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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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

do ustawy z dnia 16 grudnia 2020 r. 

 

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych 

ustaw 

 

(druk nr 298) 

 

 

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695 i 1298) 

 

Art. 217. 

§ 1. Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o 

zaświadczenie. 

§ 2. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli: 

1)   urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis 

prawa; 

2)   osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym 

potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego. 

§ 3. Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w 

terminie siedmiu dni. 

[§ 4. Zaświadczenie wydaje się w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jeżeli zażąda tego osoba ubiegająca się o 

zaświadczenie.] 

<§ 4. Zaświadczenie wydaje się w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli zażąda tego 

osoba ubiegająca się o zaświadczenie. W takim przypadku zaświadczenie jest 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, 

podpisem osobistym osoby upoważnionej do jego wydania albo kwalifikowaną 

pieczęcią elektroniczną.> 
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USTAWA z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1158) 

 

Art. 6. 

1. Prawo do uzyskania informacji o osobach, których dane osobowe zgromadzone zostały w 

Rejestrze, przysługuje: 

1)   Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do posłów; 

3)   Marszałkowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do senatorów; 

3a)  Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do posłów do 

Parlamentu Europejskiego; 

3b)  Państwowej Komisji Wyborczej, w odniesieniu do kandydatów na Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

3c)  okręgowym komisjom wyborczym w odniesieniu do kandydatów na posłów i 

senatorów oraz kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego; 

3d)  terytorialnym komisjom wyborczym, w odniesieniu do kandydatów na radnych; 

3e)  gminnym komisjom wyborczym, w odniesieniu do kandydatów na wójta, burmistrza i 

prezydenta miasta; 

4)   sądom sprawującym w Rzeczypospolitej Polskiej wymiar sprawiedliwości, w związku 

z prowadzonym postępowaniem; 

5)   Trybunałowi Stanu i Trybunałowi Konstytucyjnemu, w związku z prowadzonymi 

postępowaniami; 

6)   prokuratorom, Policji i innym organom uprawnionym do prowadzenia postępowania 

przygotowawczego w sprawach karnych i karnych skarbowych oraz czynności 

sprawdzających w sprawach o wykroczenia, w związku z prowadzonym 

postępowaniem; 

[7)    Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie 

Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Marszałkowskiej, 

Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu i Biuru Nadzoru Wewnętrznego, w zakresie, w 

jakim jest to konieczne dla wykonania nałożonych na nie zadań określonych w 

ustawie;] 

<7) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Policji, Straży 

Granicznej, Służbie Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, 
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Straży Marszałkowskiej, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Biuru 

Nadzoru Wewnętrznego i Szefowi Krajowego Centrum Informacji 

Kryminalnych w zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonywania nałożonych 

na nich zadań określonych w ustawie;> 

7a)   (uchylony); 

7b)  Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego lub upoważnionemu przez niego 

przedstawicielowi, w związku z wykonywaniem czynności w ramach nadzoru 

sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego; 

7c)   Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich, w związku z 

prowadzonymi czynnościami sprawdzającymi, postępowaniem rozpoznawczym lub 

ogólnym; 

8)   organom wykonującym orzeczenia w postępowaniu karnym, w sprawach o 

przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, w sprawach o wykroczenia oraz w 

sprawach nieletnich, w związku z prowadzonym postępowaniem wykonawczym, w 

zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonania orzeczenia; 

9)   organom administracji rządowej, organom samorządu terytorialnego oraz innym 

organom wykonującym zadania publiczne, w przypadkach kiedy jest to uzasadnione 

potrzebą wykonania nałożonych na nie zadań, określonych w ustawie; 

10)  pracodawcom, w zakresie niezbędnym dla zatrudnienia pracownika, co do którego z 

przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności, korzystania z pełni praw 

publicznych, a także ustalenia uprawnienia do zajmowania określonego stanowiska, 

wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności 

gospodarczej; 

10a)  osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niebędącym osobami 

prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną - w przypadkach, w których z 

przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności członków ich organów, wspólników 

lub prokurentów, w odniesieniu do członków lub kandydatów na członków tych 

organów, wspólników lub prokurentów; 

11)  władzom państw obcych, jeżeli wynika to z ratyfikowanej umowy międzynarodowej, 

a w przypadku braku takiej umowy, pod warunkiem wzajemności; 

12)  organom centralnym państw członkowskich Unii Europejskiej w terminie 

nieprzekraczającym 10 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania, a w przypadku, 

gdy zapytanie zostało złożone w celu udzielenia przez te organy informacji osobie 
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fizycznej na jej temat, w terminie nieprzekraczającym 20 dni roboczych od dnia 

otrzymania zapytania. 

1a. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3b i 3c, przekazuje się niezwłocznie, nie później 

jednak niż w terminie 3 dni. 

2. Przepisy ust. 1 pkt 1, 4-9 i 11 stosuje się odpowiednio do uzyskiwania zgromadzonych w 

Rejestrze informacji o podmiotach zbiorowych. 

 

Art. 19. 

1. Informacji o osobie na podstawie zgromadzonych w Rejestrze danych osobowych udziela 

się na zapytanie podmiotów wymienionych w art. 6 ust. 1 lub na wniosek osoby, o której 

mowa w art. 7 ust. 1. 

1a. Informacji o podmiocie zbiorowym na podstawie danych o tym podmiocie 

zgromadzonych w Rejestrze udziela się na zapytanie podmiotów wymienionych w art. 6 

ust. 1 pkt 1, 4-9 i 11 lub na wniosek podmiotu, o którym mowa w art. 7 ust. 2. 

<1aa. Podmioty wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 4–7 i 8 mogą uzyskiwać informacje o 

osobie i informacje o podmiocie zbiorowym na podstawie danych zgromadzonych w 

Rejestrze także na żądanie.> 

1b. Zapytania i wnioski, o których mowa w ust. 1 i 1a, mogą być składane pisemnie albo za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego [.] <,> <a żądania, o których mowa w ust. 

1aa, są składane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.> 

1c. Przepisu ust. 1b nie stosuje się do zapytań przekazywanych do Rejestru za pośrednictwem 

systemu ECRIS. 

2. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie powinno zawierać: 

1)   nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, 

imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania, obywatelstwo oraz 

numer PESEL, a w przypadku jego nieposiadania przez osobę, której zapytanie 

dotyczy, numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość; 

2)   określenie rodzaju i zakresu danych o osobie, które mają być przedmiotem informacji; 

3)   wskazanie postępowania, w związku z którym zachodzi potrzeba uzyskania danych o 

osobie; 

4)   nazwę podmiotu kierującego zapytanie; 

5)   datę wystawienia; 
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6)   podpis sędziego, prokuratora albo uprawnionej osoby lub organu podmiotu 

kierującego zapytanie. 

2a. Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym powinno zawierać: 

1)   oznaczenie podmiotu zbiorowego oraz jego siedziby; 

2)   określenie rodzaju i zakresu danych o podmiocie zbiorowym, które mają być 

przedmiotem informacji; 

3)   wskazanie postępowania, w związku z którym zachodzi potrzeba uzyskania danych o 

podmiocie zbiorowym; 

4)   nazwę podmiotu kierującego zapytanie; 

5)   datę wystawienia; 

6)   podpis sędziego, prokuratora albo uprawnionej osoby lub organu podmiotu 

kierującego zapytanie. 

2b. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do zapytań przekazywanych przez właściwe organy państw 

obcych. Zapytanie takie powinno zawierać dane pozwalające na identyfikację osoby, 

której ono dotyczy. 

2c. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie oraz zapytanie o udzielenie informacji o 

podmiocie zbiorowym składane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego opatruje 

się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem 

osobistym. 

3. Wniosek osoby, o której mowa w art. 7 ust. 1, o udzielenie informacji z Rejestru zawiera: 

nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, 

imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania, obywatelstwo oraz 

numer PESEL i podpis wnioskodawcy. W przypadku nieposiadania numeru PESEL 

wniosek powinien zawierać numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego 

tożsamość. Wniosek podmiotu zbiorowego, o którym mowa w art. 7 ust. 2, zawiera 

oznaczenie tego podmiotu i jego adres oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania 

wnioskodawcy. Jeżeli we wniosku nie określono rodzaju i zakresu danych, które mają być 

przedmiotem informacji, informacja ta zawiera odpis wszystkich zapisów dotyczących 

wnioskodawcy zamieszczonych na kartach rejestracyjnych i zawiadomieniach. 

3a. Wniosek osoby, o której mowa w art. 7 ust. 1, o udzielenie informacji z Rejestru oraz 

wniosek podmiotu zbiorowego, o którym mowa w art. 7 ust. 2, składany za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 
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4. Jeżeli zapytanie lub wniosek nie spełniają wymogów, o których mowa w ust. 2, 2a, 2c, 3 

lub 3a, wzywa się pytającego lub wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 14 dni, z 

pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie zapytania lub wniosku bez 

rozpoznania, chyba że braki dotyczą wyłącznie okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 

1, a tożsamość osoby, której zapytanie dotyczy, nie budzi wątpliwości. 

5. Jeżeli zapytanie, o którym mowa w ust. 2b, nie zawiera danych pozwalających na 

identyfikację osoby, której dotyczy, zapytanie takie zwraca się ze wskazaniem przyczyny 

zwrotu. 

Art. 20. 

1. [Informacja o osobie, sporządzona na podstawie danych osobowych zgromadzonych w 

Rejestrze, zawiera:] 

<Informacja o osobie, sporządzona na podstawie danych osobowych zgromadzonych w 

Rejestrze, udzielana na zapytanie lub wniosek, zawiera:> 

1)   dane identyfikujące osobę - nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko 

rodowe, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, obywatelstwo, nazwisko rodowe 

matki, miejsce zamieszkania, zawód wyuczony, a także numer PESEL; 

2)   dane osobowe w zakresie objętym zapytaniem lub wnioskiem albo stwierdzenie, że 

osoba nie figuruje w Rejestrze; 

3)   datę wydania; 

4)   nazwisko i imię oraz podpis osoby upoważnionej do jej wydania; 

5)   pieczęć urzędową. 

1a. Jeżeli przepis szczególny, na podstawie którego udzielana jest informacja z Rejestru, 

zawiera wymóg niekaralności w określonym zakresie, informacja z Rejestru o skazaniach, 

o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 4, jest udzielana w zakresie wskazanym w tym 

przepisie szczególnym wyłącznie na podstawie danych przekazanych do Rejestru przez 

właściwe organy państw obcych. W takim przypadku biuro informacyjne nie dokonuje 

oceny, czy czyn, za który nastąpiło skazanie, stanowi według prawa polskiego czyn 

karalny, przestępstwo czy wykroczenie oraz czy został popełniony umyślnie czy 

nieumyślnie, chyba że okoliczności te można ustalić na podstawie przekazanych 

informacji dotyczących rodzaju popełnionego czynu, jego kwalifikacji prawnej lub 

rodzaju orzeczonej kary. 
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1b. Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio, jeżeli podmiot składający wniosek lub zapytanie 

sam określił zakres żądanej informacji z Rejestru, bez istnienia w tym względzie 

szczególnej podstawy prawnej. 

1c. W przypadku zastrzeżenia przez organ centralny państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 4, że przekazana 

informacja może być wykorzystywana wyłącznie dla celów prowadzonego postępowania 

karnego, informacja o osobie sporządzona dla celów innych niż postępowanie karne nie 

zawiera danych o skazaniach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 4. W takim przypadku w 

informacji o osobie, udzielanej właściwym organom państw obcych, wskazuje się fakt 

zgłoszenia takiego zastrzeżenia, państwo, którego organ centralny zgłosił zastrzeżenie, 

oraz sąd, który wydał wyrok skazujący, i datę jego wydania, jak również sygnaturę akt 

sprawy, jeżeli jest znana. 

1d. Informacja o osobie sporządzona na wniosek osoby, o której mowa w art. 7 ust. 1, będącej 

obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska 

zawiera dane zgromadzone w Rejestrze oraz w rejestrze karnym państwa obywatelstwa 

wnioskodawcy, uzyskane na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5a. 

1e. Informacji o osobie, wydawanej organom centralnym państw członkowskich Unii 

Europejskiej, przekazywanej za pośrednictwem systemu ECRIS, nie opatruje się 

podpisem osoby upoważnionej do jej wydania ani pieczęcią urzędową. 

1f. W informacji przekazywanej właściwym organom państw obcych innym niż organy 

centralne państw członkowskich Unii Europejskiej zamieszcza się wzmiankę o tym, że 

przekazane dane mogą być wykorzystane jedynie do celów, w których się o nie zwrócono. 

2. [Informacja o podmiocie zbiorowym, sporządzona na podstawie danych zgromadzonych w 

Rejestrze, zawiera:] 

<Informacja o podmiocie zbiorowym, sporządzona na podstawie danych 

zgromadzonych w Rejestrze, udzielana na zapytanie lub wniosek, zawiera:> 

1)   oznaczenie podmiotu zbiorowego wraz z jego siedzibą; 

2)   dane o podmiocie zbiorowym w zakresie objętym zapytaniem lub wnioskiem albo 

stwierdzenie, że podmiot zbiorowy nie figuruje w Rejestrze; 

3)   datę wydania; 

4)   nazwisko i imię oraz podpis osoby upoważnionej do jej wydania; 

5)   pieczęć urzędową. 
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[3. Informację o osobie oraz informację o podmiocie zbiorowym doręczane za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby 

upoważnionej do ich wydania.] 

<4. Do informacji o osobie i informacji o podmiocie zbiorowym, sporządzonych na 

podstawie danych zgromadzonych w Rejestrze, udzielanych na żądanie, przepisy ust. 

1 i 2 stosuje się odpowiednio. 

5. Informację o osobie i informację o podmiocie zbiorowym doręczane za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego na zapytanie lub wniosek opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym, podpisem 

zaufanym osoby upoważnionej do ich wydania albo kwalifikowaną pieczęcią 

elektroniczną. 

6. Informację o osobie i informację o podmiocie zbiorowym doręczane za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego na żądanie opatruje się kwalifikowaną 

pieczęcią elektroniczną.> 

[Art. 21a. 

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb udzielania informacji o 

osobach oraz o podmiotach zbiorowych, udzielanych za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego, mając na uwadze konieczność zapewnienia sprawnego udzielania 

informacji oraz zabezpieczenia przed uzyskaniem danych z Rejestru przez osoby 

nieuprawnione.] 

<Art. 21a. 

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 

1) sposób zakładania konta użytkownika i konta instytucjonalnego oraz sposób i tryb 

udzielania informacji o osobach i informacji o podmiotach zbiorowych, udzielanych 

na zapytanie lub wniosek za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, 

2) sposób i tryb udzielania informacji o osobach i informacji o podmiotach zbiorowych, 

udzielanych na żądanie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, w tym dane, 

jakie należy wskazać w żądaniu udzielenia informacji o osobie lub podmiocie 

zbiorowym, a także zakres informacji o osobie lub podmiocie zbiorowym udzielonej 

w ten sposób 

– mając na uwadze konieczność zapewnienia sprawnego udzielania informacji oraz 

zabezpieczenia przed uzyskaniem danych z Rejestru przez osoby nieuprawnione.> 
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USTAWA z dnia 6 lipca 2001 r. o przetwarzaniu informacji kryminalnych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2126) 

Art. 20. 

1. Podmiotami zobowiązanymi do przekazywania informacji kryminalnych do Centrum są 

podmioty uprawnione oraz: 

1)   organy administracji rządowej lub organy samorządu terytorialnego właściwe w 

sprawach ewidencji ludności, Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji 

Ludności, ewidencji paszportowych, Rejestru Dowodów Osobistych, ewidencji 

wojskowej, o której mowa w art. 49 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o 

powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1541), centralnej ewidencji pojazdów, centralnej ewidencji kierowców, rejestracji 

pojazdów, rejestru cywilnych statków powietrznych, rejestru administracyjnego 

polskich statków żeglugi śródlądowej, polskiego rejestru jachtów, polskiego rejestru 

okrętowego, nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, administracji geodezyjnej i 

kartograficznej, ewidencji gruntów i budynków, rejestracji stanu cywilnego, 

publicznej służby zatrudnienia lub pomocy społecznej, 

2)   sądy prowadzące Krajowy Rejestr Sądowy, księgi wieczyste i rejestr zastawów, 

3)   organy Inspekcji Ochrony Środowiska, 

4)   organy Państwowej Straży Pożarnej, 

5)   organy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

5a)  Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 

6)   Komisja Nadzoru Finansowego, 

7)   (uchylony), 

8)   (uchylony), 

9)   (uchylony), 

10)  Państwowa Straż Rybacka, 

11)  (uchylony), 

12)  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 

13)  Prezes Głównego Urzędu Statystycznego i dyrektorzy urzędów statystycznych w 

zakresie prowadzonych przez nich krajowych rejestrów urzędowych, 

[14)  dyrektor Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego,] 

<14) Minister Sprawiedliwości w zakresie danych zgromadzonych w Krajowym 

Rejestrze Karnym,> 
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15)  dyrektorzy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, 

16)  (uchylony), 

17)  (uchylony), 

18)  Państwowa Straż Łowiecka 

-   zwane w niniejszej ustawie "podmiotami zobowiązanymi". 

2. Podmioty zobowiązane przekazują Szefowi Centrum informacje kryminalne nieodpłatnie. 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1208) 

 

Art. 19. 

1. Spółka może, o ile jej statut tak stanowi, emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji 

emitowanych przez spółkę w zamian za te obligacje, zwane dalej "obligacjami 

zamiennymi". 

2. Obligacje zamienne nie mogą być emitowane poniżej wartości nominalnej ani wydawane 

przed pełną wpłatą. 

[3. Uchwała o emisji obligacji zamiennych i akcji wydawanych w zamian za te obligacje 

podlega zgłoszeniu do sądu rejestrowego. Jeżeli emitentem jest spółka, która podlega 

obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, wzmianka o uchwale wskazująca 

maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego również podlega wpisowi do 

tego rejestru. Data przydziału i wydania obligacji nie może być wcześniejsza niż data 

wpisu.] 

<3. Uchwała o emisji obligacji zamiennych i akcji przyznawanych w zamian za te 

obligacje podlega zgłoszeniu do sądu rejestrowego. Jeżeli emitentem jest spółka, 

która podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, wzmianka o 

uchwale wskazująca maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego 

również podlega wpisowi do tego rejestru. Data przydziału i wydania obligacji nie 

może być wcześniejsza niż data wpisu.> 

4. Uchwała, o której mowa w ust. 3, określa w szczególności: 

1)   zakres przyznawanego prawa oraz warunki jego realizacji, w tym rodzaj akcji 

wydawanych w zamian za obligacje; 
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2)   sposób przeliczenia obligacji na akcje, z tym że na każdy jeden złoty wartości 

nominalnej obligacji może przypadać najwyżej jeden złoty wartości nominalnej akcji; 

3)   maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego w drodze zamiany 

obligacji na akcje. 

5. Termin zamiany obligacji na akcje nie może być dłuższy niż termin wykupu obligacji. 

Uchwała, o której mowa w ust. 3, może określić krótszy termin. 

6. Emitent obligacji zamiennych jest obowiązany w warunkach emisji: 

1)   wskazać termin, w jakim zamiana będzie dopuszczalna; 

2)   wskazać sposób przeliczenia obligacji na akcje; 

3)   wskazać sposób postępowania w przypadku przekształcenia, podziału, połączenia lub 

likwidacji emitenta lub zmiany wartości nominalnej akcji przed dniem, w którym 

roszczenie do zamiany stanie się wymagalne; 

4)   zamieścić informację o obowiązku zgłoszenia przez obligatariuszy Prezesowi Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz innym organom zamiaru nabycia akcji w 

drodze zamiany obligacji na akcje. 

7. Oświadczenie obligatariusza o zamianie obligacji na akcje wymaga formy pisemnej i 

powinno zostać złożone spółce. W tym przypadku nie stosuje się art. 438 § 1 ustawy z 

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

zm.), zwanej dalej "Kodeksem spółek handlowych". 

 

 

 

USTAWA z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 398, z późn. zm.) 

 

Art. 38. 

1. Repozytorium dokumentów finansowych dla podmiotu tworzy się z chwilą pierwszego 

złożenia dokumentów na podstawie art. 19e ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1. 

2. Do dnia 30 września 2018 r. dopuszcza się dołączanie do zgłoszenia lub wniosku kopii 

dokumentów, o których mowa w art. 69 ust. 1, 1b, 1f, 1g, 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 

10, opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez co najmniej jedną osobę fizyczną, której 

numer PESEL jest ujawniony w Krajowym Rejestrze Sądowym, wpisaną jako członek 
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organu uprawnionego do reprezentowania, wspólnik uprawniony do reprezentowania 

spółki osobowej, syndyk albo likwidator. Jeżeli wspólnikiem uprawnionym do 

reprezentowania spółki osobowej nie jest osoba fizyczna, dopuszcza się dołączanie do 

zgłoszenia lub wniosku kopii tych dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez co 

najmniej jedną osobę fizyczną, której numer PESEL jest ujawniony w Krajowym 

Rejestrze Sądowym, wpisaną jako członek organu uprawnionego do reprezentowania, 

syndyk, likwidator wspólnika albo wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki 

osobowej będącej wspólnikiem. 

3. Do dnia [28 lutego 2021 r.] <30 czerwca 2021 r.> przepisu art. 9 ust. 5 ustawy zmienianej 

w art. 1 nie stosuje się do dokumentów złożonych wraz z wnioskiem o wpis wzmianek, o 

których mowa w art. 40 pkt 2-5a i 7 ustawy zmienianej w art. 1, albo z wnioskiem o 

przyjęcie tych dokumentów do repozytorium dokumentów finansowych. 

 

Art. 41. 

1. Do dnia [28 lutego 2021 r.] <30 czerwca 2021 r.> do akt rejestrowych dołącza się wydruk 

informacji stanowiących podstawę wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, 

otrzymywanych na podstawie odpowiednio art. 21a, art. 21b i art. 21d ustawy zmienianej 

w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

2.  (uchylony). 

Art. 45. 

W sprawach o wpis na podstawie art. 55 ustawy zmienianej w art. 1 wszczętych 

i niezakończonych przed dniem [1 grudnia 2020 r.] <1 lipca 2021 r.> stosuje się przepisy 

dotychczasowe. 

Art. 55. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 marca 2018 r., z wyjątkiem: 

1)   art. 7 pkt 2-4, art. 30, art. 44 oraz art. 54, które wchodzą w życie z dniem 9 kwietnia 

2018 r.; 

2)   art. 1 pkt 13 w zakresie dodawanego art. 19e ust. 5, art. 1 pkt 14 lit. b w zakresie 

dodawanego ust. 1g, art. 8, art. 9, art. 10 pkt 1-5, art. 16, art. 17 pkt 2, art. 31, art. 50 oraz 

art. 51, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2018 r.; 

3)    art. 1 pkt 16 i 17, które wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2019 r.; 
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[4)   art. 1 pkt 2, pkt 5 lit. a w zakresie zmienianego pkt 3, pkt 7, 9, 11 i pkt 13 w zakresie 

dodawanego art. 19d oraz art. 19e ust. 4, art. 3 pkt 12, pkt 13 lit. c i e, pkt 14 w zakresie 

dodawanego art. 6943a, pkt 15 lit. c i d, pkt 18, art. 7 pkt 1, art. 17 pkt 7 i 8, art. 40 oraz 

art. 43, które wchodzą w życie z dniem 1 marca 2021 r.;] 

<4) art. 1 pkt 2, pkt 5 lit. a w zakresie zmienianego pkt 3, pkt 7, 9, 11, pkt 13 w zakresie 

dodawanego art. 19d oraz art. 19e ust. 4, pkt 18 w zakresie dodawanego art. 21c, pkt 

23, pkt 30 w zakresie uchylenia art. 55 i art. 57, art. 3 pkt 12, pkt 13 lit. c i e, pkt 14 w 

zakresie dodawanego art. 694
3a

, pkt 15 lit. c i d, pkt 18 i 19, art. 5, art. 6, art. 7 pkt 1, 

art. 17 pkt 7 i 8, art. 19, art. 20, art. 21 pkt 6, art. 25, art. 40, art. 43 oraz art. 45, 

które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2021 r.> 

[5)   art. 1 pkt 18 w zakresie dodawanego art. 21c, pkt 23, pkt 30 w zakresie uchylenia art. 55 

i art. 57, art. 3 pkt 19, art. 5, art. 6, art. 19, art. 20, art. 21 pkt 6, art. 25 oraz art. 45, które 

wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2021 r.] 

 

 

 

USTAWA z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971 i 1086) 

 

Art. 2. 

1. Instytucjami obowiązanymi są: 

1)   banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, 

instytucje finansowe mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

oddziały instytucji finansowych niemających siedziby na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 

2019 r. poz. 2357 oraz z 2020 r. poz. 284, 288 i 321); 

2)   spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa 

Oszczędnościowo-Kredytowa, w rozumieniu ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o 

spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2412 

oraz z 2020 r. poz. 288 i 321); 

3)    krajowe instytucje płatnicze, krajowe instytucje pieniądza elektronicznego, oddziały 

unijnych instytucji płatniczych, oddziały unijnych i zagranicznych instytucji pieniądza 

elektronicznego, małe instytucje płatnicze, biura usług płatniczych oraz agenci 
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rozliczeniowi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 794); 

4)   firmy inwestycyjne, banki powiernicze w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 89, 284, 288 i 568) oraz 

oddziały zagranicznych firm inwestycyjnych w rozumieniu tej ustawy, prowadzące 

działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

5)   zagraniczne osoby prawne prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

działalność maklerską, w tym prowadzące taką działalność w formie oddziału, oraz 

towarowe domy maklerskie w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o 

giełdach towarowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 312), a także spółki handlowe, o których 

mowa w art. 50a tej ustawy; 

6)   spółki prowadzące rynek regulowany - w zakresie, w jakim prowadzą platformę 

aukcyjną, o której mowa w art. 3 pkt 10a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi; 

7)   fundusze inwestycyjne, alternatywne spółki inwestycyjne, towarzystwa funduszy 

inwestycyjnych, zarządzający ASI, oddziały spółek zarządzających oraz oddziały 

zarządzających z Unii Europejskiej znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej 

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

zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95 i 

695); 

8)   zakłady ubezpieczeń wykonujące działalność, o której mowa w dziale I załącznika do 

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

(Dz. U. z 2019 r. poz. 381, 730 i 2217), w tym krajowe zakłady ubezpieczeń, główne 

oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń z siedzibą w państwie niebędącym 

państwem członkowskim Unii Europejskiej oraz oddziały zagranicznych zakładów 

ubezpieczeń mających siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie 

członkowskim Unii Europejskiej; 

9)   pośrednicy ubezpieczeniowi wykonujący czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego 

w zakresie ubezpieczeń wymienionych w dziale I załącznika do ustawy z dnia 11 

września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz oddziały 

zagranicznych pośredników wykonujących takie czynności mające siedzibę na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem agenta ubezpieczeniowego, 

który jest agentem ubezpieczeniowym wykonującym czynności pośrednictwa 
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ubezpieczeniowego na rzecz jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego 

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

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz nie pobiera od klienta składki 

ubezpieczeniowej ani od zakładu ubezpieczeń kwot należnych klientowi; 

10)  Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz spółka, której Krajowy 

Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekazał wykonywanie czynności z zakresu, 

o którym mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi, w zakresie, w jakim prowadzą rachunki papierów 

wartościowych lub rachunki zbiorcze; 

11)  przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową w rozumieniu ustawy z dnia 27 

lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 160 oraz z 2020 r. poz. 284), 

inni przedsiębiorcy świadczący usługę wymiany walut lub usługę pośrednictwa w 

wymianie walut, niebędący innymi instytucjami obowiązanymi, oraz oddziały 

przedsiębiorców zagranicznych prowadzących taką działalność na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

12)  podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w 

zakresie: 

a)  wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi, 

b)  wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi, 

c)  pośrednictwa w wymianie, o której mowa w lit. a lub b, 

d)  prowadzenia rachunków, o których mowa w ust. 2 pkt 17 lit. e; 

13)  notariusze w zakresie czynności dokonywanych w formie aktu notarialnego, 

obejmujących: 

a)  przeniesienie własności wartości majątkowej, w tym sprzedaż, zamianę lub 

darowiznę ruchomości lub nieruchomości, 

b)  zawarcie umowy działu spadku, zniesienia współwłasności, dożywocia, renty w 

zamian za przeniesienie własności nieruchomości oraz o podział majątku 

wspólnego, 

c)  przeniesienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa użytkowania 

wieczystego oraz ekspektatywy odrębnej własności lokalu, 

d)  wniesienie wkładu niepieniężnego po założeniu spółki, 

e)  zawarcie umowy dokumentującej wniesienie lub podwyższenie wkładów do spółki 

albo wniesienie lub podwyższenie kapitału zakładowego, 
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f)  przekształcenie lub połączenie spółek, 

g)  zbycie przedsiębiorstwa, 

h)  zbycie udziałów w spółce; 

14)  adwokaci, radcowie prawni, prawnicy zagraniczni, doradcy podatkowi w zakresie, w 

jakim świadczą na rzecz klienta pomoc prawną lub czynności doradztwa podatkowego 

dotyczące: 

a)  kupna lub sprzedaży nieruchomości, przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa, 

b)  zarządzania środkami pieniężnymi, instrumentami finansowymi lub innymi 

aktywami klienta, 

c)  zawierania umowy o prowadzenie rachunku bankowego, rachunku papierów 

wartościowych lub wykonywania czynności związanych z prowadzeniem tych 

rachunków, 

d)  wnoszenia wkładu do spółki kapitałowej lub podwyższenia kapitału zakładowego 

spółki kapitałowej, 

e)  tworzenia, prowadzenia działalności lub zarządzania spółkami kapitałowymi lub 

trustami 

-   z wyjątkiem radców prawnych oraz prawników zagranicznych wykonujących 

zawód w ramach stosunku pracy lub służby w urzędach obsługujących organy 

administracji publicznej, innych państwowych lub samorządowych jednostkach 

organizacyjnych oraz w podmiotach innych niż spółki, o których mowa w art. 8 

ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75), 

oraz doradców podatkowych wykonujących zawód w ramach stosunku pracy w 

podmiotach innych niż te, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 5 

lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 130); 

15)  doradcy podatkowi w zakresie czynności doradztwa podatkowego innych niż 

wymienione w pkt 14 oraz biegli rewidenci; 

16)   przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 

przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424), 

niebędący innymi instytucjami obowiązanymi, świadczący usługi polegające na: 

a)  tworzeniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej 

osobowości prawnej, 
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b)  pełnieniu funkcji członka zarządu lub umożliwianiu innej osobie pełnienia tej 

funkcji lub podobnej funkcji w osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej 

nieposiadającej osobowości prawnej, 

c)  zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu 

korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub 

jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, 

d)  działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako powiernik trustu, który 

powstał w drodze czynności prawnej, 

e)  działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako osoba wykonująca 

prawa z akcji lub udziałów na rzecz podmiotu innego niż spółka notowana na 

rynku regulowanym podlegającym wymogom dotyczącym ujawniania 

informacji zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub podlegająca równoważnym 

standardom międzynarodowym; 

17)  podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg 

rachunkowych; 

18)  pośrednicy w obrocie nieruchomościami; 

19)  operatorzy pocztowi w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo 

pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188, z 2019 r. poz. 1051, 1495 i 2005 oraz z 

2020 r. poz. 695); 

20)  podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, zakładów 

wzajemnych, gier w karty i gier na automatach w rozumieniu ustawy z dnia 19 

listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 i 1495 oraz z 

2020 r. poz. 284); 

21)  fundacje ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1491 oraz z 2020 r. poz. 695) w zakresie, w jakim przyjmują 

lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej 

równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana 

jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane; 

22)  stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z 

dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713 oraz 

z 2020 r. poz. 695), w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w 

gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez 
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względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy 

kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane; 

23)   przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 

przedsiębiorców w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności za towary 

w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez 

względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy 

kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane; 

24)   przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 

przedsiębiorców w zakresie, w jakim prowadzą działalność polegającą na 

udostępnianiu skrytek sejfowych, oraz oddziały przedsiębiorców zagranicznych 

prowadzące taką działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

25)  instytucje pożyczkowe w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie 

konsumenckim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1083). 

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   beneficjencie rzeczywistym - rozumie się przez to osobę fizyczną lub osoby fizyczne 

sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane 

uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające 

wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez 

klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane 

stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna, w tym: 

a)  w przypadku klienta będącego osobą prawną inną niż spółka, której papiery 

wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym 

wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii 

Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego: 

–  osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem klienta, której przysługuje 

prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby 

prawnej, 

–  osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie 

stanowiącym klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie 

porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, 

–  osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, 

którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby 

udziałów lub akcji klienta, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby 
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głosów w organie klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie 

porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, 

–  osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad klientem poprzez posiadanie w stosunku do 

tej osoby prawnej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 

i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568), lub 

–  osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku 

udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości 

osób fizycznych określonych w tiret pierwszym, drugim, trzecim i czwartym oraz 

w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania 

terroryzmu, 

b)  w przypadku klienta będącego trustem: 

–  założyciela, 

–  powiernika, 

–  nadzorcę, jeżeli został ustanowiony, 

–  beneficjenta, 

–  inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem, 

c)  w przypadku klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność 

gospodarczą, wobec którego nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności 

mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nim przez inną osobę 

fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taki klient jest jednocześnie 

beneficjentem rzeczywistym; 

2)   blokadzie rachunku - rozumie się przez to czasowe uniemożliwienie korzystania i 

dysponowania ze wszystkich lub części wartości majątkowych gromadzonych na 

rachunku, w tym również przez instytucję obowiązaną; 

3)   członkach rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne - rozumie 

się przez to: 

a)  małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą 

eksponowane stanowisko polityczne, 

b)  dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub 

osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, 

c)  rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne; 
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4)   dyrektywie 2015/849- rozumie się przez to dyrektywę Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu 

systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającą 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającą 

dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 

2006/70/WE (Dz. Urz. UE L 141 z 05.06.2015, str. 73); 

5)   europejskich urzędach nadzoru - rozumie się przez to Europejski Urząd Nadzoru 

Bankowego, Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 

Emerytalnych oraz Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych; 

6)   finansowaniu terroryzmu - rozumie się przez to czyn określony w art. 165a ustawy z 

dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128 oraz z 2020 

r. poz. 568); 

7)   grupie - rozumie się przez to jednostkę dominującą wraz z jej jednostkami 

podporządkowanymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości; 

8)   jednostkach współpracujących - rozumie się przez to organy administracji rządowej, 

organy jednostek samorządu terytorialnego oraz inne państwowe jednostki 

organizacyjne, a także Narodowy Bank Polski (NBP), Komisję Nadzoru Finansowego 

(KNF) i Najwyższą Izbę Kontroli (NIK); 

9)   kadrze kierowniczej wyższego szczebla - rozumie się przez to członka zarządu, 

dyrektora lub pracownika instytucji obowiązanej posiadającego wiedzę z zakresu 

ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego z działalnością 

instytucji obowiązanej oraz podejmującego decyzje mające wpływ na to ryzyko; 

[10)  kliencie - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której instytucja obowiązana 

świadczy usługi lub dla której wykonuje czynności wchodzące w zakres prowadzonej 

przez nią działalności zawodowej, w tym z którą instytucja obowiązana nawiązuje 

stosunki gospodarcze, lub na zlecenie której przeprowadza transakcję okazjonalną; w 

przypadku umowy ubezpieczenia przez klienta instytucji obowiązanej rozumie się 

ubezpieczającego;] 

<10) kliencie – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której instytucja obowiązana 

świadczy usługi lub dla której wykonuje czynności wchodzące w zakres 
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prowadzonej przez nią działalności zawodowej, w tym z którą instytucja 

obowiązana nawiązuje stosunki gospodarcze, lub na zlecenie której 

przeprowadza transakcję okazjonalną, przy czym w przypadku umowy 

ubezpieczenia przez klienta instytucji obowiązanej rozumie się ubezpieczającego, 

a w przypadku umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, o której mowa w 

art. 328
2
 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1526), przez klienta instytucji obowiązanej rozumie się wyłącznie 

akcjonariusza, zastawnika lub użytkownika akcji podlegającego wpisowi do tego 

rejestru w związku z transakcją stanowiącą podstawę dokonania wpisu;> 

11)  osobach zajmujących eksponowane stanowiska polityczne - rozumie się przez to 

osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje 

publiczne, w tym: 

a)  szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, 

podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady 

Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów, 

b)  członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i 

senatorów, 

c)  członków organów zarządzających partii politycznych, 

d)  członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów 

sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z 

wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału 

Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów 

administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych, 

e)  członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym 

Prezesa oraz członków Zarządu NBP, 

f)  ambasadorów, charges d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, 

g)  członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych 

przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych 

oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w 

których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych 

państwowych osób prawnych, 

h)  dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji 

międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach, 
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i)  dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów 

państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników 

urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej; 

12)  osobach znanych jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane 

stanowisko polityczne - rozumie się przez to: 

a)  osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z 

osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką 

osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, 

b)  osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, 

jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o 

których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści 

przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne; 

13)  państwie trzecim wysokiego ryzyka - rozumie się przez to państwo identyfikowane 

na podstawie informacji pochodzących z wiarygodnych źródeł, w tym raportów z 

ewaluacji krajowych systemów przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu przeprowadzanych przez Grupę Specjalną do spraw Przeciwdziałania 

Praniu Pieniędzy (FATF) oraz organy lub organizacje z nią powiązane, jako 

nieposiadające skutecznego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy lub 

finansowaniu terroryzmu lub posiadające znaczące braki w systemie przeciwdziałania 

praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu, w szczególności państwo trzecie 

zidentyfikowane przez Komisję Europejską w akcie delegowanym przyjętym na 

podstawie art. 9 dyrektywy 2015/849; 

14)  praniu pieniędzy - rozumie się przez to czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. - Kodeks karny; 

15)  przeprowadzaniu transakcji - rozumie się przez to wykonanie przez instytucję 

obowiązaną dyspozycji lub zlecenia wydanych przez klienta lub osobę działającą w 

jego imieniu; 

16)  przetwarzaniu informacji - rozumie się przez to każdą operację wykonywaną na 

informacjach, w szczególności ich uzyskiwanie, gromadzenie, utrwalanie, 

przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza 

te operacje, które wykonuje się w systemach informatycznych; 

17)  rachunku - rozumie się przez to: 
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a)  rachunek płatniczy w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach 

płatniczych, 

b)  rachunek bankowy i rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej 

niebędące rachunkami płatniczymi, 

c)  rachunek papierów wartościowych i rachunek zbiorczy oraz służący do ich obsługi 

rachunek pieniężny, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi, 

d)  rejestr uczestników funduszu lub ewidencję uczestników funduszu inwestycyjnego 

zamkniętego, 

e)  prowadzony w formie elektronicznej zbiór danych identyfikacyjnych 

zapewniających osobom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek walut 

wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji ich wymiany, 

f)  rachunek derywatów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi; 

18)  relacjach korespondenckich - rozumie się przez to: 

a)  świadczenie usług bankowych przez jeden bank jako korespondenta na rzecz 

innego banku jako respondenta, 

b)  relacje między instytucjami kredytowymi, instytucjami finansowymi, w tym 

relacje, w ramach których są świadczone podobne usługi przez instytucję będącą 

korespondentem na rzecz instytucji będącej respondentem, oraz relacje, które 

zostały ustanowione na potrzeby transakcji dotyczących papierów wartościowych 

lub na potrzeby transferów środków pieniężnych; 

19)  rozporządzeniu 2015/847 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji 

towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 

1781/2006 (Dz. Urz. UE L 141 z 05.06.2015, str. 1); 

20)  stosunkach gospodarczych - rozumie się przez to stosunki instytucji obowiązanej z 

klientem związane z działalnością zawodową instytucji obowiązanej, które w chwili 

ich nawiązywania wykazują cechę trwałości; 

21)  transakcji - rozumie się przez to czynność prawną lub faktyczną, na podstawie której 

dokonuje się przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych, lub 

czynność prawną lub faktyczną dokonywaną w celu przeniesienia własności lub 

posiadania wartości majątkowych; 
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22)  transakcji okazjonalnej - rozumie się przez to transakcję, która nie jest 

przeprowadzana w ramach stosunków gospodarczych; 

23)  transferze środków pieniężnych - rozumie się przez to transfer środków pieniężnych 

w rozumieniu rozporządzenia 2015/847; 

24)  truście (trust) - rozumie się przez to regulowany przepisami prawa obcego stosunek 

prawny wynikający ze zdarzenia prawnego, umowy lub porozumienia, w tym zespołu 

takich zdarzeń lub czynności prawnych, na podstawie którego dokonuje się 

przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych na powiernika w celu 

sprawowania zarządu powierniczego oraz udostępniania tych wartości beneficjentom 

tego stosunku; 

25)  umowie ubezpieczenia - rozumie się przez to umowę, o której mowa w dziale I 

załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej; 

26)  walucie wirtualnej - rozumie się przez to cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie 

jest: 

a)  prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki 

centralne lub inne organy administracji publicznej, 

b)  międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację 

międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej 

organizacji lub z nią współpracujące, 

c)  pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o 

usługach płatniczych, 

d)  instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi, 

e)  wekslem lub czekiem 

-   oraz jest wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i 

akceptowane jako środek wymiany, a także może być elektronicznie 

przechowywane lub przeniesione albo może być przedmiotem handlu 

elektronicznego; 

27)  wartościach majątkowych - rozumie się przez to prawa majątkowe lub inne mienie 

ruchome lub nieruchomości, środki płatnicze, instrumenty finansowe w rozumieniu 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, inne papiery 

wartościowe, wartości dewizowe oraz waluty wirtualne; 
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28)  wstrzymaniu transakcji - rozumie się przez to czasowe ograniczenie korzystania i 

dysponowania wartościami majątkowymi polegające na uniemożliwieniu 

przeprowadzenia przez instytucję obowiązaną określonej transakcji lub większej 

liczby określonych transakcji. 

 

 

 

USTAWA z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1655, 2020 i 2217 oraz z 2020 r. poz. 288 i 2123) 

 

Art. 36.  

Ustawa wchodzi w życie z dniem [1 marca 2021 r.] <1 lipca 2021 r.>, z wyjątkiem art. 1 pkt 

9, 10, 12, 13, 17-27, art. 15, art. 28 i art. 35, które wchodzą w życie z dniem 1 marca 2020 r.  

 

 

 

USTAWA z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1798 oraz z 2020 r. poz. 288, 875 i 1086) 

 

Art. 23.
 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 r., z wyjątkiem: 

1)   art. 1 pkt 1 i 25, art. 6, art. 16-19, art. 21 oraz art. 22, które wchodzą w życie z dniem 

1 stycznia 2020 r.; 

<1a) art. 1 pkt 2–4 i 47, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2021 r.;> 

2)    (uchylony); 

3)    art. 3 pkt 2 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 30 lipca 2020 r; 

[4)    art. 2, art. 4, art. 5 oraz art. 8 pkt 6 lit. e, które wchodzą w życie z dniem 28 lutego 

2021 r.] 

5)   art. 20a, który wchodzi w życie z dniem 30 września 2020 r. 
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USTAWA z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 288 i 875) 

 

Art. 24. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r., z wyjątkiem: 

[1) art. 5 pkt 3-5 oraz art. 18, które wchodzą w życie z dniem 1 marca 2021 r.;] 

<1) art. 5 pkt 3, 4 i pkt 5 lit. b oraz art. 18, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 

2021 r.;> 

<1a) art. 5 pkt 5 lit. a, który wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 r.;> 

2)    (uchylony); 

3)   art. 7 pkt 1, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia; 

4)   art. 12 pkt 1 i 2, które wchodzą w życie z dniem 29 lutego 2020 r.; 

5)   art. 12 pkt 3 i 4 oraz art. 15 i art. 16, które wchodzą w życie z dniem 1 marca 2020 r.; 

6)   art. 17, który wchodzi w życie z dniem 24 marca 2020 r.; 

7)   art. 19, który wchodzi w życie z dniem 30 lipca 2020 r.; 

8)   art. 20, który wchodzi w życie z dniem 3 września 2020 r.; 

9)   art. 21, który wchodzi w życie z dniem 27 lutego 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 


