BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y
do ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r.

o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 312)

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020 r.
poz. 89, 284, 288, 568 i 2320)
Art. 3.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) papierach wartościowych - rozumie się przez to:
a) akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, 1543, 1655, 1798 i 2217),
prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne,
certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące
prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia
długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub
obcego,
b) inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące
uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w lit. a, lub
wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego, odnoszące się do papierów
wartościowych określonych w lit. a, walut, stóp procentowych, stóp zwrotu, towarów
oraz innych wskaźników lub mierników (prawa pochodne);
2) ASO - oznacza to alternatywny system obrotu, przez który rozumie się prowadzony poza
rynkiem regulowanym wielostronny system kojarzący oferty kupna i sprzedaży
instrumentów finansowych w taki sposób, że do zawarcia transakcji dochodzi w ramach
tego systemu, zgodnie z określonymi zasadami oraz w sposób niemający charakteru
uznaniowego;
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-22a)

zestawianiu zleceń - rozumie się przez to wykonywanie czynności skutkujących
zawarciem transakcji mających za przedmiot instrumenty finansowe, w których:
a) podmiot zestawiający zlecenia jest podmiotem praw i obowiązków wynikających z
transakcji względem każdego podmiotu składającego zlecenia, które zostały
zestawione,
b) obie transakcje zawarte w wyniku zestawienia zleceń są dokonywane w tym samym
momencie,
c) udział podmiotu zestawiającego zlecenia w transakcjach zawartych w wyniku
zestawienia zleceń nie naraża go na ryzyko rynkowe oraz jest neutralny finansowo, z
wyjątkiem znanej stronie transakcji opłaty, prowizji lub wynagrodzenia należnych
podmiotowi z tytułu każdej transakcji;

2b) handlu algorytmicznym - rozumie się przez to nabywanie lub zbywanie instrumentów
finansowych przy pomocy algorytmu komputerowego automatycznie ustalającego
indywidualne parametry zleceń nabycia lub zbycia tych instrumentów, w tym moment
złożenia zlecenia, termin jego ważności, cenę lub liczbę instrumentów będących
przedmiotem zlecenia lub sposób zarządzania zleceniem po jego złożeniu, przy czym
następuje to bez udziału człowieka lub przy ograniczonym udziale człowieka w
rozumieniu art. 18 rozporządzenia 2017/565, z zastrzeżeniem że nie stanowi handlu
algorytmicznego stosowanie automatycznych systemów wykorzystywanych wyłącznie w
celu przekierowywania zleceń pomiędzy systemami obrotu instrumentami finansowymi,
przetwarzania zleceń nieobejmującego określania jakichkolwiek parametrów transakcji,
potwierdzania zleceń lub przetwarzania potransakcyjnego zawartych transakcji;
2c) technice handlu algorytmicznego o wysokiej częstotliwości - rozumie się przez to handel
algorytmiczny, w którym:
a) są wykorzystywane systemy teleinformatyczne:
– umożliwiające skrócenie czasu przesłania zlecenia do systemu jego wykonania, z
wykorzystaniem co najmniej jednego z następujących rozwiązań: usługi kolokacji,
korzystania z zasobów systemów teleinformatycznych podmiotu posiadającego na
podstawie odpowiedniej umowy połączenie z systemem obrotu instrumentami
finansowymi lub bezpośredniego dostępu elektronicznego o wysokiej prędkości
przesyłu, oraz
– analizujące dane z rynku finansowego, w tym informacje dotyczące zleceń i transakcji
zawieranych w ramach obrotu w systemie obrotu instrumentami finansowymi oraz
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-3powodujące niezwłoczne wykorzystanie algorytmu komputerowego bez udziału
człowieka, a także
b) występuje duża liczba komunikatów wysyłanych w dniu obrotu do systemu obrotu
instrumentami finansowymi, dotyczących przekazania, modyfikowania, anulowania
lub kwotowania zlecenia nabycia lub zbycia instrumentu finansowego; przez
występowanie dużej liczby takich komunikatów rozumie się spełnienie kryteriów
określonych w art. 19 rozporządzenia 2017/565;
2d) bezpośrednim dostępie elektronicznym - rozumie się przez to, z uwzględnieniem art. 20
rozporządzenia 2017/565, udostępnianie przez członka lub uczestnika systemu obrotu
instrumentami finansowymi własnego połączenia z tym systemem, umożliwiającego
składanie zleceń mających za przedmiot instrumenty finansowe za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego członka lub uczestnika albo bez wykorzystywania takiego
systemu;
2e)

podmiocie systematycznie internalizującym transakcje - rozumie się przez to firmę
inwestycyjną lub bank, o którym mowa w art. 70 ust. 2, które w sposób zorganizowany,
częsty, systematycznie i w znacznych wielkościach zawierają transakcje na własny
rachunek, wykonując zlecenia klientów poza rynkiem regulowanym, ASO lub OTF, bez
prowadzenia ASO lub OTF;

3) tytułach uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania - rozumie się przez to
wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego papiery
wartościowe

lub

niebędące

papierami

wartościowymi

instrumenty

finansowe

reprezentujące prawa majątkowe przysługujące uczestnikom instytucji wspólnego
inwestowania, w tym w szczególności jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych;
4) ustawie o ofercie publicznej - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623, 1655, 1798 i
2217);
4a) rozporządzeniu 236/2012 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej
sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego (Dz. Urz. UE
L 86 z 24.03.2012, str. 1);
4b) rozporządzeniu 648/2012 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów
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centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L 201 z 27.07.2012, str. 1, z późn.
zm.);
4c) rozporządzeniu 1031/2010 - rozumie się przez to rozporządzenie Komisji (UE) nr
1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu, kwestii
administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji
gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie
(Dz. Urz. UE L 302 z 18.11.2010, str. 1, z późn. zm.);
4d) rozporządzeniu 575/2013 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów
ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające
rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.);
4e)

rozporządzeniu 600/2014 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków
instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz.
UE L 173 z 12.06.2014, str. 84);

4f)

rozporządzeniu 596/2014 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na
rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę
2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE,
2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 1, z późn. zm.);

4g)

rozporządzeniu 909/2014 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia
rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych
depozytów papierów wartościowych, zmieniające dyrektywy 98/26/WE i 2014/65/UE
oraz rozporządzenie (UE) nr 236/2012 (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 1, z późn.
zm.);

4h) rozporządzeniu 2017/571 - rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji
(UE) 2017/571 z dnia 2 czerwca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu
Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów
technicznych dotyczących zezwoleń, wymogów organizacyjnych i publikacji transakcji
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31.03.2017, str. 126);
4i)

rozporządzeniu 1095/2010 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie
ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i
Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji
2009/77/WE (Dz. Urz. UE L 331 z 15.12.2010, str. 84, z późn. zm.);

4j)

rozporządzeniu 1227/2011 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie
integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (Dz. Urz. UE L 326 z 08.12.2011,
str. 1);

4k)

rozporządzeniu 2015/2365 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie
przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego
wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 337 z
23.12.2015, str. 1);

4l) rozporządzeniu 2017/565 - rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji
(UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu
Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i
warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych
na potrzeby tej dyrektywy (Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2017, str. 1, z późn. zm.);
4m) rozporządzeniu 2016/824 - rozumie się przez to rozporządzenie wykonawcze Komisji
(UE) 2016/824 z dnia 25 maja 2016 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w
odniesieniu do treści i formatu opisu funkcjonowania wielostronnych platform obrotu i
zorganizowanych platform obrotu oraz powiadamiania Europejskiego Urzędu Nadzoru
Giełd i Papierów Wartościowych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych (Dz. Urz. UE L 137 z
26.05.2016, str. 10);
4n)

rozporządzeniu 2016/1011 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów
stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach
finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy
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29.06.2016, str. 1, z późn. zm.);
4o) rozporządzeniu 2017/575 - rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji
(UE) 2017/575 z dnia 8 czerwca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu
Europejskiego i Rady 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych w
odniesieniu

do

regulacyjnych

standardów

technicznych

dotyczących

danych

publikowanych przez systemy wykonywania zlecenia na temat jakości wykonywania
transakcji (Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2017, str. 152);
4p) rozporządzeniu 2017/1018 - rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji
(UE) 2017/1018 z dnia 29 czerwca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu
Europejskiego i Rady 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych w
odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających informacje
zgłaszane przez firmy inwestycyjne, operatorów rynku i instytucje kredytowe (Dz. Urz.
UE L 155 z 17.06.2017, str. 1);
4q) rozporządzeniu 2017/584 - rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji
(UE) 2017/584 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego
i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych
określających wymogi organizacyjne w zakresie systemów obrotu (Dz. Urz. UE L 87 z
31.03.2017, str. 350);
4r) rozporządzeniu 2017/588 - rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji
(UE) 2017/588 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego
i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie
minimalnej wielkości zmiany ceny dla akcji, kwitów depozytowych i funduszy
inwestycyjnych typu ETF (Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2017, str. 411);
4s) rozporządzeniu 2017/1943 - rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji
(UE) 2017/1943 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu
Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów
technicznych dotyczących informacji i wymogów w zakresie udzielania zezwoleń firmom
inwestycyjnym (Dz. Urz. UE L 276 z 26.10.2017, str. 4);
4t) rozporządzeniu 2017/589 - rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji
(UE) 2017/589 z dnia 19 lipca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego
i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych
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-7określających wymogi organizacyjne dla firm inwestycyjnych prowadzących handel
algorytmiczny (Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2017, str. 417);
4u) rozporządzeniu 2017/591 - rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji
(UE) 2017/591 z dnia 1 grudnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu
Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów
technicznych dotyczących stosowania limitów pozycji dla towarowych instrumentów
pochodnych (Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2017, str. 479);
4v) rozporządzeniu 2017/592 - rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji
(UE) 2017/592 z dnia 1 grudnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu
Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów
technicznych dotyczących kryteriów pozwalających ustalić, kiedy działalność ma być
uznawana za działalność dodatkową względem głównego zakresu działalności (Dz. Urz.
UE L 87 z 31.03.2017, str. 492);
4w) rozporządzeniu 2017/1946 - rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji
(UE) 2017/1946 z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie uzupełnienia dyrektyw 2004/39/WE i
2014/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych
standardów technicznych dotyczących wyczerpującego wykazu informacji, które
potencjalni nabywcy muszą umieścić w powiadomieniu o planowanym nabyciu
znacznego pakietu akcji w firmie inwestycyjnej (Dz. Urz. UE L 276 z 26.10.2017, str.
32);
4x)

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.);

4y)

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);

4z) rozporządzeniu 2018/1212 - rozumie się przez to rozporządzenie wykonawcze Komisji
(UE) 2018/1212 z dnia 3 września 2018 r. ustanawiające minimalne wymogi w celu
wykonania przepisów dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w
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wykonywania praw akcjonariuszy (Dz. Urz. UE L 223 z 04.09.2018, str. 1);
5)

ofercie publicznej - rozumie się przez to ofertę publiczną papierów wartościowych w
rozumieniu art. 2 lit. d rozporządzenia 2017/1129;

6) obrocie pierwotnym - rozumie się przez to obrót pierwotny w rozumieniu przepisów
ustawy o ofercie publicznej;
7) obrocie wtórnym - rozumie się przez to:
a) dokonywanie oferty publicznej przez podmiot inny niż emitent lub gwarant emisji, o
którym mowa w art. 14a ust. 1 lub 2 ustawy o ofercie publicznej, lub nabywanie
papierów wartościowych od tego podmiotu, albo,
b) proponowanie w dowolnej formie i w dowolny sposób, przez podmiot inny niż
wystawca, nabycia instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi
lub nabywanie ich od tego innego podmiotu, jeżeli propozycja skierowana jest do co
najmniej 150 osób lub do nieoznaczonego adresata;
8) pierwszej ofercie publicznej - rozumie się przez to pierwszą ofertę publiczną w
rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej;
9) obrocie zorganizowanym - rozumie się przez to obrót papierami wartościowymi lub
innymi instrumentami finansowymi dokonywany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
na rynku regulowanym albo w ASO;
9a) systemie obrotu instrumentami finansowymi - rozumie się przez to rynek regulowany,
ASO lub OTF;
9b) wielostronnym systemie - rozumie się przez to system, w ramach którego są kojarzone
oferty kupna i sprzedaży instrumentów finansowych składane przez podmioty trzecie;
9c) systemie wykonywania zlecenia - rozumie się przez to system wykonywania zleceń w
rozumieniu art. 64 ust. 1 rozporządzenia 2017/565;
10) (uchylony);
10a) platformie aukcyjnej - rozumie się przez to platformę aukcyjną, która na podstawie
przepisów niniejszej ustawy oraz rozporządzenia 1031/2010 jest upoważniona do
pełnienia funkcji, o których mowa w art. 31 ust. 1 tego rozporządzenia;
10b) OTF - oznacza to zorganizowaną platformę obrotu, przez którą rozumie się
wielostronny system kojarzący w sposób uznaniowy składane przez podmioty trzecie
oferty kupna i sprzedaży obligacji, strukturyzowanych produktów finansowych,
uprawnień do emisji, instrumentów pochodnych lub produktów energetycznych będących
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rynkiem regulowanym ani ASO;
11) emitencie - rozumie się przez to emitenta w rozumieniu art. 2 lit. h rozporządzenia
2017/1129;
12) wystawcy - rozumie się przez to podmiot wystawiający we własnym imieniu instrumenty
finansowe niebędące papierami wartościowymi i uprawniony lub zobowiązany z tych
instrumentów finansowych;
13) (uchylony);
13a) uczestniku rynku uprawnień do emisji - rozumie się przez to podmiot, o którym mowa
w art. 3 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia 596/2014;
13b) oferującym - rozumie się przez to oferującego w rozumieniu art. 2 lit. i rozporządzenia
2017/1129;
14) (uchylony);
15) (uchylony);
15a) umowie o gwarancję emisji - rozumie się przez to umowę o gwarancję emisji w
rozumieniu ustawy o ofercie publicznej;
16) podmiocie dominującym - rozumie się przez to jednostkę dominującą w rozumieniu art. 3
ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz.
351, 1495, 1571, 1655 i 1680);
17) podmiocie zależnym - rozumie się przez to jednostkę zależną w rozumieniu art. 3 ust. 1
pkt 39 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
18) grupie kapitałowej - rozumie się przez to grupę kapitałową w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt
44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
18a) bliskich powiązaniach - rozumie się przez to:
a) posiadanie, bezpośrednio lub pośrednio:
– co najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym innego podmiotu lub
– co najmniej 20% udziału w kapitale zakładowym innego podmiotu, lub
– prawa do wykonywania co najmniej 20% głosów w organach innego podmiotu, lub
b) sprawowanie nad innym podmiotem:
– kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 34 lub 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, lub
– współkontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 35 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, lub
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ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
19) ogólnej liczbie głosów - rozumie się przez to ogólną liczbę głosów w rozumieniu ustawy
o ofercie publicznej albo sumę głosów przypadających na wszystkie udziały w spółce z
ograniczoną odpowiedzialnością;
20) Krajowym Depozycie - rozumie się przez to Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
S.A.;
21) depozycie papierów wartościowych - rozumie się przez to prowadzony przez Krajowy
Depozyt lub spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu
zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1, system rejestracji zdematerializowanych
papierów wartościowych, obejmujący rachunki papierów wartościowych, rachunki
zbiorcze i konta depozytowe prowadzone przez podmioty upoważnione do tego
przepisami ustawy;
21a) centralnym depozycie papierów wartościowych - rozumie się przez to podmiot, o
którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 909/2014, posiadający zezwolenie, o
którym mowa w art. 16 tego rozporządzenia, oraz mający siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
21b) podmiocie wyznaczonym - rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 54 ust.
2 lit. b rozporządzenia 909/2014, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;
22) państwie członkowskim - rozumie się przez to państwo, które jest członkiem Unii
Europejskiej lub stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
23) innym państwie członkowskim - rozumie się przez to państwo członkowskie niebędące
Rzecząpospolitą Polską;
24) państwach należących do OECD - rozumie się przez to państwa należące do Organizacji
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, z wyłączeniem państw członkowskich;
25) państwach należących do WTO - rozumie się przez to państwa należące do Światowej
Organizacji Handlu, z wyłączeniem państw członkowskich;
25a) (uchylony);
26) spółce publicznej - rozumie się przez to spółkę publiczną w rozumieniu ustawy o ofercie
publicznej;
27) (uchylony);
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instrumentach rynku pieniężnego - rozumie się przez to niebędące instrumentami
płatniczymi instrumenty, o których mowa w art. 11 rozporządzenia 2017/565;

28a) instrumentach pochodnych - rozumie się przez to opcje, kontrakty terminowe, swapy,
umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena lub wartość zależy
bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, walut, stóp
procentowych, rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów,
zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych
oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, praw, zobowiązań, indeksów
lub

wskaźników,

oraz

instrumenty

pochodne

dotyczące

przenoszenia

ryzyka

kredytowego;
28b) kapitale własnym - rozumie się przez to sumę wartości kapitału zakładowego, kapitału
zapasowego, kapitału z aktualizacji wyceny, pozostałych kapitałów rezerwowych,
niepodzielonego zysku z lat ubiegłych i zysku netto z bieżącej działalności, pomniejszoną
o sumę wartości należnych wpłat na kapitał zakładowy, akcji własnych, niepokrytej straty
z lat ubiegłych, straty netto z bieżącej działalności i odpisów z zysku netto w ciągu roku
obrotowego;
28c) uprawnieniach do emisji - rozumie się przez to uprawnienia do emisji, o których mowa
w art. 3 pkt 22 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do
emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730,
1501 i 1532), oraz międzynarodowe jednostki emisji, o których mowa w art. 3 pkt 26
rozporządzenia Komisji (UE) nr 389/2013 z dnia 2 maja 2013 r. ustanawiającego rejestr
Unii zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, decyzjami nr
280/2004/WE i nr 406/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającego
rozporządzenia Komisji (UE) nr 920/2010 i nr 1193/2011 (Dz. Urz. UE L 122 z
03.05.2013, str. 1, z późn. zm.);
29) prawie do akcji - rozumie się przez to papier wartościowy, z którego wynika uprawnienie
do otrzymania, niemających formy dokumentu, akcji nowej emisji spółki publicznej,
powstające z chwilą dokonania przydziału tych akcji i wygasające z chwilą
zarejestrowania
uprawomocnienia

akcji
się

w

depozycie

postanowienia

papierów
sądu

wartościowych

rejestrowego

albo

z

dniem

odmawiającego

wpisu

podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców;
29a) giełdowym prawie pochodnym - rozumie się przez to papier wartościowy, o którym
mowa w pkt 1 lit. b, emitowany w serii przez instytucję kredytową lub firmę
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wartościowych, lub dokonania rozliczenia pieniężnego, odnoszący się do papierów
wartościowych, walut, stóp procentowych, stóp zwrotu, towarów oraz innych wskaźników
lub mierników, dopuszczony do obrotu na rynku regulowanym;
30) kwicie depozytowym - rozumie się przez to papier wartościowy wyemitowany przez
instytucję finansową z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego lub innego
państwa należącego do OECD:
a) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z papierami wartościowymi
dopuszczonymi do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej albo papierami wartościowymi wyemitowanymi poza tym terytorium, albo
b) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z papierami wartościowymi
wyemitowanymi poza tym terytorium
- w którym inkorporowane jest prawo do zamiany tego papieru wartościowego na
określone papiery wartościowe we wskazanej w warunkach emisji proporcji, przejście
na właściciela tego papieru wartościowego praw majątkowych stanowiących pożytki z
papierów wartościowych lub ich równowartości oraz, w przypadku akcji - możliwość
wydania przez właściciela tego papieru wartościowego jego emitentowi wiążącej
dyspozycji co do sposobu głosowania na walnym zgromadzeniu;
30a) dwudniowych kontraktach na rynku kasowym - rozumie się przez to dwudniowe
kontrakty na rynku kasowym, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia
1031/2010;
30b) pięciodniowych kontraktach terminowych typu future - rozumie się przez to
pięciodniowe kontrakty terminowe typu future, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4
rozporządzenia 1031/2010;
30c) strukturyzowanych produktach finansowych - rozumie się przez to strukturyzowane
produkty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 28 rozporządzenia 600/2014;
31) zagranicznej instytucji kredytowej - rozumie się przez to instytucję kredytową, o której
mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 575/2013, prowadzącą na podstawie
zezwolenia właściwego organu nadzoru na terytorium innego państwa członkowskiego
działalność maklerską, lub prowadzącą na podstawie zezwolenia właściwego organu
nadzoru na terytorium innego państwa członkowskiego rachunki, na których rejestrowane
są papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na zagranicznym rynku regulowanym;
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- 13 32) zagranicznej firmie inwestycyjnej - rozumie się przez to osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej z siedzibą na terytorium innego
państwa członkowskiego, a w przypadku gdy przepisy danego państwa nie wymagają
ustanowienia siedziby - z centralą na terytorium innego państwa członkowskiego, albo
osobę fizyczną z miejscem zamieszkania na terytorium innego państwa członkowskiego,
prowadzącą na podstawie zezwolenia właściwego organu nadzoru działalność maklerską
na terytorium innego państwa członkowskiego, jak również zagraniczną instytucję
kredytową;
33) firmie inwestycyjnej - rozumie się przez to dom maklerski, bank prowadzący działalność
maklerską, zagraniczną firmę inwestycyjną prowadzącą działalność maklerską na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczną osobę prawną z siedzibą na
terytorium państwa innego niż państwo członkowskie, prowadzącą na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską;
[33a) zatwierdzonym podmiocie publikującym - rozumie się przez to firmę inwestycyjną,
spółkę prowadzącą rynek regulowany lub inną osobę prawną, posiadające zezwolenie
Komisji na świadczenie usług polegających na pośrednictwie w podawaniu do publicznej
wiadomości informacji, o których mowa w art. 20 i art. 21 rozporządzenia 600/2014,
przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2, zagraniczne firmy
inwestycyjne lub inne podmioty zagraniczne świadczące usługi inwestycyjne na terytorium
Unii Europejskiej lub prowadzące działalność inwestycyjną przez utworzenie oddziału w
Unii Europejskiej;]
<33a) zatwierdzonym podmiocie publikującym – rozumie się przez to zatwierdzony
podmiot publikujący, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 34 rozporządzenia
600/2014;>
[33b) dostawcy informacji skonsolidowanych - rozumie się przez to firmę inwestycyjną,
spółkę prowadzącą rynek regulowany lub inną osobę prawną, posiadające zezwolenie
Komisji na gromadzenie informacji, o których mowa w art. 6, art. 7, art. 10, art. 12, art.
13, art. 20 i art. 21 rozporządzenia 600/2014, pochodzących z rynku regulowanego, ASO
lub OTF, lub od zatwierdzonego podmiotu publikującego, konsolidację tych danych w
formę elektronicznego strumienia danych bieżących, ich dalsze udostępnianie oraz
podawanie do publicznej wiadomości;]
[33c)

zatwierdzonym mechanizmie sprawozdawczym - rozumie się przez to firmę

inwestycyjną, spółkę prowadzącą rynek regulowany lub inną osobę prawną, posiadające
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Komisji, innym właściwym organom nadzoru lub Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd
i Papierów Wartościowych informacji, o których mowa w art. 26 rozporządzenia
600/2014, przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2, zagraniczne
firmy inwestycyjne lub inne podmioty zagraniczne świadczące usługi inwestycyjne na
terytorium Unii Europejskiej lub prowadzące działalność inwestycyjną przez utworzenie
oddziału w Unii Europejskiej;]
<33c) zatwierdzonym mechanizmie sprawozdawczym – rozumie się przez to
zatwierdzony mechanizm sprawozdawczy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 36
rozporządzenia 600/2014;>
<33ca) dostawcy usług w zakresie udostępniania informacji – rozumie się przez to
dostawcę usług w zakresie udostępniania informacji, o którym mowa w art. 2 ust. 1
pkt 36a rozporządzenia 600/2014;>
33d) animatorze rynku - rozumie się przez to podmiot zobowiązany w sposób stały, zgodnie
z ustalonymi zasadami, do nabywania lub zbywania w ramach swojej działalności
instrumentów finansowych na własny rachunek, w celu wspomagania płynności danego
instrumentu finansowego;
34) ustawie o nadzorze - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad
rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1417);
35) Komisji - rozumie się przez to Komisję Nadzoru Finansowego, o której mowa w ustawie
z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 298,
326, 730, 875, 1571 i 2217);
36)

banku powierniczym - rozumie się przez to bank krajowy posiadający zezwolenie
Komisji na prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i
rachunków zbiorczych;

37) podmiocie nadzorowanym - rozumie się przez to podmiot nadzorowany w rozumieniu
ustawy o nadzorze;
38) banku zagranicznym - rozumie się przez to bank mający siedzibę poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem zagranicznej instytucji kredytowej;
39) zakładzie ubezpieczeń - rozumie się przez to krajowy zakład ubezpieczeń, o którym
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 381, 730 i 2217), zagraniczny
zakład ubezpieczeń, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 55 tej ustawy, prowadzący
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którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 19 tej ustawy, oraz zagraniczny zakład reasekuracji, o
którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 56 tej ustawy, prowadzący działalność na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
39a) spółce zarządzającej - rozumie się przez to podmiot lub spółkę, o których mowa w art. 2
pkt 10 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355, z późn. zm.),
zwanej dalej "ustawą o funduszach inwestycyjnych";
39aa) zarządzającym z UE - rozumie się przez to osobę prawną, o której mowa w art. 2 pkt
10c ustawy o funduszach inwestycyjnych;
39ab) zarządzającym ASI - rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 3a
ustawy o funduszach inwestycyjnych;
39b) kliencie profesjonalnym - rozumie się przez to podmiot, na którego rzecz jest lub ma
być świadczona co najmniej jedna z usług, o których mowa w art. 69 ust. 2 lub 4, który
posiada doświadczenie i wiedzę pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji
inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami,
który jest:
a) bankiem,
b) firmą inwestycyjną,
c) zakładem ubezpieczeń,
d) funduszem

inwestycyjnym,

alternatywną

spółką

inwestycyjną,

towarzystwem

funduszy inwestycyjnych lub zarządzającym ASI w rozumieniu ustawy o funduszach
inwestycyjnych,
e) funduszem emerytalnym lub towarzystwem emerytalnym w rozumieniu ustawy z dnia
28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z
2018 r. poz. 1906 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074, 1474, 1495 i 2217),
f) towarowym domem maklerskim,
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
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rynków,
h) inną niż wskazane w lit. a-g instytucją finansową,
i) inwestorem instytucjonalnym innym niż wskazany w lit. a-h prowadzącym regulowaną
działalność na rynku finansowym,
j) podmiotem prowadzącym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działalność
równoważną do działalności prowadzonej przez podmioty wskazane w lit. a-i,
k) przedsiębiorcą spełniającym co najmniej dwa z poniższych wymogów, przy czym
równowartość kwot wskazanych w euro jest obliczana przy zastosowaniu średniego
kursu euro ustalanego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia przez
danego przedsiębiorcę sprawozdania finansowego:
– suma bilansowa tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej 20 000 000 euro,
– osiągnięta przez tego przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosi co
najmniej 40 000 000 euro,
– kapitał własny lub fundusz własny tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej 2 000 000
euro,
l)

organem publicznym, który zarządza długiem publicznym, bankiem centralnym,
Bankiem Światowym, Międzynarodowym Funduszem Walutowym, Europejskim
Bankiem Centralnym, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym lub inną organizacją
międzynarodową pełniącą podobne funkcje,

m) innym inwestorem instytucjonalnym, którego głównym przedmiotem działalności jest
inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym podmioty zajmujące się sekurytyzacją
aktywów lub zawieraniem innego rodzaju transakcji finansowych,
n)

podmiotem innym niż wskazane w lit. a-m, który jest traktowany jak klient
profesjonalny na podstawie art. 3a ust. 1;

39c) kliencie detalicznym

- rozumie się przez to podmiot niebędący klientem

profesjonalnym, na którego rzecz jest lub ma być świadczona co najmniej jedna z usług, o
których mowa w art. 69 ust. 2 lub 4;
39d) uprawnionym kontrahencie - rozumie się przez to:
a) klienta profesjonalnego, o którym mowa w pkt 39b lit. a-j oraz l-m, z którym firma
inwestycyjna, w ramach świadczenia usług, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1, 2
lub 3, zawiera transakcje lub pośredniczy w ich zawieraniu,
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przez firmę inwestycyjną uznany, na zasadach określonych w art. 71 rozporządzenia
2017/565, za uprawnionego kontrahenta, z którym firma inwestycyjna, w ramach
świadczenia usług, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1, 2 lub 3, zawiera transakcje
lub pośredniczy w ich zawieraniu,
c) klienta z innego państwa członkowskiego, który posiada status uprawnionego
kontrahenta zgodnie z przepisami prawa państwa członkowskiego, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania;
40) umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - rozumie się przez to umowę, o
której mowa w art. 822 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z
2019 r. poz. 1145 i 1495);
41) Przewodniczącym Komisji - rozumie się przez to Przewodniczącego Komisji, o której
mowa w ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym;
42) ustawie o ostateczności rozrachunku - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 sierpnia
2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku
papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. z 2018 r.
poz. 145, 650 i 1075);
43) systemie rozrachunku - rozumie się przez to system, o którym mowa w art. 1 pkt 2
ustawy o ostateczności rozrachunku;
44) zleceniu rozrachunku - rozumie się przez to zlecenie, o którym mowa w art. 1 pkt 12 lit.
b ustawy o ostateczności rozrachunku;
45) przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i
1495);
46) przedsiębiorcy zagranicznym - rozumie się przez to przedsiębiorcę zagranicznego w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa
przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1079, 1214, 1495 i 1655);
46a) małym i średnim przedsiębiorcy - rozumie się przez to:
a) przedsiębiorcę o średniej rynkowej kapitalizacji mniejszej niż 200 000 000 euro,
wyznaczonej na podstawie notowań z końca roku w trzech ostatnich latach
kalendarzowych, przy czym wskazaną kwotę wyrażoną w euro przelicza się na walutę
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na dzień 31 grudnia danego roku,
b) podmiot, o którym mowa w art. 77 rozporządzenia 2017/565;
46b) ASO MŚP - rozumie się przez to ASO, w którym jest dokonywany obrót instrumentami
finansowymi emitowanymi przez małych i średnich przedsiębiorców, wpisany do rejestru,
o którym mowa w art. 78g ust. 1;
47) krótkiej sprzedaży - rozumie się przez to krótką sprzedaż w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. b
rozporządzenia 236/2012;
48) towarze - rozumie się przez to towar, o którym mowa w art. 2 pkt 6 rozporządzenia
2017/565;
49) CCP - rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 1 rozporządzenia
648/2012, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
50) dniu roboczym - rozumie się przez to każdy dzień od poniedziałku do piątku, z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
51) danych osobowych - rozumie się przez to imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia,
adres zamieszkania, w przypadku obywateli Rzeczypospolitej Polskiej także numer
PESEL, w odniesieniu do osób nieposiadających obywatelstwa polskiego także numer
paszportu, a w przypadku jego braku - numer innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość;
52) informacji poufnej - rozumie się przez to informację poufną w rozumieniu art. 7
rozporządzenia 596/2014;
53) rynku powiązanym - rozumie się przez to system obrotu instrumentami finansowymi
prowadzony na terytorium państwa członkowskiego, na którym przedmiotem obrotu są te
same instrumenty, które są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, lub instrumenty, których cena jest powiązana z ceną
instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
54) trwałym nośniku - rozumie się przez to nośnik umożliwiający użytkownikowi
przechowywanie adresowanych do niego informacji w sposób umożliwiający dostęp do
nich przez okres odpowiedni do celów, którym te informacje służą, i pozwalający na
odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
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art. 4 ust. 1 pkt 41 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2357);
56) osobie zaangażowanej - rozumie się przez to osobę, o której mowa w art. 2 pkt 1
rozporządzenia 2017/565;
57) administratorze - rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6
rozporządzenia 2016/1011;
58) wskaźniku referencyjnym - rozumie się przez to wskaźnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1
pkt 3 rozporządzenia 2016/1011;
59) towarowych instrumentach pochodnych - rozumie się przez to instrumenty finansowe
określone w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d-f oraz i, a także papiery wartościowe, o których mowa
w pkt 1 lit. b, odnoszące się do towarów, wskaźników lub mierników, o których mowa w
art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. i.
Art. 16.
1. Spółka prowadząca rynek regulowany może organizować rynki wyodrębnione pod
względem rodzaju papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, jak
również rodzaju ich emitentów.
2. Spółka prowadząca rynek regulowany może, w ramach organizowania rynku
regulowanego, wyodrębnić rynek oficjalnych notowań, zwany dalej "rynkiem oficjalnych
notowań", spełniający dodatkowe, w stosunku do minimalnych wymogów określonych
dla rynku regulowanego, wymogi dotyczące emitentów papierów wartościowych oraz
papierów wartościowych będących przedmiotem obrotu na tym rynku.
3. Spółka prowadząca rynek regulowany może, po uzyskaniu zezwolenia Komisji, prowadzić
ASO. [Do spółki prowadzącej rynek regulowany, która prowadzi ASO, stosuje się
odpowiednio przepisy art. 78 ust. 1-11, 13-16 i 19, art. 78b, art. 83a ust. 4 i 4a, art. 104a,
przepisy wydane na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 3 i 5 - w zakresie, w jakim przepisy
wydane na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 5 określają warunki techniczne i organizacyjne
wymagane do prowadzenia działalności, oraz przepisy rozporządzenia 2017/584.] <Do
spółki prowadzącej rynek regulowany, która prowadzi ASO, stosuje się odpowiednio
przepisy art. 78 ust. 1–11, 13–16 i 19, art. 78b, art. 78ha, art. 83a ust. 4 i 4a, art. 104a
oraz przepisy wydane na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 3 i 5 – w zakresie, w jakim
przepisy wydane na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 5 określają warunki techniczne i
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wymagane

do

prowadzenia

działalności,

a także

przepisy

rozporządzenia 2017/584.>
4. (uchylony).
5. Spółka prowadząca rynek regulowany może, po uzyskaniu zezwolenia Komisji, prowadzić
OTF. [Do spółki prowadzącej rynek regulowany, która prowadzi OTF, stosuje się
odpowiednio przepisy art. 78 ust. 1-6a, 8 i 12-19, art. 78c, art. 78d, art. 78e ust. 2 i 3, art.
78f, art. 83a ust. 4 i 4a, art. 104a, przepisy wydane na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 3 i 5 w zakresie, w jakim przepisy wydane na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 5 określają warunki
techniczne i organizacyjne wymagane do prowadzenia działalności, oraz przepisy
rozporządzenia 2017/584.] <Do spółki prowadzącej rynek regulowany, która
prowadzi OTF, stosuje się odpowiednio przepisy art. 78 ust. 1–6a, 8 i 12–19, art. 78c,
art. 78d, art. 78e ust. 2 i 3, art. 78f, art. 78ha, art. 83a ust. 4 i 4a, art. 104a oraz
przepisy wydane na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 3 i 5 – w zakresie, w jakim przepisy
wydane na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 5 określają warunki techniczne i
organizacyjne

wymagane

do

prowadzenia

działalności,

a

także

przepisy

rozporządzenia 2017/584.>
6. Komisja, wydając zezwolenie, o którym mowa w ust. 3, może, na wniosek spółki
prowadzącej rynek regulowany, wpisać spółkę do rejestru, o którym mowa w art. 78g ust.
1, jeżeli są spełnione warunki określone w art. 16a ust. 1 pkt 2-4.

Art. 21.
1. Rynek regulowany może być prowadzony wyłącznie przez spółkę akcyjną.
[2. Przedmiotem działalności spółki prowadzącej rynek regulowany może być wyłącznie
prowadzenie rynku regulowanego, prowadzenie ASO, prowadzenie platformy aukcyjnej,
prowadzenie OTF, prowadzenie działalności polegającej na świadczeniu usług w zakresie
udostępniania informacji o transakcjach lub prowadzenie innej działalności w zakresie
organizowania obrotu instrumentami finansowymi oraz działalności związanej z tym
obrotem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 3a.]
<2. Przedmiotem działalności spółki prowadzącej rynek regulowany może być wyłącznie
prowadzenie rynku regulowanego, prowadzenie ASO, prowadzenie platformy
aukcyjnej, prowadzenie OTF, prowadzenie działalności jako dostawca usług w
zakresie udostępniania informacji lub prowadzenie innej działalności w zakresie
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obrotem.>
2a. Spółka prowadząca rynek regulowany może prowadzić działalność polegającą na
świadczeniu usług w zakresie upowszechniania informacji o:
1) instrumentach finansowych niebędących przedmiotem obrotu w systemie obrotu
instrumentami finansowymi prowadzonym przez tę spółkę;
2) towarach giełdowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach
towarowych niebędących przedmiotem obrotu towarami giełdowymi organizowanego
przez tę spółkę;
3) instrumentach bazowych lub walorach określonych w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. i, do
których mogą odnosić się prawa majątkowe.
2b. Spółka prowadząca rynek regulowany może wykonywać czynności powierzone jej przez
podmioty należące do jej grupy kapitałowej, o ile:
1) pozostają one zgodne z przedmiotem działalności spółki prowadzącej rynek
regulowany albo
2) stanowią one inne czynności związane z działalnością prowadzoną przez spółkę
prowadzącą rynek regulowany i mogą być powierzone przez tę spółkę na podstawie
umowy, o której mowa w art. 16b ust. 1.
3. Spółka prowadząca rynek regulowany może prowadzić działalność w zakresie edukacji,
promocji i informacji związanej z funkcjonowaniem rynku kapitałowego.
3a. Spółka prowadząca rynek regulowany, po uprzednim zawiadomieniu Komisji, może
organizować obrót towarami giełdowymi w rozumieniu ustawy z dnia 26 października
2000 r. o giełdach towarowych. Do spółki prowadzącej rynek regulowany, która
organizuje obrót towarami giełdowymi, oraz do tego obrotu stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych dotyczące giełdy
towarowej, z wyłączeniem art. 5 ust. 2 i ust. 5-7, art. 6-8, art. 9 ust. 1 i art. 12 tej ustawy.
3b. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3a, spółka prowadząca rynek regulowany
dołącza regulamin obrotu towarami giełdowymi, do którego stosuje się art. 11 ustawy z
dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych. O każdej zmianie regulaminu obrotu
towarami giełdowymi spółka prowadząca rynek regulowany informuje Komisję.
3c. Komisja może, w terminie 30 dni odpowiednio od dnia otrzymania zawiadomienia, o
którym mowa w ust. 3a, albo od dnia otrzymania informacji o zmianie regulaminu obrotu
towarami giełdowymi, zgłosić sprzeciw wobec rozpoczęcia organizowania przez spółkę
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jeżeli mogłoby to naruszyć bezpieczeństwo obrotu instrumentami finansowymi lub obrotu
towarami giełdowymi.
4. (uchylony).
4a. Spółka prowadząca rynek regulowany oraz podmiot prowadzący zagraniczny rynek
regulowany mają wyłączne prawo oznaczania prowadzonego rynku regulowanego
oznaczeniem "rynek regulowany" lub "giełda instrumentów finansowych", a w przypadku
gdy organizuje obrót papierami wartościowymi oznaczenia prowadzonego rynku
regulowanego oznaczeniem "giełda papierów wartościowych" oraz używania tych
oznaczeń w prowadzonej przez siebie działalności, reklamie lub informacji reklamowej.
5. Spółka prowadząca rynek regulowany ma wyłączne prawo zamieszczania w firmie spółki
oznaczenia "rynek regulowany" lub "giełda instrumentów finansowych", a w przypadku
gdy organizuje obrót papierami wartościowymi - oznaczenia "giełda papierów
wartościowych".
6. (uchylony).
7. Kapitał własny spółki prowadzącej rynek regulowany wynosi co najmniej 10 000 000 zł.
8. Wysokość kapitału własnego, o której mowa w ust. 7, zwiększa się do poziomu
niezbędnego do właściwego prowadzenia ASO lub OTF, uwzględniając charakter i zakres
transakcji zawieranych w systemie oraz zakres i poziom ryzyka, na które jest narażony
każdy z tych systemów.
Art. 29c.
[1. Spółka prowadząca rynek regulowany może prowadzić działalność polegającą na
świadczeniu usług w zakresie udostępniania informacji o transakcjach, po uzyskaniu
zezwolenia Komisji.]
<1. Spółka prowadząca rynek regulowany może prowadzić działalność jako dostawca
usług w zakresie udostępniania informacji po uzyskaniu zezwolenia, o którym mowa
w art. 27c ust. 1 rozporządzenia 600/2014.>
[2. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na świadczeniu
usług w zakresie udostępniania informacji o transakcjach powinien spełniać wymogi, o
których mowa w art. 131b ust. 1 pkt 1-4 i 6.
3. Komisja odmawia udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na
świadczeniu usług w zakresie udostępniania informacji o transakcjach w przypadkach, o
których mowa w art. 131d pkt 1-4.]
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zezwolenia na prowadzenie rynku regulowanego.
<5. W przypadku odmowy udzielenia zezwolenia na prowadzenie rynku regulowanego
Komisja może udzielić zezwolenia, o którym mowa w art. 27c ust. 1 rozporządzenia
600/2014.>
<Art. 30b.
W przypadku, o którym mowa w art. 26 ust. 5 rozporządzenia 600/2014, podmiot
prowadzący system obrotu instrumentami finansowymi może przekazywać Komisji
informacje wymagane na podstawie art. 26 ust. 1–3 tego rozporządzenia za
pośrednictwem zatwierdzonego mechanizmu sprawozdawczego.>

Art. 48.
1. Do zadań Krajowego Depozytu należy:
1) prowadzenie depozytu papierów wartościowych;
2)

wykonywanie czynności w zakresie prowadzenia systemu rejestracji instrumentów
finansowych niebędących papierami wartościowymi ani instrumentami pochodnymi,
które zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do
ASO;

3) nadzorowanie zgodności wielkości emisji z liczbą papierów wartościowych,
zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych, znajdujących się w obrocie;
4) obsługa realizacji zobowiązań emitentów wobec uprawnionych z papierów
wartościowych zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych;
5) wykonywanie czynności związanych z wycofywaniem papierów wartościowych z
depozytu papierów wartościowych;
6)

dokonywanie rozrachunku w instrumentach finansowych i środkach pieniężnych w
związku z transakcjami zawieranymi na rynku regulowanym oraz transakcjami
zawieranymi w ASO w zakresie instrumentów finansowych zarejestrowanych w
Krajowym Depozycie;

7) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obowiązkowego systemu rekompensat, o
którym mowa w art. 133 ust. 1.
2. Do zadań Krajowego Depozytu może należeć również:
1) rozliczanie transakcji zawieranych na rynku regulowanym;
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rozliczanie transakcji zawieranych w ASO lub na OTF w zakresie instrumentów
finansowych;

3) prowadzenie systemu zabezpieczania płynności rozliczeń, w tym systemu
gwarantowania rozliczeń transakcji zawartych na rynku regulowanym;
4) wykonywanie czynności przewidzianych dla systemu rozliczeniowego, o których
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 31 rozporządzenia 1031/2010, oraz czynności
przewidzianych dla systemu rozrachunkowego, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 36
rozporządzenia 1031/2010, na zasadach określonych w tym rozporządzeniu, na
podstawie umowy z podmiotem prowadzącym platformę aukcyjną.
3. Krajowy Depozyt może również:
1) rejestrować inne instrumenty finansowe niż określone w ust. 1;
2)

dokonywać rozliczenia i rozrachunku transakcji innych niż zawierane w systemie
obrotu instrumentami finansowymi;

3) prowadzić system zabezpieczania płynności rozliczeń transakcji, o których mowa w
pkt 2.
4. Krajowy Depozyt może obsługiwać obrót papierami wartościowymi innymi niż
zdematerializowane. Do obsługi tej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące
prowadzenia depozytu papierów wartościowych, chyba że ustawa stanowi inaczej.
5. Krajowy Depozyt może prowadzić rachunki pieniężne, dokonywać rozliczeń pieniężnych,
udzielać pożyczek oraz uczestniczyć w rozrachunkach dokonywanych przez Narodowy
Bank Polski na zasadach stosowanych w przypadku rozrachunków międzybankowych, w
zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ust. 1-3.
5a. Krajowy Depozyt może również:
1) na zasadach określonych w odrębnym regulaminie, gromadzić i przechowywać
informacje dotyczące transakcji, których przedmiotem są instrumenty finansowe, oraz
informacje dotyczące tych instrumentów (repozytorium transakcji);
2) prowadzić działalność w zakresie nadawania identyfikatorów, o których mowa w art.
3 ust. 1 i 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1247/2012 z dnia 19
grudnia 2012 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do
formatu i częstotliwości dokonywania zgłoszeń dotyczących transakcji do
repozytoriów transakcji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu
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- 25 poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz.
Urz. UE L 352 z 21.12.2012, str. 20);
[3)

prowadzić działalność polegającą na świadczeniu usług w zakresie udostępniania
informacji o transakcjach.]

<3) prowadzić działalność jako dostawca usług w zakresie udostępniania informacji.>
[5b. Krajowy Depozyt może prowadzić działalność polegającą na świadczeniu usług w
zakresie udostępniania informacji o transakcjach, po uzyskaniu zezwolenia Komisji.
5c. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na świadczeniu
usług w zakresie udostępniania informacji o transakcjach powinien spełniać wymogi, o
których mowa w art. 131b.
5d. Komisja odmawia udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na
świadczeniu usług w zakresie udostępniania informacji o transakcjach w przypadkach, o
których mowa w art. 131d.]
5e. Krajowy Depozyt gromadzi i udostępnia do publicznej wiadomości informacje o
nieumorzonych obligacjach, listach zastawnych oraz certyfikatach inwestycyjnych
wyemitowanych przez poszczególnych emitentów posiadających siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, informacje dotyczące wielkości ich zobowiązań z tytułu tych
papierów wartościowych, a także informacje pozwalające ustalić zakres i terminowość
wykonywania przez nich tych zobowiązań.
6. Minimalna wysokość kapitału własnego Krajowego Depozytu wynosi:
1) 20 000 000 zł - w przypadku gdy pełni on wyłącznie funkcje, o których mowa w ust. 1
oraz ust. 3 pkt 1;
2) 30 000 000 zł - w przypadku gdy pełni on także co najmniej jedną z funkcji, o których
mowa w ust. 2 oraz ust. 3 pkt 2 i 3.
7. Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6, ust. 2 i ust. 3 pkt 2 i 3, mogą być wykonywane
także przez spółkę akcyjną będącą podmiotem zależnym od Krajowego Depozytu, której
Krajowy Depozyt przekazał w drodze pisemnej umowy wykonywanie czynności z
zakresu tych zadań. Krajowy Depozyt niezwłocznie informuje Komisję o zawarciu takiej
umowy, wskazując podmiot, któremu jest przekazywane wykonywanie czynności oraz
zakres tych czynności, jak również niezwłocznie informuje Komisję o zmianie lub
rozwiązaniu takiej umowy.
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mowa w ust. 2 pkt 1 albo ust. 3 pkt 2, musi obejmować również przekazanie czynności z
zakresu zadań, o których mowa odpowiednio w ust. 2 pkt 3 albo ust. 3 pkt 3.
9. Minimalna wysokość kapitału własnego spółki, o której mowa w ust. 7, wynosi:
1) 20 000 000 zł - w przypadku gdy wykonuje ona wyłącznie czynności z zakresu zadań,
o których mowa w ust. 1 pkt 1-6;
2) 10 000 000 zł - w przypadku gdy wykonuje ona wyłącznie czynności z zakresu zadań,
o których mowa w ust. 2;
3) 30 000 000 zł - w przypadku gdy wykonuje ona czynności z zakresu zadań, o których
mowa w ust. 1 pkt 1-6 i ust. 2.
10. Spółka, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o
których mowa w:
1) ust. 1 pkt 1-6 - może również rejestrować inne instrumenty finansowe niż określone w
ust. 1 pkt 1 oraz dokonywać rozrachunku transakcji zawieranych poza obrotem
zorganizowanym;
2) ust. 2 - może również rozliczać transakcje zawierane poza obrotem zorganizowanym
oraz prowadzić system zabezpieczania płynności rozliczeń takich transakcji.
11. Prawa i obowiązki Krajowego Depozytu wynikające z umów, których przedmiotem jest
rejestracja papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych w depozycie
papierów wartościowych, zawartych z emitentami lub wystawcami, przejmuje spółka,
której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których
mowa w ust. 1 pkt 1-6, która staje się stroną tych umów w miejsce Krajowego Depozytu.
12. Prawa i obowiązki Krajowego Depozytu wynikające z umów o uczestnictwo, o których
mowa w art. 52 ust. 1:
1)

w zakresie dotyczącym rozliczeń transakcji i organizowania systemu zabezpieczania
płynności rozliczeń - przejmuje spółka, której Krajowy Depozyt przekazał
wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w ust. 2 lub ust. 3 pkt 2 i 3,
która w tym zakresie staje się stroną tych umów w miejsce Krajowego Depozytu oraz
podmiotem tworzącym i prowadzącym fundusz rozliczeniowy, o którym mowa w art.
65, lub fundusz, o którym mowa w art. 68 - w przypadku jego utworzenia przez
Krajowy Depozyt;

2) w zakresie dotyczącym prowadzenia kont depozytowych, rachunków zbiorczych i
rachunków papierów wartościowych dla uczestników - przejmuje spółka, której
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mowa w ust. 1 pkt 1-6, która w tym zakresie staje się stroną tych umów w miejsce
Krajowego Depozytu.
13. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w ust. 7, której przedmiotem jest
przekazanie wykonywania czynności z zakresu zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6,
papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe są przenoszone z kont depozytowych,
rachunków zbiorczych i rachunków papierów wartościowych prowadzonych przez
Krajowy Depozyt na odpowiednie konta i rachunki prowadzone przez spółkę, której
zostało przekazane wykonywanie tych czynności.
14. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w ust. 7, której przedmiotem jest
przekazanie wykonywania czynności z zakresu zadań, o których mowa w ust. 2 lub ust. 3
pkt 2 i 3, Krajowy Depozyt stawia do dyspozycji spółce, której zostało przekazane
wykonywanie tych czynności, odpowiednio aktywa wchodzące w skład funduszu
rozliczeniowego, o którym mowa w art. 65, lub w skład funduszu, o którym mowa w art.
68 - w przypadku jego utworzenia przez Krajowy Depozyt.
15. Rada nadzorcza spółki, której zostało przekazane wykonywanie czynności z zakresu
zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6 lub ust. 2, lub ust. 3 pkt 2 i 3, na wniosek zarządu
tej spółki, uchwala regulamin wykonywanych czynności, do którego stosuje się
odpowiednio przepisy art. 50 ust. 4-6.
16. Regulamin, o którym mowa w ust. 15, oraz jego zmiany są zatwierdzane przez Komisję.
Zatwierdzenie regulaminu i jego zmian, w zakresie wskazanym w art. 45h ust. 4 oraz w
art. 50 ust. 4 pkt 1, 4-5, 11, 12 i 14 następuje po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego
Banku Polskiego. Przepis art. 50 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

[Art. 69f.
1. Dom maklerski może prowadzić działalność polegającą na świadczeniu usług w zakresie
udostępniania informacji o transakcjach po uzyskaniu zezwolenia, o którym mowa w art.
131c.
2. Zezwolenie, o którym mowa w art. 131c, może być udzielone równocześnie z udzieleniem
zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej.
3. W przypadku odmowy udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej
Komisja może udzielić zezwolenia, o którym mowa w art. 131c.]
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1. Dom maklerski może prowadzić działalność jako dostawca usług w zakresie
udostępniania informacji po uzyskaniu zezwolenia, o którym mowa w art. 27c ust. 1
rozporządzenia 600/2014.
2. Zezwolenie, o którym mowa w art. 27c ust. 1 rozporządzenia 600/2014, może być
udzielone równocześnie z udzieleniem zezwolenia na prowadzenie działalności
maklerskiej.
3. W przypadku odmowy udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej
Komisja może udzielić zezwolenia, o którym mowa w art. 27c ust. 1 rozporządzenia
600/2014.>
<Art. 78ha.
W przypadku, o którym mowa w art. 26 ust. 5 rozporządzenia 600/2014, firma
inwestycyjna prowadząca ASO lub OTF może przekazywać Komisji informacje
wymagane na podstawie art. 26 ust. 1–3 rozporządzenia 600/2014 za pośrednictwem
zatwierdzonego mechanizmu sprawozdawczego.>
Rozdział 4
[Prowadzenie działalności w zakresie udostępniania informacji o transakcjach]
<Prowadzenie działalności w zakresie udostępniania informacji>

[Art. 131a.
1. Świadczenie usług w zakresie udostępniania informacji o transakcjach wymaga zezwolenia
Komisji wydanego na wniosek zainteresowanego podmiotu.
2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może być udzielone na prowadzenie działalności jako:
1) zatwierdzony podmiot publikujący;
2) dostawca informacji skonsolidowanych;
3) zatwierdzony mechanizm sprawozdawczy.
3. Działalność, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona, z zastrzeżeniem art. 69f ust. 1,
wyłącznie w formie spółki akcyjnej albo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Art. 131b.
1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie udostępniania informacji
o transakcjach zawiera:
1) firmę, siedzibę oraz adres podmiotu ubiegającego się o zezwolenie;
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3) program

działania

wskazujący

rodzaj

planowanych

usług

oraz

strukturę

organizacyjną, zgodnie z art. 2 rozporządzenia 2017/571;
4) informacje dotyczące wewnętrznych zasad w zakresie ładu korporacyjnego, zgodnie z
art. 3 rozporządzenia 2017/571;
5) informacje o członkach zarządu i rady nadzorczej, zgodnie z art. 4 rozporządzenia
2017/571;
6) informacje dotyczące spełniania wymogów organizacyjnych, o których mowa w
rozdziale II i III rozporządzenia 2017/571;
7) oświadczenia członków zarządu oraz rady nadzorczej podmiotu ubiegającego się o
zezwolenie, że nie byli uznani prawomocnym orzeczeniem za winnych popełnienia
przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów,
mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
przestępstwa lub wykroczenia określonego w art. 305, art. 307 lub art. 308 ustawy z
dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej, przestępstwa określonego w
art. 523 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, przestępstwa
określonego w ustawach, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r.
o nadzorze nad rynkiem finansowym, oraz przestępstwa stanowiącego naruszenie
równoważnych przepisów obowiązujących w innych państwach.
2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, składa się pod rygorem odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do
zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej
za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Art. 131c.
1. Komisja wydaje zezwolenie na wykonywanie działalności, o której mowa w art. 131a ust. 2,
zawierające:
1) firmę, siedzibę oraz adres podmiotu świadczącego usługi w zakresie udostępniania
informacji o transakcjach;
2) wskazanie zakresu działalności, na której wykonywanie zostało udzielone zezwolenie.
2. Komisja przekazuje informację o udzielonym zezwoleniu Europejskiemu Urzędowi Nadzoru
Giełd i Papierów Wartościowych.
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udostępniania informacji o transakcjach do prowadzenia działalności na terytorium
wszystkich innych państw członkowskich, w zakresie objętym zezwoleniem.
4. Podmiot świadczący usługi w zakresie udostępniania informacji o transakcjach na
podstawie zezwolenia udzielonego w innym państwie członkowskim jest uprawniony do
prowadzenia tej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie objętym
zezwoleniem.
Art. 131d.
Komisja odmawia udzielenia zezwolenia na wykonywanie działalności, o której mowa w art.
131a ust. 2, w przypadku gdy:
1) wniosek nie spełnia wymagań określonych w art. 131b;
2) wniosek nie jest zgodny pod względem treści z przepisami prawa lub ze stanem
faktycznym;
3) wnioskodawca nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu 2017/571;
4) wnioskodawca nie zapewni prowadzenia działalności w sposób niezagrażający
bezpieczeństwu obrotu instrumentami finansowymi lub prawidłowemu funkcjonowaniu
rynku kapitałowego;
5) członkowie zarządu lub rady nadzorczej nie spełniają wymogów, o których mowa w
art. 131f, lub nie dają rękojmi należytego wykonywania obowiązków.
Art. 131e.
1. Komisja prowadzi rejestr podmiotów świadczących usługi w zakresie udostępniania
informacji o transakcjach zawierający wskazanie firm (nazw), adresów siedziby oraz
zakresu czynności, które poszczególne podmioty wykonują na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w ramach posiadanego zezwolenia.
2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, zawiera również informację o cofnięciu zezwolenia na
świadczenie usług w zakresie udostępniania informacji o transakcjach. Informacja o
cofnięciu zezwolenia jest zamieszczana w rejestrze na okres 5 lat od dnia cofnięcia
zezwolenia.
3. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, jest jawny. Komisja udostępnia rejestr na swojej stronie
internetowej.
Art. 131f.
1. Członkowie zarządu i rady nadzorczej podmiotów świadczących usługi w zakresie
udostępniania informacji o transakcjach posiadają nieposzlakowaną opinię w związku ze
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pełnionych przez nich funkcji i powierzonych im obowiązków.
2. Członkowie zarządu i rady nadzorczej podmiotów świadczących usługi w zakresie
udostępniania informacji o transakcjach, pełniąc swoje funkcje, kierują się niezależnością
osądu, aby zapewnić skuteczną ocenę i weryfikację podejmowania i wykonywania decyzji
związanych z bieżącym zarządzaniem, oraz poświęcają wystarczającą ilość czasu na
sprawowanie swoich funkcji i powierzonych im obowiązków.
2a. W skład zarządu lub rady nadzorczej podmiotów świadczących usługi w zakresie
udostępniania informacji o transakcjach nie mogą wchodzić osoby, które były uznane
prawomocnym orzeczeniem za winne popełnienia przestępstwa skarbowego, przestępstwa
przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi
pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwa lub wykroczenia określonego w art.
305, art. 307 lub art. 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności
przemysłowej, przestępstwa określonego w art. 523 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, przestępstwa określonego w ustawach, o których mowa w art. 1 ust.
2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, oraz przestępstwa
stanowiącego naruszenie równoważnych przepisów obowiązujących w innych państwach.
2b. Podmiot świadczący usługi w zakresie udostępniania informacji o transakcjach zapewnia
utrzymywanie i doskonalenie przez osoby, o których mowa w ust. 1, wiedzy i kompetencji
niezbędnych do należytego wykonywania powierzonych obowiązków.
3. Podmiot świadczący usługi w zakresie udostępniania informacji o transakcjach
niezwłocznie informuje Komisję o wszelkich zmianach w składzie zarządu lub rady
nadzorczej.
4. Członkowie zarządu i rady nadzorczej podmiotów świadczących usługi w zakresie
udostępniania informacji o transakcjach zapewniają skuteczne i ostrożne zarządzanie
podmiotem, w tym właściwy i przejrzysty podział zadań, obowiązków i odpowiedzialności,
a także prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań zapobiegających konfliktom interesów.
5. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych może określić, w drodze
rozporządzenia, szczegółowe kryteria w zakresie spełniania przez członków zarządu i rady
nadzorczej podmiotu świadczącego usługi w zakresie udostępniania informacji o
transakcjach wymogów, o których mowa w ust. 1 i 2, a także tryb i warunki postępowania
przy dokonywaniu oceny oraz weryfikacji spełniania przez członków zarządu i rady
nadzorczej stosowanych wobec nich odpowiednich wymogów, o których mowa w ust. 1 i
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kompetencji tych osób, uwzględniając konieczność skutecznego i ostrożnego zarządzania
podmiotem.
Art. 131g.
1. Zatwierdzony podmiot publikujący udostępnia informacje wymagane na podstawie art. 20 i
art. 21 rozporządzenia 600/2014 w czasie jak najbardziej zbliżonym do rzeczywistego.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są podawane do publicznej wiadomości bezpłatnie,
po 15 minutach od ich udostępnienia.
3. Informacje są publikowane w formacie określonym w art. 14 rozporządzenia 2017/571.
4. Informacje

publikowane

przez

zatwierdzony

podmiot

publikujący

zawierają

w

szczególności:
1) dane identyfikujące instrument finansowy lub kod ISIN;
2) cenę, po jakiej zawarto transakcję;
3) wolumen transakcji;
4) godzinę zawarcia transakcji;
5) godzinę zgłoszenia transakcji;
6) oznaczenie waluty, w której rozliczana jest transakcja;
7)

kod systemu obrotu, w którym zawarto transakcję, a w przypadku gdy transakcję
zawarto za pośrednictwem podmiotu systematycznie internalizującego transakcje oznaczenie "SI"; w pozostałych przypadkach stosuje się oznaczenie "OTC";

8) wskazanie, czy transakcja podlegała szczególnym warunkom.
5. Zatwierdzony podmiot publikujący stosuje i utrzymuje skuteczne rozwiązania mające na
celu zapobieganie konfliktom interesów, zgodnie z art. 5 rozporządzenia 2017/571.
6. Zatwierdzony

podmiot

publikujący

stosuje

mechanizmy

bezpieczeństwa

służące

zapewnieniu bezpieczeństwa środków przekazu informacji, minimalizowaniu ryzyka
uszkodzenia danych i nieuprawnionego dostępu oraz zapobieganiu wyciekowi informacji
przed ich publikacją.
7. Zatwierdzony podmiot publikujący wykorzystuje systemy i instrumenty, które zapewniają
ciągłość i regularność usług, zgodnie z art. 7 rozporządzenia 2017/571.
8. Zatwierdzony podmiot publikujący stosuje systemy umożliwiające skuteczną kontrolę
sprawozdań z transakcji pod kątem kompletności, wykrywania przeoczeń i oczywistych
błędów, a w przypadku błędnego sprawozdania - możliwość ponownego przesłania
sprawozdań, w których stwierdzono błędy, zgodnie z rozporządzeniem 2017/571.
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1. Dostawca informacji skonsolidowanych gromadzi, konsoliduje i udostępnia w czasie jak
najbardziej zbliżonym do rzeczywistego informacje upubliczniane:
1) zgodnie z art. 6 i art. 20 rozporządzenia 600/2014;
2) zgodnie z art. 10 i art. 21 rozporządzenia 600/2014.
2. Dostawca informacji skonsolidowanych posiadający zezwolenie, o którym mowa w art.
131a ust. 2 pkt 2, może świadczyć usługi dodatkowe, o których mowa w art. 13
rozporządzenia 2017/571.
3. Informacje, o których mowa w ust. 1, są podawane do publicznej wiadomości bezpłatnie po
15 minutach od ich udostępnienia.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, informacje publikowane przez dostawcę
informacji skonsolidowanych zawierają, z uwzględnieniem art. 15 i art. 20 rozporządzenia
2017/571:
1) dane identyfikujące instrument finansowy lub kod ISIN;
2) cenę, po jakiej zawarto transakcję;
3) wolumen transakcji;
4) godzinę zawarcia transakcji;
5) godzinę zgłoszenia transakcji;
6) oznaczenie waluty, w której rozliczana jest transakcja;
7)

kod systemu obrotu, w którym zawarto transakcję, a w przypadku gdy transakcję
zawarto za pośrednictwem podmiotu systematycznie internalizującego transakcje oznaczenie "SI"; w pozostałych przypadkach stosuje się oznaczenie "OTC";

8) wskazanie, czy transakcja podlegała szczególnym warunkom.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, informacje publikowane przez dostawcę
informacji skonsolidowanych zawierają informacje, o których mowa w ust. 4, a ponadto:
1) informację, że decyzja inwestycyjna i zawarcie transakcji nastąpiło przy użyciu
algorytmu komputerowego w firmie inwestycyjnej;
2) w przypadku gdy zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a lub b rozporządzenia 600/2014 uchylono
obowiązek publikowania informacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 tego
rozporządzenia - oznaczenie, który z tych uchylonych obowiązków dotyczył transakcji.
Art. 131i.
1. Dostawca informacji skonsolidowanych zapewnia udostępnianie skonsolidowanych danych
pochodzących ze wszystkich rynków regulowanych, ASO, OTF i zatwierdzonych
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instrumentów finansowych, o których mowa w rozporządzeniu 2017/571.
2. Dostawca informacji skonsolidowanych stosuje i utrzymuje skuteczne rozwiązania mające
na celu zapobieganie konfliktom interesów, zgodnie z wymogami określonymi w art. 5
rozporządzenia 2017/571.
3. Dostawca informacji skonsolidowanych stosuje mechanizmy bezpieczeństwa służące
zagwarantowaniu bezpieczeństwa środków przekazu informacji, minimalizowaniu ryzyka
uszkodzenia danych i nieuprawnionego dostępu oraz zapobieganiu nieuprawnionemu
ujawnieniu informacji przed ich publikacją. Dostawca informacji skonsolidowanych
wykorzystuje systemy i instrumenty, które zapewniają ciągłość i regularność usług,
zgodnie z art. 7 rozporządzenia 2017/571.
4. Dostawca informacji skonsolidowanych stosuje systemy umożliwiające skuteczną kontrolę
sprawozdań z transakcji pod kątem kompletności, wykrywania przeoczeń i oczywistych
błędów, a w przypadku błędnego sprawozdania - możliwość ponownego przesłania
sprawozdań, w których stwierdzono błędy, zgodnie z art. 10 rozporządzenia 2017/571.
5. Dostawca

informacji

skonsolidowanych

rozpowszechnia

informacje

w

sposób

zapewniający skuteczny oraz szybki dostęp do tych informacji na zasadach
niedyskryminacyjnych, w formatach łatwo dostępnych dla uczestników rynku i
pozwalających im na łatwe wykorzystanie tych informacji.
Art. 131j.
1. Zatwierdzony mechanizm sprawozdawczy przekazuje Komisji lub innym właściwym
organom nadzoru lub Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych
informacje wymagane na podstawie art. 26 rozporządzenia 600/2014 w możliwie
najkrótszym terminie, nie później jednak niż do końca dnia roboczego następującego po
dniu, w którym miała miejsce transakcja.
1a. W przypadku, o którym mowa w art. 26 ust. 5 rozporządzenia 600/2014, podmiot
prowadzący system obrotu instrumentami finansowymi może przekazywać Komisji
informacje wymagane na podstawie art. 26 rozporządzenia 600/2014 za pośrednictwem
zatwierdzonego mechanizmu sprawozdawczego.
2. Zatwierdzony mechanizm sprawozdawczy stosuje i utrzymuje skuteczne rozwiązania
mające na celu zapobieganie konfliktom interesów, zgodnie z wymogami określonymi w
art. 5 rozporządzenia 2017/571.
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zagwarantowaniu bezpieczeństwa środków przekazu informacji, minimalizowaniu ryzyka
uszkodzenia danych i nieuprawnionego dostępu oraz zapobieganiu nieuprawnionemu
udostępnieniu informacji, o których mowa w art. 26 rozporządzenia 600/2014.
Zatwierdzony mechanizm sprawozdawczy wykorzystuje systemy i instrumenty, które
zapewniają ciągłość i regularność usług, zgodnie z art. 9 rozporządzenia 2017/571.
4. Zatwierdzony mechanizm sprawozdawczy stosuje systemy umożliwiające skuteczną
kontrolę sprawozdań z transakcji pod kątem kompletności, wykrywanie przeoczeń i
oczywistych błędów spowodowanych przez firmę inwestycyjną i umożliwiające, w
przypadku wystąpienia takiego błędu lub przeoczenia, przekazywanie firmie inwestycyjnej
szczegółowych informacji o danym błędzie lub przeoczeniu, a w przypadku błędnego
sprawozdania - możliwość ponownego przesłania sprawozdań, w których stwierdzono
błędy, zgodnie z art. 11 rozporządzenia 2017/571.
5. Zatwierdzony mechanizm sprawozdawczy stosuje systemy umożliwiające wykrywanie
spowodowanych błędów lub przeoczeń oraz korygowanie i ponowne przekazywanie
właściwemu organowi prawidłowego i kompletnego sprawozdania z transakcji, zgodnie z
art. 11 rozporządzenia 2017/571.]
Art. 131k.
[1. Na żądanie Komisji lub jej upoważnionego przedstawiciela osoby uprawnione do
reprezentowania podmiotu świadczącego usługi w zakresie udostępniania informacji o
transakcjach lub wchodzące w skład jego statutowych organów albo pozostające z nim w
stosunku pracy niezwłocznie sporządzają i przekazują, na koszt tego podmiotu, kopie
dokumentów i innych nośników informacji oraz udzielają pisemnych lub ustnych
wyjaśnień.
2. Biegły rewident lub firmy audytorskie badające sprawozdanie finansowe podmiotu
świadczącego usługi w zakresie udostępniania informacji o transakcjach niezwłocznie
przekazują Komisji oraz organom statutowym tego podmiotu istotne informacje, w
posiadanie których weszli w związku z wykonywanymi czynnościami, dotyczące zdarzeń
powodujących:
1)

powstanie uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa regulujących
prowadzenie działalności w zakresie udostępniania informacji o transakcjach przez
podmiot świadczący usługi w zakresie udostępniania informacji o transakcjach,
członków jego organów statutowych lub pracowników;
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powstanie zagrożenia dla dalszej działalności podmiotu świadczącego usługi w
zakresie udostępniania informacji o transakcjach;

3)

odmowę wydania opinii

dotyczącej

sprawozdania finansowego podmiotu

świadczącego usługi w zakresie udostępniania informacji o transakcjach, wydanie
opinii negatywnej dotyczącej jego sprawozdania finansowego lub wniesienie
zastrzeżeń w tej opinii.
3. Biegły rewident lub firma audytorska może odstąpić od powiadomienia organów
statutowych podmiotu świadczącego usługi w zakresie udostępniania informacji o
transakcjach, o którym mowa w ust. 2, jeżeli przemawiają za tym ważne powody.]
<1. Na żądanie Komisji lub jej upoważnionego przedstawiciela osoby uprawnione do
reprezentowania zatwierdzonego podmiotu publikującego lub zatwierdzonego
mechanizmu sprawozdawczego posiadających zezwolenie Komisji, o którym mowa
w art. 27c ust. 1 rozporządzenia 600/2014, lub osoby wchodzące w skład jego
organów statutowych albo pozostające z nim w stosunku pracy niezwłocznie
sporządzają i przekazują, na koszt tego podmiotu, kopie dokumentów i innych
nośników informacji oraz udzielają pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
2. Biegły rewident lub firmy audytorskie badający sprawozdanie finansowe
zatwierdzonego

podmiotu

publikującego

lub

zatwierdzonego

mechanizmu

sprawozdawczego posiadających zezwolenie Komisji, o którym mowa w art. 27c
ust. 1 rozporządzenia 600/2014, niezwłocznie przekazują Komisji oraz organom
statutowym tego podmiotu istotne informacje, w posiadanie których weszli w
związku z wykonywanymi czynnościami, dotyczące zdarzeń powodujących:
1) powstanie uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa regulujących
działalność

zatwierdzonego

podmiotu

publikującego

lub

zatwierdzonego

mechanizmu sprawozdawczego przez podmiot świadczący taką działalność,
członków jego organów statutowych lub pracowników;
2) powstanie zagrożenia dla dalszej działalności zatwierdzonego podmiotu
publikującego lub zatwierdzonego mechanizmu sprawozdawczego;
3) odmowę wydania opinii dotyczącej sprawozdania finansowego zatwierdzonego
podmiotu publikującego lub zatwierdzonego mechanizmu sprawozdawczego,
wydanie opinii negatywnej dotyczącej sprawozdania finansowego zatwierdzonego
podmiotu publikującego lub zatwierdzonego mechanizmu sprawozdawczego lub
wniesienie zastrzeżeń w tej opinii.
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2 organów statutowych zatwierdzonego podmiotu publikującego lub zatwierdzonego
mechanizmu sprawozdawczego posiadających zezwolenie Komisji, o którym mowa w
art. 27c ust. 1 rozporządzenia 600/2014, jeżeli przemawiają za tym ważne powody.>
4. Wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 2, nie narusza obowiązku zachowania
tajemnicy, o której mowa w art. 78 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

[Art. 131l.
W celu zapewnienia przestrzegania przez podmiot świadczący usługi w zakresie
udostępniania informacji o transakcjach przepisów ustawy, przepisów wykonawczych
wydanych na jej podstawie, przepisów rozporządzenia 600/2014, rozporządzenia 2017/571
oraz innych bezpośrednio stosowanych przepisów prawa Unii Europejskiej mających
zastosowanie do tych podmiotów Komisja może zalecić zaprzestanie w wyznaczonym terminie
działania naruszającego te przepisy lub niepodejmowanie takiego działania w przyszłości.]

[Art. 131m.
1. Podmiot świadczący usługi w zakresie udostępniania informacji o transakcjach jest
obowiązany posiadać procedury anonimowego zgłaszania wskazanemu członkowi
zarządu, a w szczególnych przypadkach - radzie nadzorczej, naruszeń przepisów prawa, w
tym przepisów rozporządzenia 596/2014 i rozporządzenia 600/2014, oraz procedur i
standardów etycznych obowiązujących w podmiocie świadczącym usługi w zakresie
udostępniania informacji o transakcjach.
2. W ramach procedur, o których mowa w ust. 1, podmiot świadczący usługi w zakresie
udostępniania informacji o transakcjach zapewnia pracownikom, którzy zgłaszają
naruszenia, ochronę co najmniej przed działaniami o charakterze represyjnym,
dyskryminacją lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania.]

<Art. 131m.
1. Zatwierdzony podmiot publikujący i zatwierdzony mechanizm sprawozdawczy
posiadające zezwolenie Komisji, o którym mowa w art. 27c ust. 1 rozporządzenia
600/2014, są obowiązane posiadać procedury anonimowego zgłaszania wskazanemu
członkowi zarządu, a w szczególnych przypadkach – radzie nadzorczej, naruszeń
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600/2014, oraz procedur i standardów etycznych obowiązujących w tych
podmiotach.
2. W ramach procedur, o których mowa w ust. 1, zatwierdzony podmiot publikujący i
zatwierdzony mechanizm sprawozdawczy posiadające zezwolenie Komisji, o którym
mowa w art. 27c ust. 1 rozporządzenia 600/2014, zapewniają pracownikom, którzy
zgłaszają naruszenia, ochronę co najmniej przed działaniami o charakterze
represyjnym, dyskryminacją lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania.>

Art. 162.
1. Udzielenie zezwolenia, pozwolenia lub zgody przewidzianych niniejszą ustawą,
rozporządzeniem 575/2013 - w zakresie zezwoleń, pozwoleń lub zgód udzielanych
domom maklerskim, lub rozporządzeniem 648/2012 podlega opłacie w wysokości nie
większej niż równowartość w złotych 4500 euro.
2. (uchylony).
3. Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie:
1) Krajowego Depozytu, w tym także w odrębnym regulaminie mającym zastosowanie
do pełnienia przez Krajowy Depozyt funkcji giełdowej izby rozrachunkowej,
2) spółki, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o
których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6 i ust. 2, w tym także w odrębnym regulaminie
mającym zastosowanie do pełnienia przez spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał
wykonywanie czynności, o których mowa w art. 48 ust. 2, funkcji giełdowej izby
rozrachunkowej,
3) izby rozliczeniowej lub izby rozrachunkowej,
4) funduszu rozliczeniowego zarządzanego przez izbę rozliczeniową, Krajowy Depozyt
lub spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu
zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 pkt 1,
5) funkcjonowania systemu rekompensat
- podlega opłacie w wysokości nie większej niż równowartość w złotych 4500 euro.
4. (uchylony).
5. Złożenie zawiadomienia, o którym mowa w art. 21 ust. 3a, podlega opłacie w wysokości
nie większej niż równowartość w złotych 4500 euro.
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większej niż równowartość w złotych 4500 euro.
7. Przekazanie Komisji przez właściwy organ nadzoru innego państwa członkowskiego, który
udzielił zagranicznej firmie inwestycyjnej zezwolenia na prowadzenie działalności
maklerskiej, odpowiednich informacji dotyczących działalności maklerskiej, jaka ma być
przez tę firmę inwestycyjną prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
sposób określony w art. 117 ust. 3b pkt 2, podlega opłacie w wysokości nie większej niż
równowartość w złotych 4500 euro, wnoszonej przez zagraniczną firmę inwestycyjną,
której takie odpowiednie informacje dotyczą.
8. Zagraniczna firma inwestycyjna, o której mowa w ust. 7, nie ponosi opłaty, o której mowa
w tym przepisie, jeżeli na zasadzie wzajemności polskie podmioty prowadzące
działalność maklerską w sposób określony w art. 104 ust. 3 pkt 1 na terytorium państwa,
w którym firma ta ma swoją siedzibę, nie ponoszą tego rodzaju opłaty.
<8a.

Udzielenie

zezwolenia

zatwierdzonemu

podmiotowi

publikującemu

lub

zatwierdzonemu mechanizmowi sprawozdawczemu podlega opłacie w wysokości nie
większej niż równowartość w złotych 4500 euro.>
9. Udzielenie zezwolenia przewidzianego rozporządzeniem 2016/1011 podlega opłacie w
wysokości równowartości w złotych 4500 euro.
10. Dokonanie rejestracji przewidzianej rozporządzeniem 2016/1011 podlega opłacie w
wysokości równowartości w złotych 2250 euro.
11. Dokonanie zatwierdzenia przewidzianego rozporządzeniem 2016/1011 podlega opłacie w
wysokości równowartości w złotych 2250 euro.
12. Dokonanie uznania przewidzianego rozporządzeniem 2016/1011 podlega opłacie w
wysokości równowartości w złotych 2250 euro.

Art. 163.
1. Od spółki prowadzącej rynek regulowany pobiera się roczną opłatę ustalaną na podstawie
średniej wartości przychodów w okresie trzech lat poprzedzających rok, za który jest
należna opłata, z wyłączeniem dywidend otrzymanych od jednostek zależnych i
stowarzyszonych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, zwanych dalej "jednostkami zależnymi lub stowarzyszonymi", oraz
przychodów z rynku skarbowych papierów wartościowych, w przypadku gdy spółka na
podstawie umowy z ministrem właściwym do spraw budżetu prowadzi taki rynek, w
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 40 wysokości nie większej niż 3,5% tej średniej, jednak nie mniej niż równowartość w
złotych 6250 euro.
2. (uchylony).
3. Od Krajowego Depozytu pobiera się roczną opłatę ustalaną na podstawie średniej wartości
przychodów w okresie trzech lat poprzedzających rok, za który należna jest opłata, z
wyłączeniem dywidend otrzymanych od jednostek zależnych i stowarzyszonych, w
wysokości nie większej niż 5,5% tej średniej, jednak nie mniej niż równowartość w
złotych 6250 euro.
4. Od spółki prowadzącej izbę rozliczeniową oraz od spółki, której Krajowy Depozyt
przekazał wykonywanie czynności z zakresu rozliczania transakcji, pobiera się roczną
opłatę ustalaną na podstawie średniej wartości przychodów w okresie trzech lat
poprzedzających rok, za który należna jest opłata, z wyłączeniem dywidend otrzymanych
od jednostek zależnych i stowarzyszonych, w wysokości nie większej niż 5,5% tej
średniej, jednak nie mniej niż równowartość w złotych 6250 euro.
5. Od spółki prowadzącej izbę rozrachunkową oraz od spółki, której Krajowy Depozyt
przekazał wykonywanie czynności z zakresu rozrachunku transakcji, pobiera się roczną
opłatę ustalaną na podstawie średniej wartości przychodów w okresie trzech lat
poprzedzających rok, za który należna jest opłata, z wyłączeniem dywidend otrzymanych
od jednostek zależnych i stowarzyszonych, w wysokości nie większej niż 5,5% tej
średniej, jednak nie mniej niż równowartość w złotych 6250 euro.
6. Od spółki prowadzącej izbę rozliczeniową i izbę rozrachunkową, która wykonuje funkcję
giełdowej izby rozrachunkowej, pobiera się roczną opłatę ustalaną na podstawie średniej
wartości przychodów w okresie trzech lat poprzedzających rok, za który należna jest
opłata, z wyłączeniem dywidend otrzymanych od jednostek zależnych i stowarzyszonych,
w wysokości nie większej niż 5,5% tej średniej, jednak nie mniej niż równowartość w
złotych 6250 euro.
7. Od domu maklerskiego pobiera się roczną opłatę ustalaną na podstawie średniej wartości
przychodów ogółem w okresie trzech lat poprzedzających rok, za który należna jest
opłata, w wysokości nie większej niż 0,5% tej średniej, jednak nie mniej niż
równowartość w złotych 750 euro. Wielkość przychodów ogółem, o których mowa w
zdaniu pierwszym, stanowi suma następujących pozycji rachunku zysków i strat:
1) przychody z działalności maklerskiej,
2) przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu,
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- 41 3) przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności,
4) przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży,
5) pozostałe przychody operacyjne,
6) przychody finansowe
- pomniejszona o dywidendy otrzymane od jednostek zależnych i stowarzyszonych, które
są obowiązane do wnoszenia opłat na pokrycie kosztów, o których mowa w art. 17 ust.
1 ustawy o nadzorze.
8. Od agenta firmy inwestycyjnej, z wyłączeniem banku i domu maklerskiego, pobiera się
opłatę roczną w wysokości równowartości w złotych 500 euro.
9. Od zagranicznej firmy inwestycyjnej prowadzącej działalność maklerską na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału lub bez otwierania oddziału, za
pośrednictwem agenta, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz od
zagranicznej osoby prawnej prowadzącej działalność maklerską na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału pobiera się opłatę roczną, ustalaną
odpowiednio na podstawie przychodów oddziału lub przychodów zagranicznej firmy
inwestycyjnej uzyskanych w wyniku działalności agenta przebywającego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w poprzednim roku kalendarzowym, w wysokości nie większej
niż 0,15% tych przychodów, jednak nie mniej niż równowartość w złotych 500 euro.
Przychody, o których mowa w zdaniu pierwszym, są przychodami oddziału w rozumieniu
przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Zagraniczne firmy inwestycyjne
prowadzące działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
zagraniczne osoby prawne prowadzące taką działalność na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej nie ponoszą opłaty, o której mowa w zdaniu pierwszym, jeżeli na zasadzie
wzajemności polskie podmioty prowadzące działalność maklerską na terytorium państwa,
w którym podmioty takie mają swoją siedzibę, nie ponoszą tego rodzaju opłat.
10. Zagraniczne firmy inwestycyjne będące stronami transakcji zawieranych na rynku
regulowanym są obowiązane do wnoszenia opłaty rocznej w wysokości równowartości w
złotych 10 000 euro.
10a. Zagraniczne osoby prawne nieprowadzące działalności maklerskiej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 2a, będące stronami
transakcji zawieranych na rynku regulowanym są obowiązane do wnoszenia opłaty
rocznej w wysokości równowartości w złotych 10 000 euro.
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- 42 [11. Od zatwierdzonego podmiotu publikującego, dostawcy informacji skonsolidowanych,
zatwierdzonego mechanizmu sprawozdawczego z tytułu prowadzenia działalności w
zakresie udostępniania informacji o transakcjach, za każdy rodzaj prowadzonej
działalności pobiera się opłatę roczną w wysokości równowartości w złotych 500 euro.]
<11. Od zatwierdzonego podmiotu publikującego i zatwierdzonego mechanizmu
sprawozdawczego posiadających zezwolenie Komisji, o którym mowa w art. 27c
ust. 1 rozporządzenia 600/2014, za każdy rodzaj prowadzonej usługi pobiera się
opłatę roczną w wysokości równowartości w złotych 500 euro.>
12. Od administratora kluczowego wskaźnika referencyjnego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt
25 rozporządzenia 2016/1011 pobiera się opłatę roczną w wysokości równowartości w
złotych 1000 euro.
13. Od administratora istotnego wskaźnika referencyjnego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 26
rozporządzenia 2016/1011 pobiera się opłatę roczną w wysokości równowartości w
złotych 500 euro.
14. Od administratora pozaistotnego wskaźnika referencyjnego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt
27 rozporządzenia 2016/1011 pobiera się opłatę roczną w wysokości równowartości w
złotych 100 euro.
15. Od administratora wskaźnika referencyjnego stóp procentowych w rozumieniu art. 3 ust. 1
pkt 22 rozporządzenia 2016/1011 niebędącego kluczowym wskaźnikiem referencyjnym w
rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 25 rozporządzenia 2016/1011 pobiera się opłatę roczną w
wysokości równowartości w złotych 500 euro.
16. Od administratora towarowego wskaźnika referencyjnego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt
23 rozporządzenia 2016/1011 niebędącego kluczowym wskaźnikiem referencyjnym w
rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 25 rozporządzenia 2016/1011 pobiera się opłatę roczną w
wysokości równowartości w złotych 500 euro.

<Art. 167ba.
1. W przypadku gdy zatwierdzony podmiot publikujący lub zatwierdzony mechanizm
sprawozdawczy posiadające zezwolenie Komisji, o którym mowa w art. 27c ust. 1
rozporządzenia 600/2014, naruszają wymogi:
1) określone w art. 27f ust. 1–3 rozporządzenia 600/2014 wobec organu
zarządzającego

odpowiednio

zatwierdzonego

podmiotu

zatwierdzonego mechanizmu sprawozdawczego,
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- 43 2) organizacyjne,

dotyczące

zatwierdzonych

zatwierdzonych

mechanizmów

podmiotów

sprawozdawczych,

publikujących

określone

lub

odpowiednio

w art. 27g ust. 1–5 i art. 27i ust. 1–4 rozporządzenia 600/2014
– Komisja może, w przypadku innym niż określony w art. 167c ust. 1, nakazać
odpowiednio zatwierdzonemu podmiotowi publikującemu i zatwierdzonemu
mechanizmowi

sprawozdawczemu

zaprzestanie

działań

skutkujących

powstaniem naruszeń i niepodejmowanie takich działań w przyszłości lub nałożyć
na

zatwierdzony

podmiot

publikujący

lub

zatwierdzony

mechanizm

sprawozdawczy posiadające zezwolenie Komisji, o którym mowa w art. 27c ust. 1
rozporządzenia 600/2014, karę pieniężną w wysokości do 20 750 000 złotych albo
do wysokości kwoty stanowiącej równowartość 10% całkowitego rocznego
przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym, jeżeli
przekracza ona 20 750 000 złotych.
2. Komisja, ustalając wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, uwzględnia w
szczególności:
1) wagę naruszenia i czas jego trwania;
2) stopień

przyczynienia

zatwierdzonego

się

zatwierdzonego

mechanizmu

podmiotu

sprawozdawczego

publikującego

posiadających

lub

zezwolenie

Komisji, o którym mowa w art. 27c ust. 1 rozporządzenia 600/2014, do powstania
naruszenia;
3) sytuację finansową zatwierdzonego podmiotu publikującego lub zatwierdzonego
mechanizmu sprawozdawczego posiadających zezwolenie Komisji, o którym
mowa w art. 27c ust. 1 rozporządzenia 600/2014, na który jest nakładana kara,
w szczególności wysokość całkowitych obrotów danego podmiotu;
4) kwotę korzyści osiągniętych lub strat unikniętych przez zatwierdzony podmiot
publikujący

lub

zatwierdzony

mechanizm

sprawozdawczy

posiadające

zezwolenie Komisji, o którym mowa w art. 27c ust. 1 rozporządzenia 600/2014,
jeżeli można ustalić kwotę tych korzyści lub strat;
5) straty poniesione przez podmioty trzecie w związku z naruszeniem, jeżeli można
je ustalić;
6) gotowość

zatwierdzonego

podmiotu

publikującego

lub

zatwierdzonego

mechanizmu sprawozdawczego posiadających zezwolenie Komisji, o którym
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- 44 mowa w art. 27c ust. 1 rozporządzenia 600/2014, do współpracy z Komisją
podczas wyjaśniania okoliczności naruszenia;
7) stopień

naprawienia

szkody

wyrządzonej

inwestorom

wskutek

działań

zatwierdzonego podmiotu publikującego lub zatwierdzonego mechanizmu
sprawozdawczego posiadających zezwolenie Komisji, o którym mowa w art. 27c
ust. 1 rozporządzenia 600/2014;
8) uprzednie naruszenia przepisów prawa regulujących działalność zatwierdzonego
podmiotu publikującego lub zatwierdzonego mechanizmu sprawozdawczego
posiadających zezwolenie Komisji, o którym mowa w art. 27c ust. 1
rozporządzenia 600/2014, popełnione przez dany podmiot, na który jest
nakładana kara.
3. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej przez
zatwierdzony podmiot publikujący lub zatwierdzony mechanizm sprawozdawczy
posiadające zezwolenie Komisji, o którym mowa w art. 27c ust. 1 rozporządzenia
600/2014, w wyniku naruszenia, o którym mowa w ust. 1, kara pieniężna, o której
mowa w ust. 1, może zostać nałożona do wysokości dwukrotności kwoty osiągniętej
korzyści.
4. W przypadku gdy zatwierdzony podmiot publikujący lub zatwierdzony mechanizm
sprawozdawczy posiadające zezwolenie Komisji, o którym mowa w art. 27c ust. 1
rozporządzenia 600/2014, są podmiotami dominującymi, które sporządzają
skonsolidowane sprawozdanie finansowe, lub podmiotami zależnymi od podmiotu
dominującego, który sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, całkowity
roczny przychód wykazany w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym
stanowi kwota całkowitego skonsolidowanego rocznego przychodu podmiotu
dominującego ujawniona w ostatnim zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym za rok obrotowy.
5. Równowartość w złotych kwoty w walucie obcej oblicza się według średniego kursu
tej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu bilansowym, na który
zostało sporządzone ostatnie zbadane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy.>

[Art. 167c.
1. Komisja może cofnąć zezwolenie na świadczenie usług w zakresie udostępniania informacji
o transakcjach, w przypadku gdy podmiot świadczący te usługi:
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- 45 1) nie rozpoczął prowadzenia działalności objętej zezwoleniem w terminie 12 miesięcy
od wydania zezwolenia;
2) przez okres co najmniej 6 miesięcy nie prowadził działalności objętej zezwoleniem;
3) otrzymał zezwolenie na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów
zaświadczających nieprawdę;
4) przestał spełniać warunki, które były podstawą udzielenia zezwolenia;
5) istotnie narusza przepisy prawa regulujące świadczenie usług w zakresie
udostępniania informacji o transakcjach, w szczególności rozporządzenia 600/2014.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, Komisja może również nałożyć na podmiot
świadczący usługi w zakresie udostępniania informacji o transakcjach karę pieniężną do
wysokości 20 750 000 zł albo do wysokości kwoty stanowiącej równowartość 10%
całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu
finansowym, jeżeli przekracza ona 20 750 000 zł.
2a. W przypadku naruszenia przez podmiot świadczący usługi w zakresie udostępniania
informacji o transakcjach przepisów regulujących świadczenie tych usług Komisja może
również nakazać temu podmiotowi zaprzestanie działań skutkujących powstaniem
naruszeń i niepodejmowanie tych działań w przyszłości.
3. Komisja, ustalając wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 2, uwzględnia w
szczególności:
1) wagę naruszenia i czas jego trwania;
2) stopień przyczynienia się podmiotu świadczącego usługi w zakresie udostępniania
informacji o transakcjach do powstania naruszenia;
3) sytuację finansową podmiotu świadczącego usługi w zakresie udostępniania
informacji o transakcjach, na który jest nakładana kara, w szczególności wysokość
jego całkowitych obrotów;
4) kwoty korzyści osiągniętych lub strat unikniętych przez podmiot świadczący usługi w
zakresie udostępniania informacji o transakcjach, jeżeli można te korzyści lub straty
ustalić;
5) straty poniesione przez osoby trzecie w związku z naruszeniem, jeżeli można je ustalić;
6) gotowość podmiotu świadczącego usługi w zakresie udostępniania informacji o
transakcjach do współpracy z Komisją podczas wyjaśniania okoliczności naruszenia;
7) stopień naprawienia szkody wyrządzonej inwestorom wskutek działań podmiotu
świadczącego usługi w zakresie udostępniania informacji o transakcjach;
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- 46 8) uprzednie naruszenia przepisów prawa regulujących świadczenie usług w zakresie
udostępniania informacji o transakcjach popełnione przez podmiot, na który jest
nakładana kara.
4. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej przez podmiot
świadczący usługi w zakresie udostępniania informacji o transakcjach w wyniku
naruszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, kara pieniężna, o której mowa w ust. 2, może
zostać nałożona do wysokości dwukrotności kwoty osiągniętej korzyści.
5. W przypadku gdy podmiot świadczący usługi w zakresie udostępniania informacji o
transakcjach

jest

podmiotem

dominującym,

który

sporządza

skonsolidowane

sprawozdanie finansowe, lub podmiotem zależnym od podmiotu dominującego, który
sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, całkowity roczny przychód, o którym
mowa w ust. 2, stanowi kwota całkowitego skonsolidowanego rocznego przychodu
podmiotu dominującego ujawniona w ostatnim zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym za rok obrotowy.
6. Równowartość w złotych kwoty w walucie obcej oblicza się według średniego kursu tej
waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu bilansowym, na który zostało
sporządzone ostatnie zbadane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy, o którym mowa
w ust. 2 lub 5.]
<Art. 167c.
1. Komisja może zatwierdzonemu podmiotowi publikującemu lub zatwierdzonemu
mechanizmowi sprawozdawczemu posiadającym zezwolenie Komisji, o którym
mowa w art. 27c ust. 1 rozporządzenia 600/2014, zawiesić zezwolenie na świadczenie
usług w przypadkach określonych w art. 27e ust. 1 rozporządzenia 600/2014 do czasu
zaprzestania działań skutkujących powstaniem naruszeń, jednak nie dłużej niż na
okres 6 miesięcy.
2. W przypadku zawieszenia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, na podstawie art. 27e
ust. 1 lit. b–d rozporządzenia 600/2014, Komisja może jednocześnie nałożyć karę
pieniężną w wysokości do 20 750 000 złotych albo do wysokości kwoty stanowiącej
równowartość 10% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim
zbadanym sprawozdaniu finansowym, jeżeli przekracza ona 20 750 000 złotych,
jeżeli uzasadnia to charakter naruszeń, jakich dopuścił się zatwierdzony podmiot
publikujący lub zatwierdzony mechanizm sprawozdawczy.
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- 47 3. Komisja, ustalając wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 2, uwzględnia w
szczególności okoliczności, o których mowa w art. 167ba ust. 2. Przepisy art. 167ba
ust. 3–5 stosuje się odpowiednio.
4. Komisja wydaje decyzję, o której mowa w ust. 1, po przeprowadzeniu rozprawy.
5. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Komisji
Nadzoru Finansowego.>
<Art. 167ca.
1. W przypadku cofnięcia przez Komisję zatwierdzonemu podmiotowi publikującemu
lub zatwierdzonemu mechanizmowi sprawozdawczemu posiadającym zezwolenie
Komisji, o którym mowa w art. 27c ust. 1 rozporządzenia 600/2014, zezwolenia na
świadczenie usług na podstawie art. 27e ust. 1 lit. b–d rozporządzenia 600/2014
Komisja może jednocześnie nałożyć karę pieniężną w wysokości do 20 750 000
złotych albo do wysokości kwoty stanowiącej równowartość 10% całkowitego
rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym,
jeżeli przekracza ona 20 750 000 złotych, jeżeli uzasadnia to charakter naruszeń,
jakich dopuścił się zatwierdzony podmiot publikujący lub zatwierdzony mechanizm
sprawozdawczy.
2. Komisja, ustalając wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, uwzględnia w
szczególności okoliczności, o których mowa w art. 167ba ust. 2. Przepisy art. 167ba
ust. 3–5 stosuje się odpowiednio.
3. Komisja wydaje decyzję, o której mowa w ust. 1, po przeprowadzeniu rozprawy.
4. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Komisji
Nadzoru Finansowego. >
Art. 169a.
1. W przypadku gdy dom maklerski narusza przepisy regulujące prowadzenie działalności
maklerskiej, Komisja może, w drodze decyzji:
1) nałożyć karę pieniężną do wysokości 20 750 000 zł na osoby odpowiedzialne za
zaistniałe naruszenie lub
2) nakazać osobom odpowiedzialnym za zaistniałe naruszenie zaprzestanie działań
skutkujących powstaniem naruszeń i niepodejmowanie tych działań w przyszłości, lub
3) nakazać odwołanie członka zarządu odpowiedzialnego za stwierdzone naruszenie, w
przypadku gdy naruszenia mają charakter poważny.
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zasady prowadzenia działalności przez spółkę prowadzącą rynek regulowany, Komisja
może, w drodze decyzji:
1) nałożyć karę pieniężną do wysokości 20 750 000 zł na osoby odpowiedzialne za
zaistniałe naruszenie lub
2) nakazać odwołanie członka zarządu spółki prowadzącej rynek regulowany
odpowiedzialnego za zaistniałe naruszenie, w przypadku gdy naruszenia mają
charakter poważny.
1b. W przypadku gdy bank prowadzący działalność maklerską lub zagraniczna osoba prawna
prowadząca działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej narusza
przepisy regulujące prowadzenie działalności maklerskiej, Komisja może, w drodze
decyzji:
1) nałożyć karę pieniężną do wysokości 20 750 000 zł na osoby odpowiedzialne za
zaistniałe naruszenie lub
2) nakazać odwołanie osoby odpowiedzialnej za zaistniałe naruszenia, w przypadku gdy
naruszenia mają charakter poważny.
1ba. [W przypadku gdy podmiot świadczący usługi w zakresie udostępniania informacji o
transakcjach narusza przepisy określające zasady świadczenia tych usług, Komisja może,
w drodze decyzji:]
<W przypadku gdy zatwierdzony podmiot publikujący lub zatwierdzony mechanizm
sprawozdawczy posiadające zezwolenie Komisji, o którym mowa w art. 27c ust. 1
rozporządzenia 600/2014, narusza przepisy określające zasady świadczenia usług w
zakresie udostępniania informacji, Komisja może, w drodze decyzji:>
1) nałożyć karę pieniężną do wysokości 20 750 000 zł na osoby odpowiedzialne za
zaistniałe naruszenie lub
2) nakazać odwołanie członka zarządu [podmiotu świadczącego usługi w zakresie
udostępniania informacji o transakcjach] <zatwierdzonego podmiotu publikującego
lub zatwierdzonego mechanizmu sprawozdawczego> odpowiedzialnego za
zaistniałe naruszenie, w przypadku gdy naruszenia mają charakter poważny.
1c. Kara, o której mowa w ust. 1-1ba, nie może być nałożona, jeżeli od uzyskania przez
Komisję wiadomości o czynie określonym odpowiednio w ust. 1-1ba upłynęło więcej niż
2 lata albo od popełnienia tego czynu upłynęło więcej niż 5 lat.
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szczególności:
1) wagę naruszenia i czas jego trwania;
2) stopień przyczynienia się osoby odpowiedzialnej za dane naruszenie do jego
powstania;
3) sytuację finansową osoby odpowiedzialnej za dane naruszenie;
4) skalę korzyści uzyskanych lub strat unikniętych przez osobę odpowiedzialną za dane
naruszenie, jeżeli można te korzyści lub straty ustalić;
5) straty poniesione przez podmioty trzecie w związku z naruszeniem, jeżeli można je
ustalić;
6) stopień naprawienia szkody wyrządzonej inwestorom wskutek działań osoby
odpowiedzialnej za dane naruszenie;
7) gotowość osoby odpowiedzialnej za dane naruszenie do współpracy z Komisją;
8) uprzednie naruszenia przepisów prawa regulujących prowadzenie działalności
odpowiednio przez dom maklerski, spółkę prowadzącą rynek regulowany, bank
prowadzący działalność [maklerską lub podmiot świadczący usługi w zakresie
udostępniania informacji o transakcjach] <maklerską lub zatwierdzony podmiot
publikujący

lub

zatwierdzony

mechanizm

sprawozdawczy

posiadające

zezwolenie Komisji, o którym mowa w art. 27c ust. 1 rozporządzenia 600/2014>,
popełnione przez osobę odpowiedzialną za dane naruszenie;
9) potencjalne skutki systemowe naruszenia.
1e. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej przez osoby, o
których mowa w ust. 1-1ba, w wyniku naruszenia, o którym mowa w tych przepisach,
kara pieniężna, o której mowa w ust. 1-1ba, może zostać nałożona do wysokości
dwukrotności kwoty osiągniętej korzyści.
2. (uchylony).

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2020 r. poz.
1400 i 2320)
Art. 5.
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podstawie zezwoleń Komisji lub innego właściwego organu administracji, oraz inne podmioty
- w zakresie, w jakim ciążą na nich określone w odrębnych przepisach obowiązki związane z
uczestnictwem w tym rynku, w szczególności:
1) firmy inwestycyjne w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
2) agenci firm inwestycyjnych w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
3) (uchylony),
4) banki powiernicze w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
5) spółki prowadzące rynek regulowany,
6) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
6a) spółki prowadzące izbę rozliczeniową,
6b) spółki prowadzące izbę rozrachunkową,
6c) spółka, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekazał wykonywanie
czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6 lub ust. 2 ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi,
6d) centralny depozyt papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1
rozporządzenia 909/2014,
7) emitenci dokonujący oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu ustawy o
ofercie publicznej lub emitenci, których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu
na rynku regulowanym lub które są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, a
także emitenci, którzy ubiegają się o dopuszczenie lub wprowadzenie ich papierów
wartościowych do takiego obrotu,
8) fundusze inwestycyjne,
9) towarzystwa funduszy inwestycyjnych,
9a) zarządzający ASI w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych,
10) inne podmioty prowadzące obsługę funduszy inwestycyjnych lub alternatywnych
funduszy inwestycyjnych, w tym podmioty, którym zostało powierzone wykonywanie
obowiązków towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub zarządzającego ASI w
rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych,
11) spółki prowadzące giełdy towarowe,
12) towarowe domy maklerskie w rozumieniu ustawy o giełdach towarowych,
13) zagraniczne osoby prawne prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
działalność maklerską w zakresie obrotu towarami giełdowymi,
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lub rejestry towarów giełdowych w rozumieniu ustawy o giełdach towarowych,
15) giełdowe izby rozrachunkowe w rozumieniu ustawy o giełdach towarowych,
16) CCP w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia 648/2012,
17) kontrahent finansowy,
18) finansowe spółki holdingowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia 575/2013,
mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
19) finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 21
rozporządzenia 575/2013, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
20) spółki holdingowe o działalności mieszanej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 22
rozporządzenia 575/2013, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
21) uczestnicy rynku uprawnień do emisji w rozumieniu rozporządzenia 596/2014,
[22) podmioty świadczące usługi w zakresie udostępniania informacji o transakcjach,]
<22)

zatwierdzony

podmiot

publikujący

oraz

zatwierdzony

mechanizm

sprawozdawczy, w rozumieniu odpowiednio art. 2 ust. 1 pkt 34 i 36 rozporządzenia
600/2014, posiadające zezwolenie Komisji,>
23) administratorzy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia 2016/1011
- zwane dalej "podmiotami nadzorowanymi".

[Art. 7a.
Komisja wykonuje zadania w zakresie nadzoru przekazane przez Europejski Urząd Nadzoru
Giełd i Papierów Wartościowych na podstawie art. 74 rozporządzenia 648/2012.]

<Art. 7a.
Komisja wykonuje zadania w zakresie nadzoru przekazane przez Europejski Urząd
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych na podstawie art. 74 rozporządzenia
648/2012, art. 38o rozporządzenia 600/2014 oraz art. 48m rozporządzenia 2016/1011.>

Art. 19.
1. Przewodniczący Komisji, jego zastępcy, członkowie Komisji, pracownicy urzędu Komisji i
osoby zatrudnione w Urzędzie Komisji na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia
albo innych umów o podobnym charakterze są obowiązani do zachowania tajemnicy
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obrocie instrumentami finansowymi, ustawa o funduszach inwestycyjnych oraz ustawa o
giełdach towarowych.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również osób:
1) pozostających w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym
charakterze z osobami, o których mowa w ust. 1, Komisją lub urzędem Komisji;
2) zatrudnionych w podmiotach pozostających w stosunku zlecenia lub w innym
stosunku prawnym o podobnym charakterze z osobami, o których mowa w ust. 1,
Komisją lub urzędem Komisji.
3. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej istnieje również po ustaniu stosunków
prawnych, o których mowa w ust. 1 i 2.
4. Zakres, treść, ograniczenia i skutki naruszenia:
1) tajemnicy służbowej w rozumieniu art. 34 rozporządzenia 236/2012 - określają
rozporządzenie 236/2012 oraz ustawa o obrocie instrumentami finansowymi;
2) tajemnicy służbowej w rozumieniu art. 83 rozporządzania 648/2012 - określają
rozporządzenie 648/2012 oraz ustawa o obrocie instrumentami finansowymi;
<2a) tajemnicy zawodowej w rozumieniu art. 38f rozporządzenia 600/2014 – określa
rozporządzenie 600/2014;>
3)

tajemnicy służbowej w rozumieniu art. 48 rozporządzenia 2016/1011 - określają
rozporządzenie 2016/1011 oraz ustawa o obrocie instrumentami finansowymi.

Art. 21.
1. W celach określonych w art. 20 ust. 1, Komisja lub jej upoważniony przedstawiciel,
zarówno z własnej inicjatywy, jak i na żądanie, przekazuje posiadane informacje
odpowiednio organowi nadzoru w innym państwie członkowskim lub koordynatorowi
zagranicznemu w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy o nadzorze uzupełniającym.
2. W przypadku gdy podmioty, o których mowa w ust. 1, wystąpiły o przekazanie informacji,
a Komisja ich nie posiada, niezwłocznie podejmuje ona czynności w celu ich uzyskania
lub zawiadamia te podmioty, podając przyczyny braku możliwości uzyskania żądanych
informacji.
3. Komisja może odmówić udzielenia informacji, jeżeli:
1) (uchylony),
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zasad uczciwego obrotu obowiązujących w innym państwie członkowskim przez ten
sam podmiot, co do których na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej toczy się już
postępowanie sądowe lub administracyjne albo wydany został prawomocny wyrok lub
została wydana przez Komisję ostateczna decyzja o nałożeniu kary; w takim
przypadku podmiotom, o których mowa w ust. 1, oraz Europejskiemu Urzędowi
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych jest przekazywana szczegółowa informacja
o tych okolicznościach.
3a. W przypadku odmowy udzielenia informacji Komisji przez organ nadzoru z innego
państwa członkowskiego Komisja może skierować sprawę do Europejskiego Urzędu
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych zgodnie z art. 19 rozporządzenia 1095/2010.
4. Jeżeli Komisja wyrazi na to zgodę, informacje udzielone przez Komisję organowi nadzoru
w innym państwie członkowskim mogą być wykorzystane w innych celach niż określone
w art. 20 ust. 1 lub przekazane poza ten organ do właściwego organu innego państwa.
5. Jeżeli organ nadzoru w innym państwie członkowskim wyrazi na to zgodę, informacje
niezbędne w celach określonych w art. 20 ust. 1, uzyskane przez Komisję od tego organu,
mogą być wykorzystywane w innych celach lub przekazywane poza Komisję do
właściwego organu innego państwa, w szczególności będącego stroną porozumienia, o
którym mowa w art. 20 ust. 2.
6. W przypadku ustalenia, że zachowania naruszające przepisy prawa również miały lub mają
miejsce na terytorium innego państwa członkowskiego lub dotyczą instrumentów
finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w innym państwie
członkowskim, Komisja lub jej upoważniony przedstawiciel przekazuje organowi nadzoru
w tym państwie szczegółowe informacje dotyczące tych zachowań.
7. Po uzyskaniu przez Komisję od organu nadzoru w innym państwie członkowskim
informacji dotyczącej zachowań naruszających przepisy prawa, które miały lub mają
miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub dotyczą instrumentów finansowych
będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej,
Komisja lub jej upoważniony przedstawiciel informuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd i
Papierów Wartościowych oraz ten organ nadzoru o podjętych działaniach, a w razie
potrzeby - o przebiegu prowadzonego postępowania.
8. Komisja prowadzi z organami nadzoru w innych państwach członkowskich konsultacje w
sprawie planowanych działań w zakresie przeciwdziałania zachowaniom naruszającym
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 54 przepisy prawa, które miały lub mają miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i
tych innych państw.
9. Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio do przekazywania informacji zagranicznemu
koordynatorowi w związku z wykonywaniem zadań w zakresie nadzoru określonych
ustawą o nadzorze uzupełniającym.
10. Uprawnienia Komisji, o których mowa w ust. 1-9, mają zastosowanie do zachowań, o
których mowa w art. 25 ust. 7.
11. (uchylony).
12. Zasady wymiany informacji dla celów:
1) rozporządzenia 236/2012 - określają art. 34, art. 35 i art. 38-40 tego rozporządzenia;
2) rozporządzenia 648/2012 - określają art. 17-19, art. 24, art. 32 ust. 6 i 7 oraz art. 84
tego rozporządzenia;
<2a) rozporządzenia 600/2014 – określają art. 26 i art. 38e tego rozporządzenia;>
3)

rozporządzenia 2016/1011 - określają art. 38, art. 44, art. 47 i art. 48 tego
rozporządzenia.
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, przepisów aktów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw oraz
przepisów rozporządzenia 1031/2010, rozporządzenia 596/2014 i rozporządzenia
2017/1129,]

<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, rozporządzenia 600/2014 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,
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rozporządzeniu

596/2014

albo

rozporządzeniu

1031/2010,

lub

popełnieniu

przestępstwa lub wykroczenia, o których mowa w przepisach wymienionych w pkt 1
- chyba że ujawnienie takich informacji narazi rynek kapitałowy na poważne
niebezpieczeństwo lub spowoduje poniesienie przez osoby, których informacje te
dotyczą, niewspółmiernej szkody.
1a. Komisja, w drodze uchwały, decyduje o przekazaniu do publicznej wiadomości informacji
o zastosowaniu sankcji za naruszenie obowiązków, o których mowa w art. 4 i art. 7-11
rozporządzenia 648/2012, chyba że ujawnienie takich informacji zagroziłoby poważnie
rynkom finansowym lub zaszkodziłoby w niewspółmierny sposób zainteresowanym
stronom. Przekazane informacje nie mogą zawierać danych osobowych.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, nie może zawierać danych osobowych osób, chyba że:
1) zapadło w stosunku do tych osób prawomocne orzeczenie lub
2) wydana została ostateczna decyzja w sprawie naruszenia przez te osoby przepisów, o
których mowa w ust. 1 pkt 1, lub
3) decyzji w sprawie naruszenia przez te osoby przepisów, o których mowa w ust. 1 pkt
1, został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.
2a. Komisja informuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych o każdym
przypadku przekazania do publicznej wiadomości informacji o zastosowaniu środków
prawnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, podjętych w celu przeciwdziałania naruszeniu
przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
2b. W przypadku naruszenia przez dom maklerski, finansową spółkę holdingową, finansową
spółkę holdingową o działalności mieszanej lub spółkę holdingową o działalności
mieszanej przepisów działu IV rozdziału 1 oddziału 2a ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi lub rozporządzenia 575/2013 Komisja, w drodze uchwały, decyduje o
przekazaniu do publicznej wiadomości informacji o naruszeniu, wraz ze wskazaniem
imienia i nazwiska osoby lub nazwy (firmy) podmiotu, odpowiedzialnych za dane
naruszenie.
2c. W informacji, o której mowa w ust. 2b, Komisja nie podaje imienia i nazwiska osoby
fizycznej, w przypadku gdy opublikowanie tych danych:
1) byłoby środkiem niewspółmiernym do wagi dokonanego naruszenia;
2) stanowiłoby zagrożenie dla stabilności rynków finansowych;
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przestępstwa skarbowe;
4) wyrządziłoby niewspółmierną szkodę tej osobie lub domowi maklerskiemu.
2d. Informacje, o których mowa w ust. 2b i 2c, są dostępne na stronie internetowej Komisji
przez 5 lat, licząc od dnia ich zamieszczenia, z tym że wskazanie imienia i nazwiska
osoby, na którą nałożono sankcję, jest zamieszczane na okres nie dłuższy niż rok.
3. W przypadkach uzasadnionych potrzebą wykonywania nadzoru przez zagraniczny organ
nadzoru, z którym Komisja zawarła porozumienie, o którym mowa w art. 20 ust. 2, albo
potrzebą prowadzenia postępowań administracyjnych lub sądowych w sprawach
związanych z wykonywaniem nadzoru przez ten organ, albo na wniosek organu nadzoru
w innym państwie członkowskim, Komisja może wszczynać z urzędu i prowadzić
kontrolę, postępowanie wyjaśniające lub postępowanie administracyjne, jak również
żądać wszczęcia takich kontroli i postępowania przez organ nadzoru w innym państwie
członkowskim. W takim przypadku upoważniony przedstawiciel tego organu nadzoru
może brać udział w czynnościach dokonywanych w toku takich kontroli i postępowania.
4. Komisja nie wszczyna kontroli lub postępowania, o których mowa w ust. 3, lub odmawia
dopuszczenia do udziału w czynnościach, jeżeli:
1) (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.
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przestrzeganie jest objęte nadzorem Komisji, Komisja może wezwać do zaprzestania
takich zachowań.
7. Uprawnienia Komisji, o których mowa w przepisach niniejszego rozdziału, mają
zastosowanie do:
1) zachowań

na

terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

lub

innego

państwa

członkowskiego dotyczących instrumentów finansowych dopuszczonych lub będących
przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) zachowań zaistniałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących
instrumentów finansowych dopuszczonych lub będących przedmiotem ubiegania się o
dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium innego państwa
członkowskiego.

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2080)
Art. 91.
1. Komisja, na wniosek spółki publicznej, udziela zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na
rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, jeżeli zostały spełnione
warunki określone w ust. 3-5, 9 i 10. W decyzji udzielającej zezwolenia Komisja określa
termin, nie dłuższy niż miesiąc, po upływie którego następuje wycofanie akcji z obrotu.
2. Wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu
albo wykluczenie akcji z obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie
obrotu uchyla skutki ich dopuszczenia do obrotu na tym rynku regulowanym albo
wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu. <Z chwilą wycofania lub
wykluczenia akcji uważa się je za zarejestrowane w depozycie papierów
wartościowych na podstawie art. 32811 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks
spółek handlowych, a w przypadku akcji zarejestrowanych w systemie depozytowym
prowadzonym przez spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie
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instrumentami finansowymi – za zarejestrowane w tym systemie.>
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, można złożyć, jeżeli walne zgromadzenie lub inny
właściwy organ stanowiący spółki publicznej, większością 9/10 głosów oddanych w
obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego,
podjęły uchwałę o wycofaniu akcji z obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym
systemie obrotu. Do wniosku należy dołączyć odpis uchwały.
4. Umieszczenie w porządku obrad walnego zgromadzenia sprawy podjęcia uchwały, o której
mowa w ust. 3, może być dokonane wyłącznie w trybie określonym w art. 400 § 1 ustawy
z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia w porządku obrad walnego
zgromadzenia lub innego właściwego organu stanowiącego sprawy podjęcia uchwały, o
której mowa w ust. 3, są obowiązani do uprzedniego ogłoszenia wezwania do zapisywania
się na sprzedaż akcji tej spółki przez wszystkich pozostałych akcjonariuszy. Do wezwania
stosuje się odpowiednio przepisy art. 77-79. W przypadku spółki publicznej z siedzibą w
państwie innym niż Rzeczpospolita Polska obowiązek ogłoszenia wezwania dotyczy akcji
tej spółki, które zostały nabyte w wyniku transakcji zawartych w obrocie na rynku
regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej i są zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych na tym
terytorium według stanu na koniec drugiego dnia od dnia ogłoszenia tego wezwania.
6. W przypadku spółki publicznej, której akcje zostały wprowadzone wyłącznie do
alternatywnego systemu obrotu, cena akcji proponowana w wezwaniu, o którym mowa w
ust. 5, nie może być niższa od średniej ceny rynkowej z okresu 6 miesięcy
poprzedzających ogłoszenie wezwania, w czasie których dokonywany był obrót tymi
akcjami w alternatywnym systemie obrotu, a jeżeli obrót akcjami spółki w alternatywnym
systemie obrotu był dokonywany przez okres krótszy niż 6 miesięcy - średniej ceny
rynkowej z tego krótszego okresu. Cena akcji takiej spółki publicznej nie może być
jednak niższa od średniej ceny rynkowej z okresu 3 miesięcy obrotu tymi akcjami
poprzedzających ogłoszenie wezwania, w czasie których dokonywany był obrót tymi
akcjami w alternatywnym systemie obrotu.
7. W przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie ceny zgodnie z ust. 6, a także w przypadku
spółki, w stosunku do której otwarte zostało postępowanie restrukturyzacyjne lub
upadłościowe, cena akcji nie może być niższa od ich wartości godziwej.
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arytmetyczną ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu.
9. Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia w porządku obrad walnego
zgromadzenia lub innego właściwego organu stanowiącego spółki sprawy podjęcia
uchwały, o której mowa w ust. 3, mogą nabywać akcje tej spółki w okresie między
zgłoszeniem żądania a zakończeniem wezwania, o którym mowa w ust. 5, jedynie w
drodze tego wezwania.
10. Obowiązek ogłoszenia wezwania, o którym mowa w ust. 5, nie powstaje w przypadku,
gdy z wnioskiem o umieszczenie w porządku obrad walnego zgromadzenia lub innego
właściwego organu stanowiącego sprawy podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 3,
występują wszyscy akcjonariusze spółki.
11. Skutek określony w ust. 2 oraz wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym lub w
alternatywnym systemie obrotu następują z mocy prawa bez spełnienia warunków, o
których mowa w ust. 3-5, po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się
postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki publicznej lub postanowienia o oddaleniu
wniosku o ogłoszenie jej upadłości ze względu na to, że majątek spółki nie wystarcza lub
wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania. <Krajowy Depozyt lub
spółka, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań,
o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1–6 ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi, mogą rozwiązać umowę o rejestrację akcji w drodze jednostronnego
oświadczenia woli złożonego spółce.>
12. Wycofanie lub wykluczenie akcji z obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym
systemie obrotu następuje w terminie wskazanym decyzją Komisji o takim wycofaniu lub
wykluczeniu.
13. Spółka prowadząca rynek regulowany lub alternatywny system obrotu niezwłocznie
informuje Krajowy Depozyt lub spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie
czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6 ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi, o wycofaniu lub wykluczeniu akcji z obrotu na rynku
regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu.
[14. Krajowy Depozyt lub spółka, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności
z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6 ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi, wyrejestrowuje akcje wycofane lub wykluczone z obrotu na rynku
regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu w terminie 14 dni od dnia ich
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rejestrację tych akcji w depozycie papierów wartościowych.
15. W przypadku wycofania lub wykluczenia akcji z obrotu na rynku regulowanym lub w
alternatywnym systemie obrotu uczestnicy Krajowego Depozytu są obowiązani przekazać
Krajowemu Depozytowi, w terminie przez niego wskazanym, dane osobowe akcjonariuszy,
ze wskazaniem liczby akcji posiadanych przez każdego z nich, a także obciążeń
ustanowionych na tych akcjach oraz danych osobowych osób, na których rzecz obciążenia
te ustanowiono. Informacje te są sporządzane według stanu na dzień wyrejestrowania
akcji z depozytu papierów wartościowych, na podstawie zapisów dokonanych na
prowadzonych przez uczestników rachunkach papierów wartościowych i rachunkach
zbiorczych oraz na podstawie wskazań dokonanych przez posiadaczy rachunków
zbiorczych zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Krajowy
Depozyt lub spółka, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu
zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6 ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi, przekazuje te dane spółce, której akcje zostały wycofane lub wykluczone z
obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu.]
<14. W przypadku wycofania lub wykluczenia akcji z obrotu na rynku regulowanym
lub w alternatywnym systemie obrotu albo podjęcia przez walne zgromadzenie
spółki niebędącej spółką publiczną uchwały o rejestracji akcji w rejestrze
akcjonariuszy, o którym mowa w art. 3281 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. –
Kodeks spółek handlowych, spółka może rozwiązać umowę o rejestrację akcji
w depozycie papierów wartościowych zawartą z Krajowym Depozytem lub spółką,
której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o
których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1–6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
Rozwiązanie umowy następuje z upływem 14 dni od dnia złożenia przez spółkę
oświadczenia o jej rozwiązaniu. Z dniem rozwiązania umowy następuje
wyrejestrowanie akcji z depozytu papierów wartościowych.
15. W przypadku wycofania lub wykluczenia akcji z obrotu na rynku regulowanym lub
w alternatywnym systemie obrotu albo podjęcia przez walne zgromadzenie spółki
niebędącej spółką publiczną uchwały o rejestracji akcji w rejestrze akcjonariuszy,
o którym mowa w art. 3281 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek
handlowych, uczestnicy Krajowego Depozytu lub spółki, której Krajowy Depozyt
przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1
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wskazanym przez Krajowy Depozyt lub spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał
wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1–6
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dane osobowe akcjonariuszy, ze
wskazaniem liczby akcji posiadanych przez każdego z nich, a także obciążeń
ustanowionych na tych akcjach oraz danych osobowych osób, na których rzecz
obciążenia te ustanowiono. Informacje te są sporządzane według stanu na dzień
wyrejestrowania akcji z depozytu papierów wartościowych, na podstawie zapisów
dokonanych

na

prowadzonych

przez

uczestników

rachunkach

papierów

wartościowych i rachunkach zbiorczych oraz na podstawie wskazań dokonanych
przez posiadaczy rachunków zbiorczych zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi.>
16. W zakresie, w jakim akcje wycofane lub wykluczone z obrotu na rynku regulowanym lub
w alternatywnym systemie obrotu są zapisane na rachunku papierów wartościowych lub
rachunku zbiorczym prowadzonym przez Krajowy Depozyt, informacje, o których mowa
w ust. 15, są przekazywane spółce przez Krajowy Depozyt.
17. W przypadku gdy akcje spółki są zarejestrowane w systemie depozytowym prowadzonym
przez spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań,
o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
przepisy:
1) ust. 15 stosuje się odpowiednio do tej spółki i jej uczestników;
2) ust. 16 stosuje się odpowiednio do tej spółki.
18. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy spółka wycofuje akcje z obrotu w
alternatywnym systemie obrotu, pod warunkiem dopuszczenia ich do obrotu na rynku
regulowanym.

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 794 i
1639)
<Art. 20d.
1. Dostawca udostępnia konsumentowi, nieodpłatnie, broszurę informacyjną Komisji
Europejskiej dotyczącą praw konsumentów przy dokonywaniu płatności w
państwach członkowskich, opracowaną na podstawie art. 106 ust. 1 dyrektywy
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sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniającej dyrektywy
2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz
uchylającej dyrektywę 2007/64/WE (Dz. Urz. UE L 337 z 23.12.2015, str. 35, z późn.
zm.).
2. Dostawca udostępnia broszurę, o której mowa w ust. 1, w polskiej wersji językowej, w
sposób przystępny:
1) na stronie internetowej dostawcy, z możliwością wydruku;
2) w postaci papierowej:
a) w siedzibie dostawcy, głównym miejscu prowadzenia działalności przez
dostawcę i jego oddziałach,
b) w miejscach prowadzenia działalności przez agentów dostawcy lub podmioty,
którym

dostawca

powierzył

wykonywanie

określonych

czynności

operacyjnych
– o ile w tych miejscach zawiera się umowy o świadczenie usług płatniczych przy
jednoczesnej fizycznej obecności stron.
3. Dostawca udostępnia broszurę, o której mowa w ust. 1, w sposób przystępny dla osób
niepełnosprawnych, w tym z wykorzystaniem sposobów udostępniania innych niż
określone w ust. 2.>

USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.
U. z 2020 r. poz. 895, 1180 i 2320)
Art. 3.
1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) biuro narodowe - biuro narodowe w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o
ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i
Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych;
2) bliskie powiązania - sytuację, w której:
a) dwa lub więcej podmiotów jest ze sobą powiązanych przez kontrolę lub przez
udział kapitałowy lub
b) dwa lub więcej podmiotów jest trwale powiązanych przez kontrolę z tą samą
osobą;
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działalnością ubezpieczeniową lub reasekuracyjną ceduje ryzyko na zakład
reasekuracji lub zakład ubezpieczeń wykonujący działalność reasekuracyjną;
4) dominujący podmiot nieregulowany - dominujący podmiot nieregulowany w
rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad
instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami
inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2146 i 2217);
5) dominujący

podmiot

ubezpieczeniowy

-

jednostkę

dominującą

niebędącą

dominującym podmiotem nieregulowanym:
a) która posiada udziały kapitałowe w jednostkach zależnych oraz
b) której jednostkami zależnymi są wyłącznie lub w większości zakłady ubezpieczeń
lub zakłady reasekuracji, a przynajmniej jednym z tych zakładów jest krajowy
zakład ubezpieczeń lub krajowy zakład reasekuracji lub zagraniczny zakład
ubezpieczeń, który uzyskał zezwolenie w jednym z państw członkowskich Unii
Europejskiej, lub zagraniczny zakład reasekuracji, który uzyskał zezwolenie w
jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej;
6) duże ryzyka - ryzyka, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy:
a) w grupach 4-7, 11 i 12,
b) w grupach 14 i 15 - w przypadku gdy ubezpieczający wykonuje działalność
gospodarczą lub wolny zawód, a ryzyko wiąże się z tą działalnością,
c) w grupach 3, 8, 9, 10, 13 i 16 - w przypadku gdy ubezpieczający przekracza co
najmniej dwa z następujących progów w roku obrotowym:
– sumę aktywów bilansu w wysokości równowartości w złotych 6,2 mln euro,
– łączne przychody netto ze sprzedaży towarów i usług oraz operacji finansowych w
wysokości równowartości w złotych 12,8 mln euro,
– średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w liczbie 250 osób;
7) efekty dywersyfikacji - ograniczenie ekspozycji na ryzyko zakładów ubezpieczeń i
zakładów reasekuracji oraz grup związane z dywersyfikacją ich działalności,
wynikające z faktu, że strata z tytułu realizacji jednego rodzaju ryzyka może zostać
skompensowana brakiem realizacji lub niepełną realizacją innego rodzaju ryzyka, w
przypadku gdy ryzyka te nie są w pełni skorelowane;
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- 64 [8) EIOPA - Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów
Emerytalnych, ustanowiony na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia
Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i
Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i
uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE (Dz. Urz. UE L 331 z 15.12.2001, s. 48, z późn.
zm.);]
<8) EIOPA – Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów
Emerytalnych, ustanowiony na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia
Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń
i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE
i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE (Dz. Urz. UE L 331 z 15.12.2010, str. 48,
z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 1094/2010”;>
9) firma inwestycyjna - firmę inwestycyjną w rozumieniu art. 3 pkt 3 lit. a-f ustawy z
dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi,
zakładami

ubezpieczeń,

zakładami

reasekuracji

i

firmami

inwestycyjnymi

wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego;
10) funkcja należąca do systemu zarządzania - zdolność zakładu ubezpieczeń lub zakładu
reasekuracji do wykonywania poszczególnych zadań w ramach systemu zarządzania;
11) główny oddział - oddział w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach
uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie
gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1079,
1214, 1495 i 1655) zakładu ubezpieczeń mającego siedzibę w państwie niebędącym
państwem członkowskim Unii Europejskiej lub zakładu reasekuracji mającego
siedzibę w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej;
12) grupa - grupę podmiotów:
a) w skład której wchodzi podmiot posiadający udziały kapitałowe w innych
podmiotach, jednostki zależne tego podmiotu, oraz podmioty, w których ten
podmiot lub jego jednostki zależne posiadają udziały kapitałowe, a także grupę
podmiotów powiązanych ze sobą umową, o której mowa w art. 7 § 1 ustawy z dnia
15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, z
późn. zm.),
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- 65 b) opartą na ustanowieniu, w drodze umowy lub w inny sposób, silnych i trwałych
powiązań finansowych do celów nadzoru nad grupą, w skład której mogą
wchodzić towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji
wzajemnej lub inne zakłady ubezpieczeń oparte na zasadzie wzajemności,
spełniającą poniższe warunki:
– jeden z podmiotów wchodzących w skład grupy, uznawany za jednostkę
dominującą, jest uprawniony do kierowania polityką finansową i operacyjną
innych podmiotów wchodzących w skład grupy, uznawanych za jednostki zależne,
– ustanowienie i rozwiązanie powiązań finansowych do celów nadzoru nad grupą
podlega zatwierdzeniu przez organ sprawujący nadzór nad grupą;
13) instytucja kredytowa - instytucję kredytową w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia
15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi,
zakładami

ubezpieczeń,

zakładami

reasekuracji

i

firmami

inwestycyjnymi

wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego;
14) jednostka dominująca - podmiot, który sprawuje nad innym podmiotem kontrolę w
rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-d 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 podmiot który w ocenie organu nadzoru w inny sposób sprawuje kontrolę
nad innym podmiotem;
15) jednostka zależna - podmiot kontrolowany przez jednostkę dominującą;
16) koasekuracja - umowę ubezpieczenia, na podstawie której co najmniej dwa zakłady
ubezpieczeń, działając w porozumieniu, zobowiązują się do spełnienia określonego
świadczenia w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego przewidzianego w umowie;
16a) koasekurator wiodący - zakład ubezpieczeń wybrany spośród uczestników umowy
koasekuracyjnej do realizacji czynności określonych w tej umowie w imieniu
własnym i pozostałych zakładów ubezpieczeń współubezpieczających;
17) kolegium organów nadzoru - stałą, elastyczną strukturę współpracy, koordynacji i
ułatwiania wydawania rozstrzygnięć dotyczących nadzoru nad grupą;
18) krajowy zakład ubezpieczeń - przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z
2020 r. poz. 424) z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uzyskał
zezwolenie

na

wykonywanie

działalności

ubezpieczeniowej

Rzeczypospolitej Polskiej;
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- 66 19) krajowy zakład reasekuracji - przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, który uzyskał zezwolenie na wykonywanie działalności reasekuracyjnej na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
20) miara ryzyka - funkcję matematyczną, która przyporządkowuje kwotę pieniężną
danej prognozie rozkładu prawdopodobieństwa i rośnie monotonicznie wraz z
poziomem ekspozycji na ryzyko stanowiącym podstawę danej prognozy rozkładu
prawdopodobieństwa;
21) mieszany dominujący podmiot ubezpieczeniowy - inną niż Skarb Państwa jednostkę
dominującą, której przynajmniej jedną z jednostek zależnych jest zakład ubezpieczeń
lub zakład reasekuracji, niebędącą:
a) zakładem ubezpieczeń,
b) zakładem reasekuracji,
c) dominującym podmiotem ubezpieczeniowym,
d) dominującym podmiotem nieregulowanym;
22) oddział - każdą formę stałej obecności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zakładu ubezpieczeń mającego siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej
lub zakładu reasekuracji mającego siedzibę w państwie członkowskim Unii
Europejskiej, w tym oddział, w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach
uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie
gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
23) organ nadzoru - Komisję Nadzoru Finansowego;
24) organ nadzorczy - organ nadzoru lub organ właściwy w innym niż Rzeczpospolita
Polska państwie do sprawowania nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową lub
reasekuracyjną;
25) organ sprawujący nadzór nad grupą - organ odpowiedzialny za nadzór nad grupą,
wyznaczony zgodnie z art. 404;
26) osoby pełniące kluczowe funkcje:
a) członków zarządu i członków rady nadzorczej zakładu ubezpieczeń albo zakładu
reasekuracji oraz osoby nadzorujące w takim zakładzie inne kluczowe funkcje, w
szczególności funkcję zarządzania ryzykiem, funkcję zgodności z przepisami,
funkcję audytu wewnętrznego i funkcję aktuarialną,
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- 67 b) członków rady administrującej spółki europejskiej, w której przyjęto system
monistyczny, oraz osoby nadzorujące w takiej spółce inne kluczowe funkcje, w
szczególności funkcję zarządzania ryzykiem, funkcję zgodności z przepisami,
funkcję audytu wewnętrznego i funkcję aktuarialną;
27) outsourcing - umowę między zakładem ubezpieczeń albo zakładem reasekuracji a
dostawcą usług, na podstawie której dostawca usług wykonuje proces, usługę lub
działanie, które w innym przypadku zostałyby wykonane przez zakład ubezpieczeń
lub zakład reasekuracji, a także umowę, na podstawie której dostawca usług powierza
wykonanie takiego procesu, usługi lub działania innym podmiotom, za pośrednictwem
których wykonuje on dany proces, usługę lub działanie;
28) państwo członkowskie Unii Europejskiej umiejscowienia ryzyka - państwo
członkowskie Unii Europejskiej, w którym:
a) znajduje się nieruchomość wraz z częściami składowymi i przynależnościami oraz
znajdującym się w niej mieniem, o ile mienie to jest objęte tą samą umową
ubezpieczenia co nieruchomość,
b) pojazd jest zarejestrowany, w przypadku gdy umowa ubezpieczenia dotyczy
pojazdu podlegającego rejestracji, z zastrzeżeniem lit. c,
c) pojazd mechaniczny ma być zarejestrowany, w przypadku gdy pojazd mechaniczny
został nabyty w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż to, w którym
ma być zarejestrowany, ale nie dłużej niż przez okres 30 dni od dnia objęcia
pojazdu mechanicznego w posiadanie przez jego nabywcę,
d) została zawarta umowa ubezpieczenia, na okres nie dłuższy niż 4 miesiące,
dotycząca ubezpieczenia związanego z podróżą, niezależnie od grupy określonej w
załączniku do ustawy,
e) ubezpieczający będący osobą fizyczną ma stałe miejsce zamieszkania albo
ubezpieczający będący osobą prawną ma siedzibę jednostki organizacyjnej objętej
umową ubezpieczenia - w przypadkach innych niż określone w lit. a-d;
29) pełniący obowiązki organu sprawującego nadzór nad grupą - organ nadzorczy, który
w przypadku, o którym mowa w art. 374 ust. 1 pkt 3, byłby organem sprawującym
nadzór nad grupą zgodnie z art. 404 ust. 2 - do czasu wydania rozstrzygnięcia w
sprawie weryfikacji, czy zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji, którego
jednostka dominująca ma siedzibę na terytorium państwa niebędącego państwem
członkowskim Unii Europejskiej, podlega nadzorowi wykonywanemu przez organ
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 68 nadzorczy państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej
równoważnemu z nadzorem sprawowanym na podstawie rozdziału 15 nad zakładami
ubezpieczeń lub zakładami reasekuracji, o których mowa w art. 374 ust. 1 pkt 1 i 2;
29a) podmiot finansowy:
a) instytucję kredytową,
b) instytucję finansową w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 7 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),
c) przedsiębiorstwo pomocniczych usług bankowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 12
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe,
d) zakład ubezpieczeń,
e) zakład reasekuracji,
f) dominujący podmiot ubezpieczeniowy,
g) firmę inwestycyjną,
h) dominujący podmiot nieregulowany;
30) podmiot posiadający udziały kapitałowe w innym podmiocie - podmiot, który jest
jednostką dominującą albo podmiot niebędący jednostką dominującą, posiadający
udział kapitałowy w innym podmiocie;
31) podmiot powiązany - podmiot, który jest jednostką zależną albo podmiot niebędący
jednostką zależną, w którym inny podmiot posiada udział kapitałowy;
32) podmiot regulowany - podmiot regulowany w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia
2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami
ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład
konglomeratu finansowego;
33) powiązanie przez kontrolę - związek między jednostką dominującą a jednostką
zależną lub podobny związek między jakimkolwiek podmiotem a zakładem
ubezpieczeń lub zakładem reasekuracji;
33a)

profilowanie - profilowanie osób fizycznych w rozumieniu art. 4 pkt 4

rozporządzenia 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.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679";
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- 69 34) prognoza rozkładu prawdopodobieństwa - funkcję matematyczną, która zbiorowi
możliwych przyszłych zdarzeń wzajemnie wykluczających się przyporządkowuje
prawdopodobieństwo ich wystąpienia;
35) przyjmujące państwo członkowskie Unii Europejskiej - państwo członkowskie Unii
Europejskiej, w którym zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji ma oddział lub
świadczy usługi, inne niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym ten
zakład ma siedzibę, przy czym państwem członkowskim Unii Europejskiej, w którym
zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji świadczy usługi, jest państwo
członkowskie Unii Europejskiej umiejscowienia ryzyka, jeżeli ryzyko pokrywa zakład
ubezpieczeń lub oddział położony w innym państwie członkowskim Unii
Europejskiej;
36) reprezentant do spraw roszczeń - pełnomocnika zakładu ubezpieczeń wykonującego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii
Europejskiej działalność w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
posiadaczy pojazdów mechanicznych, z wyjątkiem odpowiedzialności cywilnej
przewoźnika, umocowanego w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż
państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym ten zakład ma siedzibę, zgodnie z
prawem państwa, w którym jest ustanowiony, do reprezentowania zakładu
ubezpieczeń oraz rozpatrywania i zaspokajania roszczeń w imieniu i na rachunek
reprezentowanego zakładu ubezpieczeń;
37) rodzaje reasekuracji:
a) reasekurację ubezpieczeń na życie, o których mowa w dziale I załącznika do
ustawy,
b) reasekurację pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń majątkowych,
o których mowa w dziale II załącznika do ustawy;
38) ryzyko koncentracji - ekspozycje na ryzyko, w przypadku których wysokość
potencjalnej straty może zagrażać wypłacalności lub sytuacji finansowej zakładu
ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji;
39) ryzyko kredytowe - możliwość poniesienia straty lub niekorzystnej zmiany sytuacji
finansowej wynikającą z wahań zdolności kredytowej emitentów papierów
wartościowych, kontrahentów i dłużników, na które narażone są zakłady ubezpieczeń i
zakłady reasekuracji, w postaci ryzyka niewykonania zobowiązania przez kontrahenta,
ryzyka spreadu lub ryzyka koncentracji aktywów;
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 70 40) ryzyko operacyjne - możliwość poniesienia straty wynikającą z niewłaściwych lub
błędnych procesów wewnętrznych, z działań personelu lub systemów lub ze zdarzeń
zewnętrznych;
41) ryzyko płynności - możliwość niezrealizowania przez zakład ubezpieczeń lub zakład
reasekuracji lokat i innych aktywów w celu uregulowania swoich zobowiązań
finansowych w momencie, gdy stają się one wymagalne;
42) ryzyko rynkowe - możliwość poniesienia straty lub niekorzystnej zmiany sytuacji
finansowej wynikającą bezpośrednio lub pośrednio z wahań poziomu i wahań
zmienności rynkowych cen aktywów, zobowiązań i instrumentów finansowych;
43) ryzyko aktuarialne - możliwość poniesienia straty lub niekorzystnej zmiany wartości
zobowiązań, jakie mogą wyniknąć z zawartych umów ubezpieczenia i umów
gwarancji ubezpieczeniowych, w związku z niewłaściwymi założeniami dotyczącymi
wyceny składek i tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych;
44) spółka celowa - podmiot niebędący zakładem ubezpieczeń ani zakładem reasekuracji,
który przejmuje ryzyka od zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji oraz w pełni
finansuje ekspozycję z tytułu takich ryzyk z wpływów z emisji dłużnych papierów
wartościowych lub innego mechanizmu finansowania, w którym prawa spłaty
dostawców finansowania dłużnego lub innego mechanizmu finansowania są
podporządkowane zobowiązaniom reasekuracyjnym tego podmiotu;
45) spółka publiczna - spółkę publiczną 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, 1798 i 2217);
46) system zarządzania - system obejmujący funkcję zarządzania ryzykiem, funkcję
zgodności z przepisami, funkcję audytu wewnętrznego i funkcję aktuarialną, który
zapewnia prawidłowe i ostrożne zarządzanie zakładem ubezpieczeń lub zakładem
reasekuracji;
47) techniki przenoszenia ryzyka - techniki, które umożliwiają zakładom ubezpieczeń lub
zakładom reasekuracji przeniesienie na inny podmiot części lub wszystkich
ponoszonych ryzyk;
48) transakcja wewnątrz grupy - transakcję przeprowadzoną przez zakład ubezpieczeń
lub zakład reasekuracji, której stronami są bezpośrednio lub pośrednio inne podmioty
wchodzące w skład tej samej grupy lub osoba fizyczna lub prawna mająca bliskie
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zobowiązania, bez względu na to, czy transakcja ma charakter umowny, oraz bez
względu na to, czy transakcja ma charakter odpłatny;
49) trwały nośnik - trwały nośnik w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287);
50) ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy - w ubezpieczeniu, o którym mowa w dziale I
w grupie 3 załącznika do ustawy, wydzielony fundusz aktywów stanowiący rezerwę
tworzoną ze składek ubezpieczeniowych, inwestowany w sposób określony w umowie
ubezpieczenia;
51) udział kapitałowy - posiadanie, bezpośrednio lub w wyniku powiązania przez
kontrolę, co najmniej 20% praw głosu lub kapitału zakładowego innego podmiotu;
52) uprawniony z umowy ubezpieczenia - uprawnionego do żądania spełnienia przez
zakład ubezpieczeń świadczenia z tytułu umowy ubezpieczenia; za uprawnionego z
umowy ubezpieczenia uważa się również poszkodowanego w przypadku ubezpieczeń
odpowiedzialności cywilnej;
53) Urząd - Urząd Komisji Nadzoru Finansowego;
53a) wewnętrzny zakład ubezpieczeń - zakład ubezpieczeń, którego akcjonariuszem lub
udziałowcem jest:
a) podmiot finansowy niebędący zakładem ubezpieczeń albo zakładem reasekuracji
albo niewchodzący w skład grupy, w skład której wchodzą zakłady ubezpieczeń
lub zakłady reasekuracji, albo
b) podmiot niebędący podmiotem finansowym
- którego celem jest ubezpieczanie wyłącznie ryzyk podmiotu lub podmiotów
będących jego akcjonariuszami lub udziałowcami lub podmiotów grupy, w skład
której wchodzi;
53b) wewnętrzny zakład reasekuracji - zakład reasekuracji, którego akcjonariuszem lub
udziałowcem jest:
a) podmiot finansowy niebędący zakładem ubezpieczeń albo zakładem reasekuracji
albo niewchodzący w skład grupy, w skład której wchodzą zakłady ubezpieczeń
lub zakłady reasekuracji, albo
b) podmiot niebędący podmiotem finansowym
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podmiotów będących jego akcjonariuszami lub udziałowcami lub podmiotów
grupy, w skład której wchodzi;
54) zagraniczny ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny - podmiot, którego siedziba
znajduje się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gwarantujący zaspokojenie
roszczeń z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
posiadaczy pojazdów mechanicznych w przypadku niespełnienia obowiązku
ubezpieczenia lub nieustalenia sprawcy szkody;
55)

zagraniczny zakład ubezpieczeń - przedsiębiorcę zagranicznego w rozumieniu
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców
zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej wykonującego działalność ubezpieczeniową;

56) zagraniczny zakład reasekuracji - przedsiębiorcę zagranicznego w rozumieniu ustawy
z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i
innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej wykonującego działalność reasekuracyjną;
57) zdarzenie losowe - niezależne od woli ubezpieczającego lub ubezpieczonego
zdarzenie przyszłe i niepewne, którego wystąpienie powoduje uszczerbek w dobrach
osobistych lub w dobrach majątkowych albo zwiększenie potrzeb majątkowych po
stronie ubezpieczającego lub innej osoby objętej ochroną ubezpieczeniową;
58) zewnętrzna instytucja oceny wiarygodności kredytowej - agencję ratingową
zarejestrowaną

lub

certyfikowaną

zgodnie

z

rozporządzeniem

Parlamentu

Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie
agencji ratingowych (Dz. Urz. UE L 302 z 17.11.2009, s. 1) lub bank centralny
sporządzający ratingi kredytowe wyłączone z zakresu stosowania tego rozporządzenia.
2. Ilekroć w ustawie jest mowa o państwach członkowskich Unii Europejskiej, należy przez to
rozumieć także państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 lit. c, jeżeli ubezpieczający wchodzi w skład
grupy kapitałowej, dla której przygotowywane jest skonsolidowane sprawozdanie
finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, oceny, czy
progi, o których mowa w tym przepisie, są przekroczone, dokonuje się na podstawie
skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
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ustala się zgodnie z art. 272 ust. 6.
5. Funkcje należące do systemu zarządzania wykonują osoby wykonujące czynności należące
do tych funkcji oraz osoby nadzorujące te funkcje.
6. Na potrzeby przepisów rozdziału 15 przez podmiot posiadający udziały kapitałowe w
innym podmiocie rozumie się także podmiot, który w ocenie organu nadzoru w inny
sposób sprawuje kontrolę nad innym podmiotem lub w inny sposób wywiera znaczący
wpływ na inny podmiot.
7. Na potrzeby przepisów rozdziału 15 przez podmiot powiązany rozumie się podmiot, w
którym inny podmiot posiada udziały kapitałowe.

Art. 174.
<1.> Organ nadzoru powiadamia EIOPA o wydaniu zezwolenia, o którym mowa w art. 162
ust. 1 i art. 169 ust. 1, oraz o cofnięciu zezwolenia, o którym mowa w art. 172 ust. 1-4.
<2. W przypadku gdy plan działalności, o którym mowa w art. 162 ust. 3 pkt 14,
wskazuje, że krajowy zakład ubezpieczeń lub krajowy zakład reasekuracji zamierza
wykonywać działalność na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa
członkowskiego Unii Europejskiej w ramach swobody świadczenia usług lub przez
oddział i działalność ta mogłaby być istotna dla rynku przyjmującego państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, organ nadzoru powiadamia o zamiarze wydania
zezwolenia, o którym mowa w art. 162 ust. 1 i art. 169 ust. 1, EIOPA oraz organ
nadzorczy przyjmującego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.>

<Art. 213a.
Organ nadzoru może:
1) wystąpić do zainteresowanych organów nadzorczych z wnioskiem o ustanowienie
platformy współpracy, o której mowa w art. 152b ust. 2 dyrektywy 2009/138/WE;
2) uczestniczyć w platformie współpracy ustanowionej na wniosek zainteresowanego
organu nadzorczego.
Art. 213b.
1. Organ nadzoru powiadamia EIOPA oraz organ nadzorczy przyjmującego państwa
członkowskiego Unii Europejskiej o stwierdzonym przypadku pogorszenia sytuacji
finansowej lub wystąpieniu innego ryzyka wynikającego z działalności krajowego
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terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii
Europejskiej w ramach swobody świadczenia usług lub przez oddział, które mogą
mieć skutki dla rynku przyjmującego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
2. W przypadku gdy działalność krajowego zakładu ubezpieczeń lub krajowego zakładu
reasekuracji jest istotna dla rynku przyjmującego państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, organ nadzoru może zwrócić się do organu nadzorczego tego państwa
o podjęcie współpracy w celu osiągnięcia wspólnego stanowiska.
3. Jeżeli organ nadzoru i organ nadzorczy przyjmującego państwa członkowskiego Unii
Europejskiej nie osiągną wspólnego stanowiska, organ nadzoru może zwrócić się do
EIOPA o pomoc lub o ustanowienie i koordynowanie platformy współpracy, o której
mowa w art. 152b ust. 1 dyrektywy 2009/138/WE.
4. W przypadku ustanowienia przez EIOPA platformy współpracy, o której mowa w
art. 152b ust. 1 dyrektywy 2009/138/WE, organ nadzoru przekazuje niezwłocznie
zainteresowanym organom nadzorczym i EIOPA informacje niezbędne dla
właściwego funkcjonowania tej platformy.

Art. 213c.
1. Organ nadzoru może powiadomić organ nadzorczy państwa członkowskiego Unii
Europejskiej,

właściwy

dla

siedziby

zagranicznego

zakładu

ubezpieczeń

wykonującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność w ramach
swobody świadczenia usług lub przez oddział, o możliwości naruszenia przez ten
zakład interesów klientów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy
o dystrybucji ubezpieczeń, oraz uprawnionych z umów ubezpieczenia.
2. Jeżeli działalność zagranicznego zakładu ubezpieczeń wykonywana na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w ramach swobody świadczenia usług lub przez oddział
jest istotna dla rynku polskiego, organ nadzoru współpracuje z organem
nadzorczym, o którym mowa w ust. 1, w celu osiągnięcia wspólnego stanowiska.
3. Jeżeli organ nadzoru i organ nadzorczy, o którym mowa w ust. 1, nie osiągną
wspólnego stanowiska, organ nadzoru może zwrócić się do EIOPA o pomoc lub
o ustanowienie i koordynowanie platformy współpracy, o której mowa w art. 152b
ust. 1 dyrektywy 2009/138/WE.
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art. 152b ust. 1 dyrektywy 2009/138/WE, organ nadzoru przekazuje niezwłocznie
zainteresowanym organom nadzorczym i EIOPA informacje niezbędne dla
właściwego funkcjonowania tej platformy.>

Art. 258.
1. Zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji mogą obliczać kapitałowy wymóg wypłacalności
przy zastosowaniu pełnego albo częściowego modelu wewnętrznego zatwierdzonego, w
drodze decyzji, przez organ nadzoru.
2. Zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji mogą stosować częściowy model wewnętrzny w
celu obliczania:
1) jednego lub kilku modułów ryzyka lub podmodułów podstawowego kapitałowego
wymogu wypłacalności, o których mowa w art. 252 i w przepisach wydanych na
podstawie art. 252 ust. 9;
2) wymogu kapitałowego dla ryzyka operacyjnego, o którym mowa w art. 253;
3) dostosowania, o którym mowa w art. 251 pkt 3.
3. Zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji mogą stosować częściowy model wewnętrzny w
odniesieniu do całej działalności zakładu lub w odniesieniu do jednego lub kilku
głównych obszarów działalności zakładu.
4. Wraz z wnioskiem o zatwierdzenie modelu wewnętrznego zakład ubezpieczeń i zakład
reasekuracji przedkładają dokumentację potwierdzającą zgodność modelu wewnętrznego
z wymaganiami, o których mowa w art. 263-268.
5. W przypadku gdy wniosek zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji o zatwierdzenie
modelu wewnętrznego dotyczy częściowego modelu wewnętrznego, wymagania, o
których mowa w ust. 4, uwzględniają ograniczony zakres zastosowania modelu.
<5a. Organ nadzoru powiadamia EIOPA, zgodnie z art. 35 ust. 1 rozporządzenia
1094/2010, o otrzymaniu kompletnego wniosku o zatwierdzenie pełnego albo
częściowego modelu wewnętrznego.>
6. Organ nadzoru zatwierdza pełny albo częściowy model wewnętrzny w terminie 6 miesięcy
od dnia otrzymania kompletnego wniosku, jeżeli systemy identyfikowania, pomiaru,
monitorowania ryzyka, zarządzania ryzykiem i prowadzenia sprawozdawczości na temat
ryzyka stosowane przez zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji są odpowiednie, a w
szczególności model wewnętrzny jest zgodny z wymaganiami, o których mowa w art.
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gdy wniosek dotyczy częściowego modelu wewnętrznego.
<6a. Organ nadzoru może zwrócić się do EIOPA o udzielenie, zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b
rozporządzenia 1094/2010, pomocy technicznej w sprawie zatwierdzenia pełnego
albo częściowego modelu wewnętrznego.>
7. Organ nadzoru po zatwierdzeniu pełnego albo częściowego modelu wewnętrznego może, w
drodze decyzji, zażądać od zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji przedstawienia
oszacowania kapitałowego wymogu wypłacalności dokonanego według formuły
standardowej.
Art. 260.
1. Model wewnętrzny obejmuje zasady wprowadzania zmian w stosowanym modelu
wewnętrznym zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji. Zakład ubezpieczeń i zakład
reasekuracji mogą wprowadzać zmiany w stosowanym modelu wewnętrznym zgodnie z
tymi zasadami.
2. Zasady wprowadzania zmian w modelu wewnętrznym zawierają specyfikację głównych i
drugorzędnych zmian modelu wewnętrznego.
<2a. Organ nadzoru powiadamia EIOPA, zgodnie z art. 35 ust. 1 rozporządzenia
1094/2010, o otrzymaniu kompletnego wniosku o zatwierdzenie głównych zmian
modelu wewnętrznego oraz zmian zasad wprowadzania zmian w stosowanym
modelu wewnętrznym.>
3. Organ nadzoru zatwierdza, w drodze decyzji, główne zmiany modelu wewnętrznego oraz
zmiany zasad wprowadzania zmian w stosowanym modelu wewnętrznym, mając w
szczególności na uwadze dostosowanie modelu wewnętrznego do zmian zakresu i
charakteru działalności zakładu.
4. Drugorzędne zmiany modelu wewnętrznego nie podlegają zatwierdzeniu przez organ
nadzoru, pod warunkiem że zostały opracowane zgodnie z zasadami wprowadzania zmian
w stosowanym modelu wewnętrznym.
5. Zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji wprowadzają systemy zapewniające ciągłe i
właściwe funkcjonowanie modelu wewnętrznego.
<6. Organ nadzoru może zwrócić się do EIOPA o udzielenie, zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b
rozporządzenia 1094/2010, pomocy technicznej w sprawie zatwierdzenia zmian, o
których mowa w ust. 2a.>
Art. 365.
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zakładów reasekuracji:
[1) w zakresie niezbędnym do realizacji wytycznych i zaleceń EIOPA wydawanych na
podstawie art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu
Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów
Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji
2009/79/WE, zwanego dalej "rozporządzeniem 1094/2010";]
<1) w zakresie niezbędnym do realizacji wytycznych i zaleceń EIOPA wydawanych
na podstawie art. 16 rozporządzenia 1094/2010;>
2) w celu:
a) zapewnienia zgodności działalności zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji
z przepisami prawa,
b) zapobieżenia

naruszaniu

interesów

ubezpieczających,

ubezpieczonych

lub

uprawnionych z umów ubezpieczenia,
c) ograniczenia ryzyka występującego w działalności zakładu ubezpieczeń lub
zakładu reasekuracji,
d) zapewnienia trwałej zdolności zakładu ubezpieczeń do wykonywania zobowiązań.
2. Organ nadzoru przeprowadza konsultacje projektu rekomendacji z zainteresowanymi
podmiotami i instytucjami.
3. Organ nadzoru dokonuje oceny przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych
związanych z rekomendacjami oraz opracowuje projekt rekomendacji. Przedstawienie tej
oceny stanowi odrębną część projektu rekomendacji.
4. Zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji, które nie stosują się do rekomendacji organu
nadzoru, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ani nie zamierzają się do nich zastosować,
informują o tym organ nadzoru. Organ nadzoru ujawnia otrzymaną informację.
5. Zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji, które nie stosują się do rekomendacji organu
nadzoru, o których mowa w ust. 1 pkt 2, ani nie zamierzają się do nich zastosować,
informują organ nadzoru, w jaki sposób zamierzają osiągnąć cele, dla realizacji których
organ nadzoru wydał rekomendacje. Organ nadzoru ujawnia otrzymaną informację.

Art. 391.

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm
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zgodę na obliczanie skonsolidowanego kapitałowego wymogu wypłacalności grupy oraz
kapitałowych wymogów wypłacalności zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji
wchodzących w skład grupy przy zastosowaniu modelu wewnętrznego.
2. Organ nadzoru będący organem sprawującym nadzór nad grupą wydaje zgodę, o której
mowa w ust. 1, na wniosek złożony przez zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji oraz
podmioty powiązane tego zakładu albo przez podmioty powiązane dominującego
podmiotu ubezpieczeniowego lub podmioty powiązane dominującego podmiotu
nieregulowanego.
3. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, organ nadzoru będący organem
sprawującym nadzór nad grupą bezzwłocznie podejmuje współpracę z zainteresowanymi
organami nadzorczymi w celu wydania decyzji o udzieleniu lub odmowie udzielenia
zgody, o której mowa w ust. 1, oraz określenia ewentualnych warunków, którym ta zgoda
podlega.
4. Organ nadzoru będący organem sprawującym nadzór nad grupą po otrzymaniu
kompletnego wniosku, o którym mowa w ust. 2, bezzwłocznie przekazuje ten wniosek
pozostałym członkom kolegium organów nadzoru.
5. Organ nadzoru będący organem sprawującym nadzór nad grupą wydaje zgodę, o której
mowa w ust. 1, lub odmawia wydania takiej zgody, w terminie 6 miesięcy od dnia
otrzymania kompletnego wniosku, o którym mowa w ust. 2. Wydając decyzję, organ
nadzoru

będący

organem

sprawującym

nadzór

nad

grupą

współpracuje

z

zainteresowanymi organami nadzorczymi, dążąc do osiągnięcia wspólnego stanowiska
zarówno co do samego rozstrzygnięcia, jak i jego przesłanek.
<5a. Organ nadzoru będący organem sprawującym nadzór nad grupą może zwrócić się
do EIOPA o udzielenie, zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b rozporządzenia 1094/2010,
pomocy technicznej w sprawie wydania zgody albo odmowy wydania zgody, o której
mowa w ust. 1.>
6. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 5, co najmniej jeden zainteresowany organ
nadzorczy złoży wniosek do EIOPA zgodnie z art. 19 rozporządzenia 1094/2010, organ
nadzoru będący organem sprawującym nadzór nad grupą zawiesza postępowanie do czasu
wydania przez EIOPA rozstrzygnięcia zgodnie z art. 19 ust. 3 tego rozporządzenia. Organ
nadzoru będący organem sprawującym nadzór nad grupą wydaje decyzję po wydaniu
rozstrzygnięcia przez EIOPA.
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1) w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania przez organ nadzoru będący organem
sprawującym nadzór nad grupą kompletnego wniosku, o którym mowa w ust. 2,
zainteresowane organy nadzorcze nie osiągną wspólnego stanowiska,
2) zainteresowany organ nadzorczy złożył wniosek do EIOPA, który nie wydał
rozstrzygnięcia
- decyzję wydaje wyłącznie organ nadzoru będący organem sprawującym nadzór nad
grupą. Decyzję tę uznaje się za rozstrzygającą.
8. Organ nadzoru będący organem sprawującym nadzór nad grupą wydając decyzję, o której
mowa w ust. 1, bierze pod uwagę opinie i zastrzeżenia zainteresowanych organów
nadzorczych wyrażone w terminie, o którym mowa w ust. 5.
9. W przypadku gdy rozstrzygnięcie jest wydawane przez organ nadzorczy innego niż
Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej będący organem
sprawującym nadzór nad grupą, organ nadzoru sprawujący nadzór nad zakładem
ubezpieczeń lub zakładem reasekuracji wchodzącym w skład grupy współpracuje z tym
organem nadzorczym oraz z zainteresowanymi organami nadzorczymi w celu osiągnięcia
wspólnego stanowiska zarówno co do samego rozstrzygnięcia, jak i jego przesłanek. W
tym celu organ nadzoru wyraża opinię co do proponowanego wspólnego stanowiska,
zarówno co do samego rozstrzygnięcia, jak i jego przesłanek, w szczególności w zakresie,
w jakim wniosek złożony do organu nadzorczego innego niż Rzeczpospolita Polska
państwa członkowskiego Unii Europejskiej będącego organem sprawującym nadzór nad
grupą dotyczy nadzorowanego przez organ nadzoru zakładu ubezpieczeń lub zakładu
reasekuracji. Rozstrzygnięcie organu nadzorczego innego niż Rzeczpospolita Polska
państwa członkowskiego Unii Europejskiej będącego organem sprawującym nadzór nad
grupą jest stosowane przez organ nadzoru.
<9a. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, organ nadzoru może zwrócić się do EIOPA
o udzielenie, zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b rozporządzenia 1094/2010, pomocy
technicznej w sprawie wniosku o wyrażenie zgody w zakresie odpowiadającym
ust. 2.>
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, organ nadzoru może złożyć wniosek do EIOPA o
wydanie rozstrzygnięcia zgodnie z art. 19 rozporządzenia 1094/2010, w terminie 6
miesięcy od dnia otrzymania przez organ sprawujący nadzór nad grupą kompletnego
wniosku o wyrażenie zgody w zakresie odpowiadającym ust. 2.
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niego zakładowi ubezpieczeń lub zakładowi reasekuracji wchodzącemu w skład grupy
rozstrzygnięcie wydane przez organ nadzorczy innego niż Rzeczpospolita Polska państwa
członkowskiego Unii Europejskiej będący organem sprawującym nadzór nad grupą.
12. Jeżeli organ nadzoru stwierdzi, że profil ryzyka nadzorowanego przez niego zakładu
ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji znacząco odbiega od założeń stanowiących
podstawę modelu wewnętrznego zatwierdzonego na poziomie grupy przez organ
nadzorczy innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej
będący organem sprawującym nadzór nad grupą, organ nadzoru może nałożyć, w drodze
natychmiast wykonalnej decyzji, do czasu uwzględnienia zastrzeżeń organu nadzoru przez
dany zakład, narzut kapitałowy na kapitałowy wymóg wypłacalności tego zakładu
ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji wynikający z zastosowania modelu wewnętrznego.
13. Jeżeli nałożenie narzutu kapitałowego, o którym mowa w ust. 12, nie byłoby właściwe,
organ nadzoru może wymagać od zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji
obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności według formuły standardowej. W
przypadkach, o których mowa w art. 270 ust. 1 pkt 1 i 3, organ nadzoru może nałożyć, w
drodze natychmiast wykonalnej decyzji, narzut kapitałowy na kapitałowy wymóg
wypłacalności tego zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji wynikający z
zastosowania formuły standardowej.
14. Organ nadzoru wyjaśnia decyzje, o których mowa w ust. 12 i 13, pozostałym członkom
kolegium organów nadzoru.
Art. 396.
1. Organ nadzoru wydaje, w drodze decyzji, zgodę na objęcie krajowego zakładu ubezpieczeń
lub krajowego zakładu reasekuracji będącego jednostką zależną innego zakładu
ubezpieczeń lub innego zakładu reasekuracji przepisami art. 397 i art. 398, w
szczególności, jeżeli wydanie takiej zgody nie doprowadzi do ograniczenia zdolności
krajowego zakładu ubezpieczeń lub krajowego zakładu reasekuracji do wykonywania
zobowiązań lub do nadmiernej ekspozycji na ryzyko.
2. Organ nadzoru wydaje zgodę, o której mowa w ust. 1, na wniosek jednostki dominującej
krajowego zakładu ubezpieczeń lub krajowego zakładu reasekuracji.
3. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, organ nadzoru bezzwłocznie
podejmuje współpracę z zainteresowanymi organami nadzorczymi państw członkowskich
Unii Europejskiej w ramach kolegium organów nadzoru, w celu podjęcia decyzji o
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ewentualnych warunków, którym ta zgoda podlega.
4. Organ nadzoru po otrzymaniu kompletnego wniosku, o którym mowa w ust. 2,
bezzwłocznie informuje o nim pozostałych członków kolegium organów nadzoru i
przekazuje im ten wniosek.
5. Organ nadzoru wydaje zgodę, o której mowa w ust. 1, albo odmawia wydania takiej zgody,
w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2. Warunkiem
wydania decyzji przez organ nadzoru jest osiągnięcie wspólnego stanowiska przez
kolegium organów nadzoru. Wydając decyzję organ nadzoru współpracuje z
zainteresowanymi organami nadzorczymi dążąc do osiągnięcia wspólnego stanowiska
zarówno co do samego rozstrzygnięcia, jak i jego przesłanek.
6. W przypadku gdy w terminie, o którym mowa w ust. 5, zainteresowane organy nadzorcze
nie osiągną wspólnego stanowiska lub gdy którykolwiek z zainteresowanych organów
nadzorczych złożył wniosek do EIOPA o wydanie rozstrzygnięcia zgodnie z art. 19
rozporządzenia 1094/2010, organ nadzoru przekazuje wniosek, o którym mowa w ust. 2,
do rozpatrzenia organowi sprawującemu nadzór nad grupą, chyba że sam jest organem
sprawującym nadzór nad grupą. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 2,
został przekazany do rozpatrzenia organowi będącemu organem sprawującym nadzór nad
grupą, organ nadzoru może złożyć wniosek do EIOPA o wydanie rozstrzygnięcia zgodnie
z art. 19 rozporządzenia 1094/2010.
7. W przypadku gdy rozstrzygnięcie w sprawie:
1) wniosku o wyrażenie zgody w zakresie odpowiadającym ust. 1 jest wydawane przez
organ nadzorczy innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, który wydał jednostce zależnej zgodę na wykonywanie działalności
ubezpieczeniowej lub działalności reasekuracyjnej, albo
2) wniosku, o którym mowa w ust. 2, lub wniosku o wyrażenie zgody w zakresie
odpowiadającym ust. 1, jest wydawane przez organ nadzorczy innego niż
Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej będący organem
sprawującym nadzór nad grupą
-
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zainteresowanymi organami nadzorczymi w celu osiągnięcia wspólnego stanowiska
zarówno co do samego rozstrzygnięcia, jak i jego przesłanek. Rozstrzygnięcie wydane
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Unii Europejskiej jest stosowane.
8. W przypadku:
1) o którym mowa w ust. 7,
2) gdy organ nadzoru jest organem sprawującym nadzór nad grupą i nie jest organem,
który

wydał

jednostce

zależnej

zezwolenie

na

wykonywanie

działalności

ubezpieczeniowej lub działalności reasekuracyjnej
- organ nadzoru może złożyć wniosek do EIOPA o wydanie rozstrzygnięcia zgodnie z art.
19 rozporządzenia 1094/2010, w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania przez organ
nadzoru kompletnego wniosku o wyrażenie zgody w zakresie odpowiadającym ust. 1.
9. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 8 pkt 2, lub gdy zainteresowane
organy nadzorcze nie osiągną wspólnego stanowiska co do wniosku o wyrażenie zgody w
zakresie odpowiadającym ust. 1, lub w przypadku, gdy którykolwiek z zainteresowanych
organów nadzorczych złożył wniosek do EIOPA o wydanie rozstrzygnięcia zgodnie z art.
19 rozporządzenia 1094/2010, organ nadzoru będący organem sprawującym nadzór nad
grupą wydaje decyzję w sprawie wniosku o wyrażenie zgody w zakresie odpowiadającym
ust. 1. Organ nadzoru może wyrazić taką zgodę, w szczególności jeżeli jej wydanie nie
doprowadzi do ograniczenia zdolności krajowego zakładu ubezpieczeń lub krajowego
zakładu reasekuracji do wykonywania zobowiązań lub do nadmiernej ekspozycji na
ryzyko.
10. Organ nadzoru będący organem sprawującym nadzór nad grupą, wydając decyzję bierze
pod uwagę:
1) opinie i zastrzeżenia zainteresowanych organów nadzorczych;
2) zastrzeżenia pozostałych organów nadzorczych należących do kolegium organów
nadzoru.
11. Organ

nadzoru

będący organem

sprawującym
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nad

grupą
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wnioskodawcy decyzję zawierającą wyjaśnienie jej elementów istotnie odbiegających od
zastrzeżeń zainteresowanych organów nadzorczych.
12. W przypadku gdy organ nadzoru jest organem sprawującym nadzór nad grupą i
zainteresowany organ nadzorczy złoży wniosek do EIOPA o wydanie rozstrzygnięcia
zgodnie z art. 19 rozporządzenia 1094/2010, organ nadzoru zawiesza postępowanie do
czasu wydania przez EIOPA rozstrzygnięcia zgodnie z art. 19 ust. 3 tego rozporządzenia,
chyba że organ nadzoru wydaje decyzję w sprawie wniosku o wyrażenie zgody w zakresie
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zainteresowany organ nadzorczy wniosku do EIOPA o wydanie rozstrzygnięcia zgodnie z
art. 19 tego rozporządzenia. Organ nadzoru będący organem sprawującym nadzór nad
grupą wydaje decyzję po wydaniu rozstrzygnięcia przez EIOPA.
<13. W przypadku gdy EIOPA nie wyda rozstrzygnięcia zgodnie z art. 19 ust. 3
rozporządzenia 1094/2010, decyzję wydaje organ nadzoru będący organem
sprawującym nadzór nad grupą.>

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. 8.
W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2286, 2243 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 730, 875 i 1655) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w art. 5 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
"8. Zawarcie przez spółkę, której akcje nie są rejestrowane w depozycie papierów
wartościowych, umowy o rejestrację praw do akcji oraz akcji w depozycie papierów
wartościowych wymaga upoważnienia zawartego w uchwale walnego zgromadzenia tej
spółki, a w przypadku emitenta z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
uchwale właściwego organu stanowiącego tego emitenta. Upoważnienie do zawarcia
umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych jest równoznaczne z
upoważnieniem do zawarcia umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych
praw do akcji, z których wynika uprawnienie do otrzymania tych akcji.";
2) po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu:
"Art. 6a. W przypadku akcji zarejestrowanych w rejestrze akcjonariuszy, o którym mowa w
art. 3281 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, zapisy w
tym rejestrze uzyskują znaczenie prawne zapisów na rachunkach papierów wartościowych
i przestają się do nich stosować przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks
spółek handlowych dotyczące rejestru akcjonariuszy z chwilą zarejestrowania tych akcji
w depozycie papierów wartościowych.";
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"Art. 10a. 1. W odniesieniu do akcji spółki publicznej z siedzibą na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zapisanych na rachunku zbiorczym, za zaświadczenie o prawie
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 4063 § 1 ustawy z dnia 15
września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, uważa się również dokument o treści
wskazanej w tym przepisie, sporządzony w języku polskim lub angielskim i wystawiony
przez posiadacza tego rachunku. Jeżeli rachunek zbiorczy nie jest prowadzony przez
Krajowy Depozyt albo spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie
czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1, posiadacz tego
rachunku powinien zostać wskazany Krajowemu Depozytowi albo tej spółce przez
podmiot prowadzący dla niego rachunek zbiorczy przed pierwszym wystawieniem takiego
dokumentu.
2. W razie wystawienia dokumentów, o których mowa w ust. 1, posiadacz rachunku
zbiorczego sporządza na ich podstawie wykaz, o którym mowa w art. 4063 § 5 ustawy z
dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, i przekazuje go Krajowemu
Depozytowi albo spółce, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z
zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1, w terminie określonym w tym
przepisie. W przypadku gdy posiadacz rachunku zbiorczego nie jest uczestnikiem
Krajowego Depozytu albo spółki, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie
czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1, wykaz ten jest
przekazywany za pośrednictwem uczestnika Krajowego Depozytu lub tej spółki. Sposób i
forma sporządzenia oraz przekazania tego wykazu powinny odpowiadać wymogom
określonym zgodnie z art. 50 ust. 4 pkt 7a.";
4) w art. 50 w ust. 4 pkt 7 i 7a otrzymują brzmienie:
"7) tryb wystawiania przez Krajowy Depozyt świadectw oraz zaświadczeń, o których mowa
w art. 4063 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych;
7a) sposób i formę sporządzania, przekazywania oraz udostępniania wykazów, o których
mowa w art. 4063 § 4 i 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek
handlowych;";
5) w art. 147 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
"Tajemnica zawodowa obejmuje informację uzyskaną, przez osobę wymienioną w art. 148
ust. 1, w związku z podejmowanymi czynnościami służbowymi w ramach pozostawania
w stosunku pracy, zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze,
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związanych z obrotem instrumentami finansowymi, lub innych czynności w ramach
regulowanej ustawą działalności objętej nadzorem Komisji lub zagranicznego organu
nadzoru, jak również dotyczącą czynności podejmowanych w ramach wykonywania tego
nadzoru, oraz czynności związanych z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy, w
szczególności informację zawierającą:";
6) w art. 150 w ust. 1:
[a) pkt 11 otrzymuje brzmienie:
"11) przez Krajowy Depozyt lub spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie
czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6, a także przez
uczestników Krajowego Depozytu lub tej spółki, spółce publicznej lub spółce niebędącej
spółką publiczną, z którą została rozwiązana umowa o rejestrację akcji w depozycie
papierów wartościowych, w zakresie informacji, o których mowa w art. 92a ust. 4 ustawy
o ofercie publicznej;",]
<a) pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11)

przez Krajowy Depozyt lub spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał

wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1–6, a
także przez uczestników Krajowego Depozytu lub tej spółki, spółce publicznej lub
spółce niebędącej spółką publiczną, z którą została rozwiązana umowa o rejestrację
akcji w depozycie papierów wartościowych – w przypadku określonym w art. 91 ust.
15 ustawy o ofercie publicznej;”,>
b) w pkt 21:
– wprowadzanie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
"przez Krajowy Depozyt lub spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie
czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6, lub przez
uczestników Krajowego Depozytu lub tej spółki, lub przez firmę inwestycyjną lub bank
powierniczy, Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu - w zakresie:",
– lit. a otrzymuje brzmienie:
"a) dotyczącym liczby papierów wartościowych zapisanych na prowadzonych przez te
podmioty rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych albo w rejestrach
akcjonariuszy, na dzień wskazany przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny,",
c) pkt 22 otrzymuje brzmienie:
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- 86 "22) przez Krajowy Depozyt lub spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie
czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6, lub przez firmę
inwestycyjną lub bank powierniczy, Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu - w
zakresie umożliwiającym identyfikację uczestników prowadzących rachunki papierów
wartościowych

lub

rachunki

zbiorcze

albo

podmiotów

prowadzących

rejestry

akcjonariuszy, na których, według stanu na dany dzień, były zapisane papiery
wartościowe wskazane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, jeżeli informacje te są
niezbędne do realizacji ustawowych zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego;",
d) po pkt 22 dodaje się pkt 22a w brzmieniu:
"22a) przez Krajowy Depozyt lub spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie
czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6, firmę inwestycyjną
lub bank powierniczy, spółce, której akcje są zarejestrowane w depozycie papierów
wartościowych, lub jej akcjonariuszowi - w przypadku i zakresie określonych w art. 32813
ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych;",
e) (7) w pkt 23 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 24 w brzmieniu:
"24) przez firmę inwestycyjną lub bank powierniczy, spółce, której akcje są zarejestrowane
w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez tę firmę lub ten bank, lub jej
akcjonariuszowi - w przypadku i zakresie określonych w art. 3285 ustawy z dnia 15
września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.";
[7) po art. 178d dodaje się art. 178e w brzmieniu:
"Art. 178e. 1. Kto wystawia fałszywe świadectwo, podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do roku.
2. Tej samej karze podlega, kto posługuje się fałszywym świadectwem.".]
<7) po art. 178h dodaje się art. 178i w brzmieniu:
„Art. 178i. 1. Kto wystawia fałszywe świadectwo, podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do roku.
2. Tej samej karze podlega, kto posługuje się fałszywym świadectwem.”.>

Art. 9.
W ustawie 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 i 1655) wprowadza się następujące zmiany:
[1) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:
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- 87 "20) spółce publicznej - rozumie się przez to spółkę, której co najmniej jedna akcja jest
dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzona do obrotu w
alternatywnym systemie obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;";]
2) tytuł rozdziału 5 otrzymuje brzmienie:
"Wycofanie i wykluczenie akcji z obrotu zorganizowanego";
[3) w art. 91:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Komisja, na wniosek spółki publicznej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
udziela zezwolenia na wycofanie z obrotu akcji dopuszczonych do obrotu na rynku
regulowanym lub wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, jeżeli
zostały spełnione warunki określone w ust. 4-8. Komisja, udzielając zezwolenia, określa
termin, nie dłuższy niż miesiąc, przed którego upływem ma nastąpić wycofanie akcji z
obrotu na rynku regulowanym lub z obrotu w alternatywnym systemie obrotu.",
b) uchyla się ust. 2 i 3,
c) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:
"4. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1, jest dopuszczalne, jeżeli walne zgromadzenie
spółki, większością 9/10 głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących
przynajmniej połowę kapitału zakładowego, podjęło uchwałę o wycofaniu z obrotu akcji
dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do obrotu w
alternatywnym systemie obrotu. Do wniosku należy dołączyć odpis uchwały.
5. Umieszczenie w porządku obrad walnego zgromadzenia sprawy podjęcia uchwały, o której
mowa w ust. 4, może być dokonane wyłącznie w trybie określonym w art. 400 § 1 ustawy z
dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.",
d) uchyla się ust. 9-12,
e) dodaje się ust. 13 w brzmieniu:
"13. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, w przypadku gdy przed wycofaniem akcji spółki publicznej
z obrotu w alternatywnym systemie obrotu zarząd spółki prowadzącej rynek regulowany
podejmie uchwałę w sprawie dopuszczenia akcji tej spółki publicznej do obrotu na rynku
regulowanym.";
4) po art. 91 dodaje się art. 91a i art. 91b w brzmieniu:
"Art. 91a. Spółka prowadząca rynek regulowany lub podmiot organizujący alternatywny
system obrotu wykluczają z obrotu akcje spółki, które zostały dopuszczone do obrotu na
rynku regulowanym lub wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu,
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ogłoszeniu upadłości tej spółki lub postanowienia o oddaleniu wniosku o ogłoszenie jej
upadłości ze względu na to, że majątek spółki nie wystarcza lub wystarcza jedynie na
zaspokojenie kosztów postępowania. Spółka prowadząca rynek regulowany lub podmiot
organizujący alternatywny system obrotu, wykluczając akcje spółki z obrotu, wskazują
termin, nie dłuższy niż 7 dni, w którym nastąpi wykluczenie z obrotu.
Art. 91b. 1. Akcje wycofane albo wykluczone z obrotu na rynku regulowanym lub obrotu w
alternatywnym systemie obrotu uważa się za zarejestrowane w depozycie papierów
wartościowych na podstawie art. 32811 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek
handlowych, odpowiednio z chwilą wycofania albo wykluczenia akcji z obrotu na rynku
regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu.
2. W przypadku gdy akcje spółki są zarejestrowane w systemie depozytowym prowadzonym
przez spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań,
o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.";
5) art. 92 otrzymuje brzmienie:
"Art. 92. 1. Uzyskania zezwolenia w trybie i na warunkach określonych w art. 91 wymaga:
1) przekształcenie spółki publicznej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
inną spółkę niż akcyjna;
2) połączenie spółki publicznej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której
akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym z inną spółką lub podział takiej
spółki - w przypadku, gdy akcje spółki lub spółek nowo zawiązanych lub przejmujących
nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym;
3) połączenie spółki publicznej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której
akcje są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu z inną spółką lub
podział takiej spółki - w przypadku, gdy akcje spółki lub spółek nowo zawiązanych lub
przejmujących nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do
obrotu w alternatywnym systemie obrotu;
4) wycofanie z obrotu na rynku regulowanym lub z obrotu w alternatywnym systemie obrotu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akcji spółki publicznej dopuszczonych do tego
obrotu, które są jednocześnie przedmiotem obrotu na rynku regulowanym lub w obrocie w
alternatywnym systemie obrotu w innym państwie, z tym że obowiązek ogłoszenia
wezwania dotyczy akcji tej spółki, które zostały nabyte w wyniku transakcji zawartych w
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Rzeczypospolitej Polskiej i są zapisane na rachunkach papierów wartościowych
prowadzonych na tym terytorium według stanu na koniec drugiego dnia od dnia
ogłoszenia tego wezwania;
5) wycofanie z obrotu na rynku regulowanym lub z obrotu w alternatywnym systemie obrotu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akcji spółki publicznej z siedzibą w innym
państwie, które są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym
systemie obrotu wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że obowiązek
ogłoszenia wezwania dotyczy akcji tej spółki, które zostały nabyte w wyniku transakcji
zawartych w obrocie na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

i

są

zapisane na

rachunkach papierów

wartościowych prowadzonych na tym terytorium według stanu na koniec drugiego dnia od
dnia ogłoszenia tego wezwania.
2. Złożenie wniosku, o którym mowa w art. 91 ust. 1, w przypadkach, o których mowa w ust. 1
pkt 4 i 5, wymaga załączenia zgody właściwego organu spółki, wyrażonej zgodnie z
prawem obowiązującym w państwie, w którym spółka ma siedzibę.";
6) po art. 92 dodaje się art. 92a w brzmieniu:
"Art. 92a. 1. Spółka może rozwiązać umowę zawartą z Krajowym Depozytem o rejestrację
akcji w depozycie papierów wartościowych w przypadku wycofania akcji z obrotu
zorganizowanego albo wykluczenia z takiego obrotu, albo podjęcia przez walne
zgromadzenie spółki niebędącej spółką publiczną uchwały o rejestracji akcji w rejestrze
akcjonariuszy, o którym mowa w art. 3281 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks
spółek handlowych.
2. W przypadku wykluczenia akcji spółki, o którym mowa w art. 91a, Krajowy Depozyt jest
uprawniony do rozwiązania umowy o rejestrację akcji w drodze jednostronnego
oświadczenia woli złożonego spółce.
3. Wyrejestrowanie akcji z depozytu papierów wartościowych następuje po rozwiązaniu
umowy z Krajowym Depozytem.
4. W terminie wskazanym przez Krajowy Depozyt uczestnicy Krajowego Depozytu są
obowiązani przekazać spółce dane osobowe akcjonariuszy, ze wskazaniem liczby akcji
zapisanych na ich rachunkach papierów wartościowych na dzień wyrejestrowania akcji z
depozytu papierów wartościowych oraz ustanowionych na tych akcjach obciążeń oraz
osób, na których rzecz obciążenia te ustanowiono.
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przez spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań,
o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
przepisy:
1) ust. 1-3 stosuje się odpowiednio;
2) ust. 4 stosuje się odpowiednio do uczestników tej spółki.";
7) w art. 96 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
"5. W decyzji o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym lub w
alternatywnym systemie obrotu Komisja określa termin, nie krótszy niż 14 dni, po którego
upływie skutek ten następuje.".]
[Art. 20.
1. Do spółek publicznych w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 9 w brzmieniu
dotychczasowym, których akcje do dnia 1 marca 2021 r. nie były dopuszczone do obrotu
na rynku regulowanym lub wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu
albo zostały wycofane lub wykluczone z takiego obrotu przed tym dniem, stosuje się
przepisy ustawy zmienianej w art. 9 dotyczące spółek publicznych w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą.
2. Komisja Nadzoru Finansowego na wniosek spółki, o której mowa w ust. 1, wydaje
zezwolenie na zaprzestanie stosowania do niej przepisów ustawy zmienianej w art. 9
dotyczących spółek publicznych. Do wydania zezwolenia stosuje się odpowiednio przepis
art. 91 ustawy zmienianej w art. 9 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.]

Art. 20a.
1. Do spółek, które na dzień 30 września 2020 r. znajdują się w upadłości i nie dokonały
pierwszego wezwania, o którym mowa w art. 16 ust. 1, aż do upływu okresu 12 miesięcy
od dnia prawomocnego ukończenia, zakończenia, uchylenia albo umorzenia postępowania
upadłościowego przepisy ustaw zmienianych w niniejszej ustawie stosuje się w brzmieniu
dotychczasowym, z wyjątkiem przepisów zmienianych w art. 1 pkt 1 i 25 oraz w art. 6,
które stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2. W odniesieniu do spółek, o których mowa w ust. 1:
[1) termin określony w art. 15 ust. 1, art. 19 oraz art. 20 ust. 1 przypada na pierwszy
dzień po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1;]
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- 91 <1) termin określony w art. 15 ust. 1 i art. 19 przypada na pierwszy dzień po upływie
okresu, o którym mowa w ust. 1;>
2) termin określony w art. 16 ust. 2 przypada na pierwszy dzień po upływie 6 miesięcy
od dnia prawomocnego ukończenia, zakończenia, uchylenia albo umorzenia
postępowania upadłościowego;
3) termin określony w art. 15 ust. 2 przypada na pierwszy dzień po upływie 5 lat od
upływu okresu, o którym mowa w ust. 1.
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