporządzenia: 

1)   rodzaje transakcji dokonywanych przez podmioty wchodzące w skład konglomeratu 

finansowego, które mogą zostać wskazane przez koordynatora jako podlegające 

obowiązkowi sprawozdawczemu, o którym mowa w art. 33, 

2)   formę sporządzania i tryb przekazywania koordynatorowi sprawozdania w zakresie 

znaczących transakcji wewnątrzgrupowych na poziomie konglomeratu finansowego 

- uwzględniając konieczność zapewnienia stabilności finansowej konglomeratu finansowego 

oraz prawidłowej alokacji funduszy własnych lub środków własnych.] 

 

Art. 39. 

1. Koordynator, niezwłocznie po zidentyfikowaniu konglomeratu finansowego i po 

zasięgnięciu opinii zainteresowanych organów nadzoru, określa, w drodze decyzji 

skierowanej do podmiotu wiodącego: 

1)   rodzaje ryzyka, którego znacząca koncentracja jest objęta obowiązkiem 

sprawozdawczym, oraz 

2)   kryteria uznawania koncentracji ryzyka za znaczącą. 

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

[3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, po zasięgnięciu opinii 

krajowego organu nadzoru, w drodze rozporządzenia: 

1)   rodzaje ryzyka, które mogą zostać wskazane przez koordynatora jako podlegające 

obowiązkowi sprawozdawczemu, 

2)   sposób ustalania przez koordynatora kryteriów uznawania koncentracji ryzyka za 

znaczącą na poziomie konglomeratu finansowego, 

3)   formę sporządzania i tryb przekazywania koordynatorowi sprawozdania w zakresie 

znaczącej koncentracji ryzyka na poziomie konglomeratu finansowego, o których mowa w 

pkt 1] 
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- uwzględniając zapewnienie stabilności finansowej podmiotów regulowanych na poziomie 

konglomeratu finansowego oraz konieczność unikania konfliktu interesów w 

konglomeracie finansowym i naruszania sektorowych regulacji ostrożnościowych. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia  29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1871) 

Art. 2. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

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

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

zm.); 

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

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 i 685); 

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

r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 56, z późn. zm.); 

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

r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 622, 685 i 771); 

5)   ustawie o nadzorze uzupełniającym - rozumie się przez to ustawę z dnia 15 kwietnia 2005 

r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, 

zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu 

finansowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1252); 

5a)  rozporządzeniu 236/2012 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu 

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

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

L 86 z 24.03.2012, str. 1); 

5b)  rozporządzeniu 648/2012 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu 

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

pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów 
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centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L 201 z 27.07.2012, str. 1, z późn. 

zm.); 

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

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

administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji 

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

ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie 

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

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

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

ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające 

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

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

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

rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UE L 173 z 12.06.2014, str. 84, z późn. zm.); 

5h)   rozporządzeniu 1095/2010 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu 

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

ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i 

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

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

5i)   rozporządzeniu 2016/1011 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów 
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stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach 

finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 

2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (Dz. Urz. UE L 171 z 

29.06.2016, str. 1, z późn. zm.); 

<5j) rozporządzeniu 2017/1129 – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie 

prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów 

wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz 

uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. Urz. UE L 168 z 30.06.2017, str. 12);> 

6)   rynku kapitałowym - rozumie się przez to: 

a)  rynek papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych - w zakresie, w jakim 

do tych papierów wartościowych i instrumentów finansowych stosuje się przepisy ustaw, 

o których mowa w pkt 1 i 2, oraz rozporządzenia 236/2012 i rozporządzenia 648/2012, 

oraz 

b)  rynek usług świadczonych przez fundusze inwestycyjne i inne instytucje wspólnego 

inwestowania - w zakresie, w jakim do tych usług i podmiotów stosuje się przepisy 

ustawy, o której mowa w pkt 3, i przepisy rozporządzeń, o których mowa w art. 3 ust. 5, 

oraz 

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

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

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

stosuje się przepisy tego rozporządzenia; 

7)   instrumentach finansowych - rozumie się przez to instrumenty finansowe w rozumieniu 

ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; 

8)   papierach wartościowych - rozumie się przez to papiery wartościowe w rozumieniu 

ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; 

8a)  krótkiej sprzedaży - rozumie się przez to krótką sprzedaż w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. b 

rozporządzenia 236/2012; 

9)   rachunkach papierów wartościowych - rozumie się przez to rachunki papierów 

wartościowych w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; 

9a)  rachunku zbiorczym - rozumie się przez to rachunek zbiorczy w rozumieniu przepisów 

ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; 
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10)  rynku regulowanym - rozumie się przez to rynek regulowany w rozumieniu ustawy o 

obrocie instrumentami finansowymi; 

10a)  alternatywnym systemie obrotu - rozumie się przez to alternatywny system obrotu w 

rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; 

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

Europejskiej lub stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

12)  kontrahencie finansowym - rozumie się przez to kontrahenta finansowego w rozumieniu 

art. 2 pkt 8 rozporządzenia 648/2012; 

13)  członku rozliczającym - rozumie się przez to członka rozliczającego w rozumieniu art. 2 

pkt 14 rozporządzenia 648/2012; 

14)  kliencie świadczącym pośrednie usługi rozliczeniowe - rozumie się przez to klienta w 

rozumieniu art. 2 pkt 15 rozporządzenia 648/2012, świadczącego pośrednie usługi 

rozliczeniowe, o których mowa w rozdziale II rozporządzenia delegowanego Komisji 

(UE) nr 149/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów 

technicznych dotyczących pośrednich uzgodnień rozliczeniowych, obowiązku rozliczania, 

rejestru publicznego, dostępu do systemu obrotu, kontrahentów niefinansowych, technik 

ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem 

obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez kontrahenta centralnego 

(Dz. Urz. UE L 52 z 23.02.2013, str. 11); 

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

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

systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach 

nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. z 2018 r. poz. 145, 650 i 1075). 

 

Art. 3. 

1. Organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym oraz rynkiem instrumentów finansowych, 

będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, w 

rozumieniu aktów prawnych wydawanych przez instytucje i organy Unii Europejskiej, jest 

Komisja Nadzoru Finansowego, zwana dalej "Komisją". 

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

648/2012, rozporządzenia 1031/2010, z wyłączeniem art. 55 ust. 1 tego rozporządzenia, 
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rozporządzenia 596/2014, rozporządzenia 909/2014, rozporządzenia 600/2014 oraz 

rozporządzenia 2016/1011.] 

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

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

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

rozporządzenia 600/2014, rozporządzenia 2016/1011 oraz rozporządzenia 

2017/1129.> 

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

jest Prezes Narodowego Banku Polskiego. 

3. Zadania właściwego organu w rozumieniu rozporządzenia 236/2012, w zakresie: 

1)   określonym w art. 23b-23e - wykonuje Komisja we współpracy z ministrem właściwym 

do spraw finansów publicznych; 

2)   koordynowania współpracy i wymiany informacji z Komisją Europejską, Europejskim 

Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz organami nadzoru w innych 

państwach członkowskich - wykonuje Komisja. 

4. Szczegółowe zasady współpracy, o której mowa w ust. 3 pkt 1, w tym w zakresie wymiany 

informacji, określa porozumienie Komisji z ministrem właściwym do spraw finansów 

publicznych. 

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

pochodzenia, w rozumieniu przepisów: 

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

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

25.04.2013, str. 1), 

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

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

UE L 115 z 25.04.2013, str. 18) 

-   jest Rzeczpospolita Polska. 

Art. 3a. 

[1. Komisja przyjmuje zgłoszenia naruszeń lub potencjalnych naruszeń przepisów 

rozporządzenia 596/2014. Przekazanie Komisji zgłoszenia naruszeń lub potencjalnych 

naruszeń rozporządzenia 596/2014 nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy 

zawodowej, a także innych obowiązków zachowania poufności informacji, wynikających z 

obowiązujących przepisów prawa lub umowy. Przekazanie Komisji zgłoszenia naruszeń 
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lub potencjalnych naruszeń nie może stanowić przyczyny rozwiązania z osobą zgłaszającą 

umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy o podobnym 

charakterze.] 

<1. Komisja przyjmuje zgłoszenia naruszeń lub potencjalnych naruszeń przepisów 

rozporządzenia 596/2014 oraz rozporządzenia 2017/1129. Przekazanie Komisji 

zgłoszenia naruszeń lub potencjalnych naruszeń rozporządzenia 596/2014 albo 

rozporządzenia 2017/1129 nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, 

a także innych obowiązków zachowania poufności informacji, wynikających z 

obowiązujących przepisów prawa lub umowy. Przekazanie Komisji zgłoszenia 

naruszeń lub potencjalnych naruszeń nie może stanowić przyczyny rozwiązania z 

osobą zgłaszającą umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy 

o podobnym charakterze.> 

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

umożliwić identyfikację osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby, której zarzuca się 

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

1)   w zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz w dokumentach 

przekazywanych w uzupełnieniu takiego zawiadomienia; 

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

postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe; 

3)   w ramach współpracy międzynarodowej z państwami trzecimi, na zasadach określonych 

w porozumieniach zawieranych na podstawie art. 26 ust. 1 rozporządzenia 596/2014, a 

gdy informacja zawiera dane osobowe - z uwzględnieniem warunków określonych w art. 

29 tego rozporządzenia. 

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

sposób odbierania zgłoszeń, o których mowa w ust. 1, sposób postępowania z odebranymi 

zgłoszeniami i ich przechowywania, a także informowania o sposobie odbierania zgłoszeń 

i o działaniach, jakie mogą być podejmowane po przyjęciu zgłoszenia, mając na względzie 

zapewnienie należytej ochrony osoby dokonującej zgłoszenia lub osoby, której zarzuca się 

naruszenie, w zakresie wskazanym w art. 32 ust. 2 lit. b i c rozporządzenia 596/2014.] 

<3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze 

rozporządzenia, sposób odbierania zgłoszeń, o których mowa w ust. 1, sposób 

postępowania z odebranymi zgłoszeniami i ich przechowywania, a także 

informowania o sposobie odbierania zgłoszeń i o działaniach, jakie mogą być 
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podejmowane po przyjęciu zgłoszenia, mając na względzie zapewnienie należytej 

ochrony osoby dokonującej zgłoszenia lub osoby, której zarzuca się naruszenie, w 

zakresie wskazanym odpowiednio w art. 32 ust. 2 lit. b i c rozporządzenia 596/2014 

albo w art. 41 ust. 2 lit. b i c rozporządzenia 2017/1129.> 

 

< Art. 3c. 

Komisja lub jej upoważniony przedstawiciel może wydać w stosunku do osób 

naruszających obowiązki, o których mowa w art. 69–69b ustawy o ofercie publicznej 

lub art. 19 rozporządzenia 596/2014, zalecenia zaprzestania ich naruszania, jeżeli 

waga naruszenia tych przepisów jest niewielka.> 

 

Art. 20. 

1. Komisja lub jej upoważniony przedstawiciel może przekazywać organowi z innego 

państwa członkowskiego, właściwemu w sprawach nadzoru nad rynkiem papierów 

wartościowych lub rynkiem finansowym, oraz otrzymywać od tego organu informacje 

niezbędne w celu: 

[1)    prawidłowego wykonywania określonych zadań w zakresie nadzoru, w tym zadań 

określonych ustawą o nadzorze uzupełniającym, rozporządzeniem 575/2013, 

rozporządzeniem 596/2014 oraz rozporządzeniem 600/2014, lub] 

<1) prawidłowego wykonywania określonych zadań w zakresie nadzoru, w tym zadań 

określonych ustawą o nadzorze uzupełniającym, rozporządzeniem 575/2013, 

rozporządzeniem 596/2014, rozporządzeniem 600/2014 oraz rozporządzeniem 

2017/1129, lub > 

2)   zapewnienia prawidłowego toku postępowań sądowych, administracyjnych, karnych, 

wyjaśniających oraz kontrolnych w sprawach związanych z wykonywaniem nadzoru. 

2. Zasady i tryb udzielania informacji organom nadzoru z państw innych niż państwa 

członkowskie określają porozumienia zawarte przez Komisję z tymi organami nadzoru. 

Do udzielania informacji organom nadzoru z państw innych niż państwa członkowskie 

przepisy ust. 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 

3. Udzielenie przez Komisję informacji zgodnie z ust. 1 może nastąpić, jeżeli: 

1)   nie spowoduje to niekorzystnego wpływu na suwerenność, bezpieczeństwo lub interes 

publiczny; 
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2)   przepisy prawa obowiązujące w państwie siedziby organu nadzoru z innego państwa 

członkowskiego, któremu informacje są przekazywane, zapewniają: 

a)  wykorzystanie takich informacji wyłącznie na potrzeby wykonywania nadzoru lub 

prowadzenia postępowań administracyjnych lub sądowych w sprawach związanych z 

wykonywaniem tego nadzoru, 

b)  objęcie takich informacji tajemnicą wiążącą ten organ; 

3)   zapewnione jest, że dalsze przekazywanie udzielonych przez Komisję informacji poza 

organ nadzoru, któremu ich udzielono, w innych celach niż określone w ust. 1, 

każdorazowo możliwe będzie wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Komisji. 

4. Informacje uzyskane przez Komisję nie mogą być, bez zgody organu nadzoru, który je 

przekazał, wykorzystywane w innych celach niż określone w ust. 1 lub przekazywane 

poza Komisję do właściwego organu innego państwa. 

 

Art. 25. 

1. Komisja może, w drodze uchwały, zdecydować o przekazaniu do publicznej wiadomości 

informacji o: 

[1)   przypadkach naruszenia przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy 

o ofercie publicznej, ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o giełdach towarowych, 

rozporządzenia 1031/2010 i rozporządzenia 596/2014,] 

<1) przypadkach naruszenia przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 

ustawy o ofercie publicznej, ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o giełdach 

towarowych, przepisów aktów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw 

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

rozporządzenia 2017/1129,> 

2)   środkach prawnych podjętych w celu przeciwdziałania naruszeniu przepisów, o których 

mowa w pkt 1, w tym o zastosowanych sankcjach oraz złożeniu zawiadomienia o 

podejrzeniu popełnienia przestępstwa, jak również o wszczęciu lub wyniku postępowania 

administracyjnego lub cywilnego, 

3)   zaistnieniu okoliczności wskazujących na dokonanie manipulacji, o której mowa w 

rozporządzeniu 596/2014 albo rozporządzeniu 1031/2010, lub popełnieniu przestępstwa 

lub wykroczenia, o których mowa w przepisach wymienionych w pkt 1 
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- chyba że ujawnienie takich informacji narazi rynek kapitałowy na poważne 

niebezpieczeństwo lub spowoduje poniesienie przez osoby, których informacje te dotyczą, 

niewspółmiernej szkody. 

1a. Komisja, w drodze uchwały, decyduje o przekazaniu do publicznej wiadomości informacji 

o zastosowaniu sankcji za naruszenie obowiązków, o których mowa w art. 4 i art. 7-11 

rozporządzenia 648/2012, chyba że ujawnienie takich informacji zagroziłoby poważnie 

rynkom finansowym lub zaszkodziłoby w niewspółmierny sposób zainteresowanym 

stronom. Przekazane informacje nie mogą zawierać danych osobowych. 

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, nie może zawierać danych osobowych osób, chyba że: 

1)   zapadło w stosunku do tych osób prawomocne orzeczenie lub 

2)   wydana została ostateczna decyzja w sprawie naruszenia przez te osoby przepisów, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1, lub 

3)   decyzji w sprawie naruszenia przez te osoby przepisów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 

został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. 

2a. Komisja informuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych o każdym 

przypadku przekazania do publicznej wiadomości informacji o zastosowaniu środków 

prawnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, podjętych w celu przeciwdziałania naruszeniu 

przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 

2b. W przypadku naruszenia przez dom maklerski, finansową spółkę holdingową, finansową 

spółkę holdingową o działalności mieszanej lub spółkę holdingową o działalności 

mieszanej przepisów działu IV rozdziału 1 oddziału 2a ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi lub rozporządzenia 575/2013 Komisja, w drodze uchwały, decyduje o 

przekazaniu do publicznej wiadomości informacji o naruszeniu, wraz ze wskazaniem 

imienia i nazwiska osoby lub nazwy (firmy) podmiotu, odpowiedzialnych za dane 

naruszenie. 

2c. W informacji, o której mowa w ust. 2b, Komisja nie podaje imienia i nazwiska osoby 

fizycznej, w przypadku gdy opublikowanie tych danych: 

1)   byłoby środkiem niewspółmiernym do wagi dokonanego naruszenia; 

2)   stanowiłoby zagrożenie dla stabilności rynków finansowych; 

3)   zagroziłoby prowadzonemu postępowaniu karnemu lub postępowaniu w sprawach o 

przestępstwa skarbowe; 

4)   wyrządziłoby niewspółmierną szkodę tej osobie lub domowi maklerskiemu. 
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2d. Informacje, o których mowa w ust. 2b i 2c, są dostępne na stronie internetowej Komisji 

przez 5 lat, licząc od dnia ich zamieszczenia, z tym że wskazanie imienia i nazwiska 

osoby, na którą nałożono sankcję, jest zamieszczane na okres nie dłuższy niż rok. 

3. W przypadkach uzasadnionych potrzebą wykonywania nadzoru przez zagraniczny organ 

nadzoru, z którym Komisja zawarła porozumienie, o którym mowa w art. 20 ust. 2, albo 

potrzebą prowadzenia postępowań administracyjnych lub sądowych w sprawach 

związanych z wykonywaniem nadzoru przez ten organ, albo na wniosek organu nadzoru 

w innym państwie członkowskim, Komisja może wszczynać z urzędu i prowadzić 

kontrolę, postępowanie wyjaśniające lub postępowanie administracyjne, jak również 

żądać wszczęcia takich kontroli i postępowania przez organ nadzoru w innym państwie 

członkowskim. W takim przypadku upoważniony przedstawiciel tego organu nadzoru 

może brać udział w czynnościach dokonywanych w toku takich kontroli i postępowania. 

4. Komisja nie wszczyna kontroli lub postępowania, o których mowa w ust. 3, lub odmawia 

dopuszczenia do udziału w czynnościach, jeżeli: 

1)    (uchylony), 

2)   zgłoszenie dotyczy tych samych naruszeń przepisów prawa przez ten sam podmiot, co do 

których na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium państwa siedziby 

organu nadzoru toczy się postępowanie sądowe lub wydany został prawomocny wyrok. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, Komisja przekazuje zagranicznemu organowi 

nadzoru oraz Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 

szczegółowe wyjaśnienie przyczyn, dla których nie wszczęła kontroli lub postępowania 

albo odmówiła dopuszczenia do udziału w czynnościach. 

5a. W przypadku gdy na wniosek Komisji nie wszczęto kontroli lub postępowania lub w 

przypadku odmowy dopuszczenia Komisji do udziału w czynnościach przez organ 

nadzoru z innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego, Komisja może 

skierować sprawę do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 

zgodnie z art. 19 rozporządzenia 1095/2010. 

6. W razie stwierdzenia, że określone zachowanie jest sprzeczne z przepisami prawa, których 

przestrzeganie jest objęte nadzorem Komisji, Komisja może wezwać do zaprzestania 

takich zachowań. 

7. Uprawnienia Komisji, o których mowa w przepisach niniejszego rozdziału, mają 

zastosowanie do: 
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1)   zachowań na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego 

dotyczących instrumentów finansowych dopuszczonych lub będących przedmiotem 

ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   zachowań zaistniałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących 

instrumentów finansowych dopuszczonych lub będących przedmiotem ubiegania się o 

dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium innego państwa 

członkowskiego. 

Art. 26. 

1. W celu wykonywania zadań Komisji upoważnieni pracownicy urzędu Komisji lub inne 

osoby, w przypadku, o którym mowa w ust. 7, zwane dalej "kontrolerami", mogą 

przeprowadzać kontrolę działalności lub sytuacji finansowej: 

1)    podmiotu nadzorowanego, o którym mowa w art. 5 pkt 1, 2, 4-6c i 8-23, 

2)   osoby trzeciej, której podmiot, o którym mowa w pkt 1, powierzył, w granicach 

upoważnienia wynikającego z właściwych przepisów, wykonywanie niektórych czynności 

z zakresu podlegającego nadzorowi Komisji, 

3)   podmiotu zależnego od podmiotu, o którym mowa w art. 5 pkt 18-20, 

4)   
(5)

 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)   
(6)

 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, 
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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) 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, działalności w zakresie 

lokat strukturyzowanych, o których mowa w rozdziale 6a ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. – Prawo bankowe, oraz działalności prowadzonej w charakterze podmiotu 

systematycznie internalizującego transakcje w rozumieniu ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi.> 

3. Wykonanie uprawnień w zakresie kontroli, o której mowa w ust. 1, w stosunku do oddziału 

domu maklerskiego lub banku prowadzącego działalność maklerską znajdującego się na 

terytorium innego państwa członkowskiego, następuje po uprzednim pisemnym 

poinformowaniu przez Komisję właściwego organu nadzoru w państwie, na którego 

terytorium znajduje się oddział domu maklerskiego lub banku. 

3a. Komisja może zwrócić się do właściwego organu nadzoru w państwie członkowskim, na 

którego terytorium znajduje się oddział domu maklerskiego lub banku prowadzącego 

działalność maklerską, o wykonanie uprawnień w zakresie kontroli, o której mowa w ust. 

1, w stosunku do oddziału domu maklerskiego lub banku prowadzącego działalność 

maklerską znajdującego się na terytorium tego państwa członkowskiego. W przypadku 

odmowy uwzględnienia żądania przez właściwy organ nadzoru, Komisja może 

poinformować o tym Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. 

3b. W zakresie niezbędnym do zweryfikowania informacji przekazanych Komisji na 

podstawie art. 110m ust. 1-3 lub art. 110z ust. 1 i 3 ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi Komisja lub jej upoważniony przedstawiciel mogą przeprowadzić kontrolę, 

o której mowa w ust. 1, w podmiotach, które przekazały informacje, także w przypadku 

gdy podmioty te mają siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W takim 

przypadku przeprowadzenie kontroli następuje po poinformowaniu organu nadzoru w 

państwie, na którego terytorium dany podmiot ma siedzibę. 

4. W stosunku do oddziałów i przedstawicielstw zagranicznych firm inwestycyjnych 

prowadzących działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienia w 

zakresie kontroli, o której mowa w ust. 1, służą odpowiednio również przedstawicielom 
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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. 

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). 


