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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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

do ustawy z dnia 23 lipca 2021 r. 

 

o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnymi oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 470) 

 

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

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 605) 

 

Art. 2. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   (uchylony); 

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

lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 328); 

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

ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 

2080); 

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

lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1400 i 2320); 

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

rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217); 

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

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

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

powiadomienia w formie pisemnej i zaświadczenia dotyczącego UCITS, wykorzystania 

łączności elektronicznej przez właściwe organy do celów powiadamiania oraz w zakresie 

procedur dotyczących kontroli na miejscu i dochodzeń oraz wymiany informacji między 

właściwymi organami (Dz. Urz. UE L 176 z 10.07.2010, str. 16); 
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2b)  rozporządzeniu 231/2013 - rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji 

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

Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków 

dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, 

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

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

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

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

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

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

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

25.04.2013, str. 18); 

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

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

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

warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych 

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

2f)   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.); 

2g)   rozporządzeniu 2017/2402- rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu 

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

ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, 

przejrzystych i standardowych sekurytyzacji, a także zmieniające dyrektywy 2009/65/WE, 

2009/138/WE i 2011/61/UE oraz rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 648/2012 

(Dz. Urz. UE L 347 z 28.12.2017, s. 35); 

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

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

który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub 

dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 

2003/71/WE (Dz. Urz. UE L 168 z 30.06.2017, str. 12); 
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<2i) rozporządzeniu 694/2014 – rozumie się przez to rozporządzenie delegowane 

Komisji (UE) nr 694/2014 z dnia 17 grudnia 2013 r. uzupełniające dyrektywę 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do regulacyjnych 

standardów technicznych służących określeniu typów zarządzających 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. Urz. UE L 183 z 24.06.2014, 

str. 18); 

2j) rozporządzeniu 2015/760 – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2015/760 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie 

europejskich długoterminowych funduszy inwestycyjnych (Dz. Urz. UE L 123 

z 19.05.2015, str. 98); 

2k) rozporządzeniu 2019/1156 – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2019/1156 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ułatwienia 

transgranicznej dystrybucji przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania oraz zmiany 

rozporządzeń (UE) nr 345/2013, (UE) nr 346/2013 i (UE) nr 1286/2014 (Dz. Urz. UE 

L 188 z 12.07.2019, str. 55);> 

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

akcyjna; 

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

inwestycyjną; 

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

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

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

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

które jest członkiem Unii Europejskiej; 

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

terytorium którego towarzystwo albo zarządzający ASI zamierza wykonywać lub 

wykonuje działalność, lub na terytorium którego fundusz inwestycyjny zamierza zbywać 

lub zbywa jednostki uczestnictwa lub zamierza oferować lub oferuje certyfikaty 

inwestycyjne albo zarządzający ASI zamierza wprowadzać lub wprowadza alternatywną 

spółkę inwestycyjną do obrotu; 

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

inwestycyjną, które uzyskały zezwolenie właściwego organu w państwie członkowskim 
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na prowadzenie działalności zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady 

zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe; 

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

członkowskim, które uzyskały zezwolenie właściwego organu w państwie członkowskim 

na wykonywanie działalności w zakresie zarządzania funduszami prowadzącymi 

działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego 

inwestowania w papiery wartościowe; 

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

inwestowania, której przedmiotem działalności, w tym w ramach wydzielonego 

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

interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną, niebędącą 

funduszem działającym zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady 

zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe; 

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

zarejestrowany jako alternatywny fundusz inwestycyjny przez właściwy organ w państwie 

członkowskim lub uzyskał zezwolenie właściwego organu w państwie członkowskim na 

prowadzenie działalności jako alternatywny fundusz inwestycyjny, a w przypadku braku 

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

na terytorium państwa członkowskiego; 

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

państwa członkowskiego, która uzyskała zezwolenie właściwego organu w państwie 

członkowskim na wykonywanie działalności zarządzania alternatywnym funduszem 

inwestycyjnym zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym działalność 

zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi; 

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

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

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

rachunkowości w celu generowania długoterminowego wzrostu wartości tej spółki lub 

jednostki, i która: 

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

dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub 
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b)  nie została utworzona głównie w celu uzyskiwania przychodów dla inwestorów w drodze 

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

rocznym sprawozdaniu finansowym; 

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

którego, w przypadku: 

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

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

prowadzenie działalności, 

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

zarejestrowany, a w przypadku braku wymogu uzyskania zezwolenia lub rejestracji - ma 

siedzibę; 

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

organy Unii Europejskiej; 

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

działalności gospodarczej, wykonywaną przez przedsiębiorcę poza siedzibą 

przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności, przy czym za jeden 

oddział uważa się wszystkie jednostki organizacyjne: 

a)  spółki zarządzającej albo zarządzającego z UE zlokalizowane na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

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

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

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

objęcie certyfikatów inwestycyjnych albo nabycie lub objęcie praw uczestnictwa 

alternatywnej spółki inwestycyjnej, posiadający doświadczenie i wiedzę pozwalające na 

podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę 

ryzyka związanego z tymi decyzjami, który jest: 

a)  bankiem krajowym, bankiem zagranicznym lub instytucją kredytową, 

b)  firmą inwestycyjną, 

c)  krajowym zakładem ubezpieczeń albo zagranicznym zakładem ubezpieczeń lub krajowym 

zakładem reasekuracji albo zagranicznym zakładem reasekuracji, w rozumieniu ustawy z 

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

działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2498723&full=1
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d)  funduszem inwestycyjnym, alternatywną spółką inwestycyjną lub inną instytucją 

wspólnego inwestowania, towarzystwem funduszy inwestycyjnych, zarządzającym ASI, 

spółką zarządzającą lub zarządzającym z UE, 

e)  funduszem emerytalnym albo towarzystwem emerytalnym w rozumieniu ustawy z dnia 28 

sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, 

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

giełdach towarowych, 

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

rachunek transakcje na rynkach kontraktów terminowych, opcji lub innych instrumentów 

pochodnych albo na rynkach pieniężnych wyłącznie w celu zabezpieczenia pozycji 

zajętych na tych rynkach lub działającym w tym celu na rachunek innych członków takich 

rynków, o ile odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań wynikających z tych transakcji 

ponoszą uczestnicy rozliczający tych rynków, 

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

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

regulowaną na rynku finansowym, 

j)  podmiotem prowadzącym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działalność na 

warunkach równoważnych z działalnością prowadzoną przez podmioty wskazane w lit. a-

i, 

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

równowartość w złotych kwot wskazanych w euro jest obliczana przy zastosowaniu 

średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia 

przez danego przedsiębiorcę sprawozdania finansowego: 

–  suma bilansowa tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej równowartość w złotych 

20 000 000 euro, 

–  osiągnięta przez tego przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosi co najmniej 

równowartość w złotych 40 000 000 euro, 

–  kapitał własny lub fundusz własny tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej równowartość 

w złotych 2 000 000 euro, 

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, 
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m)  innym inwestorem instytucjonalnym, którego podstawowym przedmiotem działalności 

jest inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym podmiotem zajmującym się 

sekurytyzacją aktywów lub zawieraniem innego rodzaju transakcji finansowych, 

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

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

świadczona usługa, albo któremu proponowane jest nabycie jednostek uczestnictwa, 

objęcie certyfikatów inwestycyjnych albo nabycie lub objęcie praw uczestnictwa 

alternatywnej spółki inwestycyjnej, niebędący klientem profesjonalnym albo będący 

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

proponując nabycie jednostek uczestnictwa, objęcie certyfikatów inwestycyjnych albo 

nabycie lub objęcie praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej, jak klienta 

detalicznego; 

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

obrocie instrumentami finansowymi; 

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

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe; 

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

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

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

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

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

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

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

rynkowa zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości papierów 

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

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

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

wysokości stóp procentowych; 

19)  niewystandaryzowanych instrumentach pochodnych - rozumie się przez to instrumenty 

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

lub może być przedmiotem negocjacji między stronami; 

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

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

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2458866&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2412865:part=a4u1p1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2412865:part=a4u1p2&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2412865:part=a4u1p17&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2412865:part=a4u1p17&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2458866:part=a2u1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2458866:part=a3p1la&full=1
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stopy procentowe, stanowiące podstawę do ustalenia ceny instrumentu pochodnego lub 

niewystandaryzowanego instrumentu pochodnego; 

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

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

finansowymi, będące przedmiotem umów zawieranych przez alternatywną spółkę 

inwestycyjną lub unijny AFI zarządzany przez towarzystwo lub zarządzającego ASI; 

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

majątkowe inkorporujące wyłącznie wierzytelności pieniężne: 

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

od dnia ich nabycia lub 

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

pieniężnym w okresach nie dłuższych niż 397 dni, lub 

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

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

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

ciągły na warunkach rynkowych, przy czym przejściowa utrata płynności przez papier 

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

instrumentu rynku pieniężnego; 

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

założeniu osiągnięcia zysku w wyniku spadku cen określonych instrumentów 

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

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

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

podstawie umowy lub umów zobowiązujących zbywcę do dokonania w przyszłości 

odkupu od nabywcy takich samych instrumentów finansowych, do momentu 

wymagalności roszczenia o zwrot sprzedanych w ten sposób instrumentów finansowych, 

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

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

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

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

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

organizacyjnym i finansowym system obrotu działający regularnie i zapewniający 

jednakowe warunki zawierania transakcji oraz powszechny i równy dostęp do informacji 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2458866:part=a2u1p2lc&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1006131:part=a12&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1006131:part=a13&full=1
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o transakcjach, zgodnie z zasadami określonymi przez właściwe przepisy kraju, w którym 

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

ustawie o obrocie instrumentami finansowymi; 

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

obrocie instrumentami finansowymi; 

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

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

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

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

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

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

o rachunkowości; 

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

niego zależnymi; 

25)   podmiocie dominującym - rozumie się przez to: 

a)  podmiot dominujący w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej, 

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

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

ofercie publicznej; 

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

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

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

obrocie instrumentami finansowymi; 

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

art. 76 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; 

28a)  wprowadzaniu alternatywnej spółki inwestycyjnej do obrotu - rozumie się przez to: 

a)  proponowanie objęcia nowych lub podwyższenia wartości nominalnej istniejących 

udziałów - w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 

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

spółki akcyjnej i spółki komandytowo-akcyjnej, 

c)  podejmowanie czynności związanych z przystąpieniem do spółki nowych 

komandytariuszy lub zwiększeniem wkładu dotychczasowych komandytariuszy - w 

przypadku spółki komandytowej; 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2458866&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2458866:part=a14&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2458866:part=a3p2&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2452147:part=a3u1p37&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2422691&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2458866:part=a75u1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2458866:part=a76&full=1
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28b)  prime brokerze - rozumie się przez to bank krajowy, instytucję kredytową, firmę 

inwestycyjną lub inny podmiot podlegający wymogom ostrożnościowym wynikającym z 

przepisów prawa oraz nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, 

które oferują klientom profesjonalnym usługi polegające na: 

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

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

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

jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jeżeli transakcja ma być dokonana 

za pośrednictwem banku krajowego, instytucji kredytowej lub firmy inwestycyjnej 

udzielającej pożyczki 

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

papierów wartościowych i rachunków zbiorczych oraz prowadzenie rachunków 

pieniężnych lub usługi udzielania pożyczek papierów wartościowych lub rozliczania i 

dokonywania rozrachunku transakcji; 

29)  (uchylony); 

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

jednolitych rodzajowo wierzytelności, posiadanych i wyodrębnionych przez inicjatora 

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

grupy przynosi regularny dopływ kapitału oraz każda wierzytelność spełnia kryteria 

określone w statucie funduszu; 

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

związek jednostek samorządu terytorialnego lub podmiot prowadzący działalność 

gospodarczą, zbywające funduszowi sekurytyzacyjnemu pulę wierzytelności albo 

zobowiązujące się do przekazywania funduszowi sekurytyzacyjnemu wszystkich 

świadczeń otrzymanych przez nie z określonej puli wierzytelności; 

32)  sekurytyzowanych wierzytelnościach - rozumie się przez to wierzytelności stanowiące 

przedmiot lokat funduszu sekurytyzacyjnego oraz wierzytelności wyodrębnione przez 

inicjatora sekurytyzacji albo inny podmiot, który zawarł z funduszem umowę 

zobowiązującą go do przekazywania funduszowi świadczeń uzyskanych w związku z 

tymi wierzytelnościami; 

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

adres zamieszkania, a w przypadku obywateli Rzeczypospolitej Polskiej także numer 

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

adres poczty elektronicznej; 

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

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

pochodnych; 

35)  zdematerializowanych papierach wartościowych - rozumie się przez to papiery 

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

finansowymi; 

36)  (uchylony); 

37)  (uchylony); 

38)   ofercie publicznej - rozumie się przez to ofertę publiczną papierów wartościowych, o 

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

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

inwestycyjny zamknięty, którego certyfikaty inwestycyjne zostały dopuszczone do obrotu 

na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu lub zostały 

objęte lub nabyte w drodze oferty publicznej, z wyjątkiem oferty publicznej, która nie 

wymaga sporządzenia prospektu na podstawie: 

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

będących inwestorami kwalifikowanymi, lub 

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

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

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 

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

umożliwiający przechowywanie przez czas niezbędny, wynikający z charakteru 

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

sposób uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na odtworzenie informacji w wersji 

i formie, w jakiej zostały sporządzone lub przekazane; 

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

walucie, w której wyceniane są aktywa funduszu inwestycyjnego otwartego, kwotę 

zaangażowania tego funduszu powstałego na skutek zawierania umów, których 

przedmiotem są instrumenty pochodne, lub innych umów stosowanych w celu 

zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu inwestycyjnego 

otwartego; 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2458866:part=a3p1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2458866:part=a5u1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1959412:part=a2ld&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1959412:part=a1u4la&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1959412:part=a1u4lb&full=1


- 12 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

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

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

alternatywnego funduszu inwestycyjnego, kwotę zaangażowania tego funduszu 

uwzględniającą wszystkie aktywa i zobowiązania funduszu, instrumenty pochodne lub 

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

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

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

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

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

AFI, w szczególności przez pożyczanie środków pieniężnych lub papierów 

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

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

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

funduszu inwestycyjnego; 

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

marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162); 

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

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

zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1252 i 2255); 

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

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

uprawnionych do zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi posługującymi 

się nazwą "EuVECA"; 

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

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

uprawnionych do zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi posługującymi 

się nazwą "EuSEF". 

Art. 219. 

1. Fundusz inwestycyjny otwarty oraz specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty mają 

obowiązek publikowania prospektów informacyjnych oraz kluczowych informacji dla 

inwestorów, a także rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych, w tym 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1192645:part=a6&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2450184&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2491386&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1203338:part=a14&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1203339:part=a15&full=1
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połączonych sprawozdań funduszy z wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdań 

jednostkowych subfunduszy, na stronach internetowych wskazanych w statucie funduszu. 

1a. Do rocznego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego otwartego dołącza się 

informację o wynagrodzeniach obejmującą: 

1)   liczbę pracowników towarzystwa; 

2)   całkowitą kwotę wynagrodzeń, w podziale na wynagrodzenia stałe i zmienne, 

wypłaconych przez towarzystwo pracownikom, w tym odrębnie całkowitą kwotę 

wynagrodzeń wypłaconych osobom, o których mowa w art. 47a ust. 1; 

3)   opis sposobu obliczania zmiennych składników wynagrodzeń; 

4)   wynik przeglądów realizacji polityki wynagrodzeń ze wskazaniem stwierdzonych 

nieprawidłowości; 

5)   istotne zmiany w przyjętej polityce wynagrodzeń. 

2. Fundusz inwestycyjny otwarty oraz specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty 

publikują półroczne sprawozdania finansowe, w tym połączone sprawozdania funduszy z 

wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy w terminie 2 

miesięcy od zakończenia pierwszego półrocza roku obrotowego. 

3. Publiczny fundusz inwestycyjny zamknięty udostępnia do publicznej wiadomości lub 

wiadomości zainteresowanych inwestorów prospekt lub memorandum informacyjne w 

sposób określony przepisami rozporządzenia 2017/1129, aktów delegowanych i 

wykonawczych wydanych na jego podstawie lub ustawy o ofercie publicznej, jeżeli 

obowiązek ich sporządzenia wynika z przepisów tego rozporządzenia lub rozdziału 2 tej 

ustawy. 

4. Fundusz inwestycyjny zamknięty, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym 

zamkniętym, udostępnia na żądanie uczestnika funduszu roczne i półroczne sprawozdania 

finansowe, w tym połączone sprawozdania funduszy z wydzielonymi subfunduszami oraz 

sprawozdania jednostkowe subfunduszy, niezwłocznie po ich zbadaniu lub przeglądzie 

przez biegłego rewidenta. 

5. Jeżeli statut funduszu tak stanowi, fundusz inwestycyjny otwarty oraz specjalistyczny 

fundusz inwestycyjny otwarty okresowo publikują informacje o poszczególnych 

składnikach lokat funduszu w zakresie, formie oraz w terminach wskazanych w statucie. 

Publikacji dokonuje się na stronie internetowej wskazanej w statucie funduszu. 

6. Jeżeli statut funduszu tak stanowi, fundusz inwestycyjny zamknięty, który nie jest 

publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, udostępnia pisemnie na żądanie 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1959412&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2422691&full=1
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uczestnika funduszu, okresowe informacje o poszczególnych składnikach lokat funduszu 

w zakresie, formie oraz w terminach wskazanych w statucie funduszu. [Informacje mogą 

być przekazane uczestnikowi przy użyciu trwałego nośnika informacji innego niż papier, 

wskazanego w statucie, jeżeli statut tak stanowi.]  < Przepisy art. 229 ust. 8–10 stosuje 

się odpowiednio.> 

7. Informacje o poszczególnych składnikach lokat funduszu nie mogą zawierać informacji 

reklamowych, powinny być rzetelne oraz nie mogą wprowadzać w błąd. Przepisy art. 229 

ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio. 

8. Przy publikowaniu lub udostępnianiu informacji o poszczególnych składnikach lokat 

funduszu fundusz inwestycyjny jest obowiązany: 

1)   zapewnić dostęp do takich samych informacji o składnikach lokat funduszu wszystkim 

uczestnikom funduszu; 

2)   ujawniać informacje o składnikach lokat funduszu w takich samych terminach i w taki 

sam sposób wszystkim uczestnikom funduszu; 

3)   prezentować informacje o składnikach lokat funduszu w taki sam sposób przez cały okres 

istnienia funduszu, aby była zapewniona ciągłość prezentacji danych uwzględniająca 

każdy dzień wyceny aktywów funduszu, w szczególności fundusz nie może pomijać 

danych za niektóre dni wyceny; 

4)    (uchylony); 

5)   w razie zmiany statutu funduszu, wpływającej na sposób dokonywania lokat przez 

fundusz lub prezentowania danych o poszczególnych składnikach lokat funduszu albo 

zmiany sposobu prezentacji informacji o składnikach lokat funduszu: 

a)  zamieszczać na stronie internetowej lub w informacji dla uczestnika szczegółowe 

informacje o przyczynach dokonania zmian w zakresie prezentacji informacji o 

poszczególnych składnikach lokat funduszu, 

b)  zamieszczać na stronie internetowej lub w informacji dla uczestnika różnice w zakresie 

prezentacji informacji o poszczególnych składnikach lokat funduszu wraz ze 

szczegółowym wyjaśnieniem tych różnic, 

c)  jeżeli nastąpiła zmiana zakresu informacji o poszczególnych składnikach lokat funduszu 

lub zmiana okresu, za które prezentowane są informacje o poszczególnych składnikach 

lokat funduszu, obok informacji zawierającej dane za okres w nowym układzie 

prezentacyjnym: 
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–  ujawniać, przez okres 6 miesięcy, dane porównawcze za okres dotychczasowy w 

dotychczasowym układzie prezentacyjnym, 

–  ujawniać, przez okres 6 miesięcy, dane porównawcze w nowym układzie prezentacyjnym 

za okres 6 miesięcy poprzedzających dzień prezentacji danych w nowym układzie 

prezentacyjnym. 

[Art. 229. 

1. Informacje dotyczące funduszu inwestycyjnego albo zbiorczego portfela papierów 

wartościowych publikowane przez towarzystwo, w tym informacje reklamowe, powinny 

rzetelnie przedstawiać sytuację finansową funduszu albo zbiorczego portfela papierów 

wartościowych oraz ryzyko związane z uczestnictwem w funduszu albo zbiorczym portfelu 

papierów wartościowych, a w przypadku, o którym mowa w art. 100 ust. 3, także 

wskazywać emitenta, poręczyciela lub gwaranta papierów wartościowych. Publikowane 

informacje nie mogą wprowadzać w błąd. 

2. Każda informacja reklamowa odnosząca się do nabywania jednostek uczestnictwa lub 

certyfikatów inwestycyjnych musi wskazywać na istnienie odpowiednio prospektu 

informacyjnego, kluczowych informacji dla inwestorów, prospektu emisyjnego, 

memorandum informacyjnego albo warunków emisji i wskazywać miejsce, w którym dany 

dokument jest publicznie dostępny. 

3. Jeżeli wartość aktywów netto funduszu inwestycyjnego cechuje się lub będzie się cechować 

dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego funduszu lub na stosowane 

techniki zarządzania tym portfelem, w informacjach o funduszu, o których mowa w ust. 1, 

należy zamieścić wyeksponowane stwierdzenie wskazujące na tę cechę. 

4. Jeżeli fundusz inwestycyjny otwarty lokuje większość aktywów w inne kategorie lokat niż 

papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego albo odzwierciedla skład indeksu 

papierów wartościowych, zgodnie z art. 99 ust. 1, w informacjach o funduszu, o których 

mowa w ust. 1, należy zamieścić wyeksponowane stwierdzenie wskazujące na tę cechę. 

4a. Jeżeli fundusz inwestycyjny otwarty prowadzi działalność jako fundusz powiązany, w 

informacjach o funduszu, o których mowa w ust. 1, należy zamieścić wyeksponowane 

stwierdzenie wskazujące na tę cechę. 

5. Jeżeli Komisja stwierdzi, że publikacje, o których mowa w ust. 1, wprowadzają lub mogą 

wprowadzić w błąd, może zakazać ich ogłaszania i nakazać ogłoszenie odpowiednich 

sprostowań w wyznaczonym terminie. 
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6. Jeżeli zakaz lub nakaz, o których mowa w ust. 5, nie zostanie wykonany, Komisja nakłada 

na towarzystwo karę pieniężną w wysokości do 500 000 zł. W takim wypadku Komisja 

dokona ogłoszenia odpowiednich sprostowań na koszt towarzystwa. 

7. Fundusze inwestycyjne inne niż fundusze inwestycyjne otwarte nie mogą w swoich 

statutach, w prospektach lub w innych publikowanych i dostępnych w sposób publiczny 

informacjach, w tym reklamowych, wskazywać, że spełniają wymagania określone w 

przepisach prawa wspólnotowego regulującego zasady zbiorowego inwestowania w 

papiery wartościowe lub sugerować, że ich działalność jest zgodna z tymi przepisami.] 

 

<Art. 229. 

1. Informacje dotyczące funduszu inwestycyjnego, a w przypadku zbiorczego portfela 

papierów wartościowych – także informacje reklamowe dotyczące zbiorczego 

portfela papierów wartościowych, publikowane przez towarzystwo rzetelnie 

przedstawiają sytuację finansową funduszu albo zbiorczego portfela papierów 

wartościowych oraz ryzyko związane z uczestnictwem w funduszu albo zbiorczym 

portfelu papierów wartościowych, a w przypadku, o którym mowa w art. 100 ust. 3, 

także wskazują emitenta, poręczyciela lub gwaranta papierów wartościowych. 

2. Do informacji reklamowych odnoszących się do nabywania certyfikatów 

inwestycyjnych, z których oferowaniem wiąże się obowiązek sporządzenia 

memorandum informacyjnego albo warunków emisji, stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 4 ust. 2 rozporządzenia 2019/1156. 

3. Jeżeli wartość aktywów netto funduszu inwestycyjnego cechuje się lub będzie się 

cechować dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego funduszu 

lub na stosowane techniki zarządzania tym portfelem, w informacjach dotyczących 

funduszu, o których mowa w ust. 1, oraz informacjach reklamowych publikowanych 

przez towarzystwo należy wyeksponować stwierdzenie wskazujące na tę cechę. 

4. Jeżeli fundusz inwestycyjny otwarty lokuje większość aktywów w inne kategorie lokat 

niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego albo odzwierciedla skład 

indeksu papierów wartościowych zgodnie z art. 99 ust. 1, w informacjach 

dotyczących funduszu, o których mowa w ust. 1, oraz informacjach reklamowych 

publikowanych przez towarzystwo należy wyeksponować stwierdzenie wskazujące 

na tę cechę. 
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5. Jeżeli fundusz inwestycyjny otwarty prowadzi działalność jako fundusz powiązany, w 

informacjach dotyczących funduszu, o których mowa w ust. 1, oraz informacjach 

reklamowych publikowanych przez towarzystwo należy wyeksponować stwierdzenie 

wskazujące na tę cechę. 

6. Publikowane informacje, o których mowa w ust. 1 i 3–5, nie mogą wprowadzać w 

błąd. 

7. Jeżeli Komisja stwierdzi, że publikowane przez towarzystwo informacje dotyczące 

zbiorczego portfela papierów wartościowych lub informacje reklamowe dotyczące 

zbiorczego portfela papierów wartościowych wprowadzają lub mogą wprowadzić w 

błąd lub nie zawierają informacji, o których mowa w ust. 1, może zakazać ich 

ogłaszania lub nakazać ogłoszenie odpowiednich sprostowań w wyznaczonym 

terminie. 

8. Jeżeli Komisja stwierdzi, że publikowane przez towarzystwo informacje dotyczące 

funduszu inwestycyjnego lub informacje reklamowe, o których mowa w ust. 3–5, 

wprowadzają lub mogą wprowadzić w błąd lub nie zawierają informacji lub 

wyeksponowanych stwierdzeń wymaganych odpowiednio na podstawie ust. 1 lub 3–

5, może zakazać ich ogłaszania lub nakazać ogłoszenie odpowiednich sprostowań 

w wyznaczonym terminie. 

9. Jeżeli Komisja stwierdzi, że publikowane przez towarzystwo informacje reklamowe 

dotyczące funduszu inwestycyjnego nie zawierają informacji wymaganych 

odpowiednio na podstawie art. 4 ust. 1–5 rozporządzenia 2019/1156 lub nie spełniają 

innych wymogów określonych w tych przepisach, może zakazać ich ogłaszania lub 

nakazać ogłoszenie odpowiednich sprostowań w wyznaczonym terminie. 

10. Jeżeli zakaz lub nakaz, o których mowa w ust. 7–9, nie zostanie wykonany, Komisja 

nakłada na towarzystwo karę pieniężną w wysokości do 500 000 zł. W takim 

przypadku Komisja dokona ogłoszenia odpowiednich sprostowań na koszt 

towarzystwa. 

11. Statut funduszu inwestycyjnego innego niż fundusz inwestycyjny otwarty, jego 

prospekt lub inne publikowane i dostępne w sposób publiczny informacje oraz 

informacje reklamowe dotyczące takiego funduszu nie mogą zawierać informacji 

wskazujących, że fundusz ten spełnia wymagania określone w przepisach prawa 

wspólnotowego regulującego zasady zbiorowego inwestowania w papiery 

wartościowe, lub sugerujących, że jego działalność jest zgodna z tymi przepisami.> 
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Art. 229d. 

[1. Informacje dotyczące alternatywnej spółki inwestycyjnej publikowane przez 

zarządzającego ASI, w tym informacje reklamowe, powinny rzetelnie przedstawiać 

sytuację finansową tej spółki oraz ryzyko związane z uczestnictwem w niej. 

2. Jeżeli publikacje, o których mowa w ust. 1, wprowadzają lub mogą wprowadzić w błąd, 

Komisja może zakazać ich ogłaszania i nakazać ogłoszenie odpowiednich sprostowań w 

wyznaczonym terminie.] 

<1. Informacje dotyczące alternatywnej spółki inwestycyjnej, w tym uprawnionej do 

posługiwania się nazwą „EuVECA” lub „EuSEF”, publikowane przez 

zarządzającego ASI, w tym wpisanego do rejestru zarządzających EuVECA lub do 

rejestru zarządzających EuSEF, rzetelnie przedstawiają sytuację finansową tej 

spółki oraz ryzyko związane z uczestnictwem w niej. 

2. Jeżeli Komisja stwierdzi, że publikowane przez zarządzającego ASI, w tym wpisanego 

do rejestru zarządzających EuVECA lub do rejestru zarządzających EuSEF, 

informacje: 

1) dotyczące alternatywnej spółki inwestycyjnej, w tym uprawnionej do posługiwania 

się nazwą „EuVECA” lub „EuSEF”, o których mowa w ust. 1, wprowadzają lub 

mogą wprowadzić w błąd lub 

2) reklamowe dotyczące alternatywnej spółki inwestycyjnej, w tym uprawnionej do 

posługiwania się nazwą „EuVECA” lub „EuSEF”, nie zawierają informacji 

wymaganych na podstawie art. 4 ust. 1–5 rozporządzenia 2019/1156 lub nie spełniają 

innych wymogów określonych w tych przepisach 

– może zakazać ich ogłaszania lub nakazać ogłoszenie odpowiednich sprostowań 

w wyznaczonym terminie.> 

3. Jeżeli zakaz lub nakaz, o których mowa w ust. 2, nie zostanie wykonany, Komisja 

dokonuje ogłoszenia odpowiednich sprostowań na koszt zarządzającego ASI oraz 

nakłada: 

1)   na zewnętrznie zarządzającego ASI karę pieniężną w wysokości do 500 000 zł; 

2)   w przypadku wewnętrznie zarządzającego ASI - na członka zarządu zarządzającego ASI 

odpowiedzialnego za zaistniałe naruszenie karę pieniężną w wysokości do 100 000 zł. 
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Art. 236. 

1. Udzielenie przez Komisję zezwolenia albo zgody, o których mowa w art. 46 ust. 3a, art. 

46b ust. 2, art. 70g ust. 6, art. 80 ust. 1, art. 93 ust. 2 i 3, art. 208a ust. 1, art. 208i ust. 1 pkt 

2 oraz art. 208zc ust. 2, podlega opłacie w wysokości nie większej niż równowartość w 

złotych 4500 euro. 

1a. W przypadku gdy zezwolenie na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi 

jest udzielane: 

1)   towarzystwu - wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, nie może być większa niż 

równowartość w złotych 2000 euro; 

2)   spółce wraz z zezwoleniem na wykonywanie działalności przez towarzystwo - udzielenie 

obu tych zezwoleń podlega jednej opłacie w wysokości nie większej niż równowartość w 

złotych 4500 euro. 

1b. Udzielenie przez Komisję zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego 

ASI podlega opłacie w wysokości nie większej niż równowartość w złotych 4500 euro. 

1c. Wpis zarządzającego ASI do rejestru zarządzających ASI podlega opłacie w wysokości 

nie większej niż równowartość w złotych 2000 euro. 

2. Wpis do rejestru, o którym mowa w art. 263, odpowiednio funduszu zagranicznego lub 

funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibą w państwie należącym do EEA, podlega 

opłacie w wysokości nie większej niż równowartość w złotych 4500 euro. <W 

przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami takiej opłacie podlega również 

wpis do rejestru drugiego i każdego następnego subfunduszu.> 

2a. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych jest obowiązane do wnoszenia rocznej opłaty 

ustalanej na podstawie średniej rocznej sumy wartości aktywów funduszy 

inwestycyjnych, wartości aktywów zbiorczych portfeli papierów wartościowych oraz 

wartości portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów 

finansowych, zwanej dalej "średnią roczną sumą aktywów", zarządzanych przez dane 

towarzystwo, w wysokości nie wyższej niż iloczyn średniej rocznej sumy wartości 

aktywów zarządzanych przez dane towarzystwo oraz stawki nieprzekraczającej 0,008%, 

jednak nie mniej niż równowartość w złotych 750 euro. Średnią roczną sumę aktywów 

wylicza się na podstawie sumy wartości aktywów funduszy inwestycyjnych, wartości 

aktywów zbiorczych portfeli papierów wartościowych oraz wartości portfeli, w skład 

których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, ustalanej na ostatni 
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dzień każdego miesiąca danego roku kalendarzowego, na podstawie danych 

wykazywanych w sprawozdaniach przekazywanych Komisji na podstawie art. 225 ust. 1. 

2b. Podmiot prowadzący rejestr uczestników funduszu inwestycyjnego, inny niż bank i dom 

maklerski, jest obowiązany do wnoszenia opłaty rocznej w wysokości równowartości w 

złotych 1500 euro. 

2c. Podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, jest obowiązany do wnoszenia opłaty rocznej w 

wysokości równowartości w złotych 500 euro. 

2d. Podmiot, o którym mowa w art. 192 ust. 1, jest obowiązany do wnoszenia opłaty rocznej 

w wysokości równowartości w złotych 1000 euro. 

2e. Wewnętrznie zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie zezwolenia jest 

obowiązany do wnoszenia rocznej opłaty ustalanej na podstawie średniej rocznej wartości 

aktywów, w wysokości nie wyższej niż iloczyn średniej rocznej wartości aktywów oraz 

stawki nieprzekraczającej 0,008%, jednak nie mniej niż równowartość w złotych 750 

euro. Średnią roczną wartość aktywów wylicza się na podstawie wartości aktywów 

ustalanej na ostatni dzień każdego miesiąca danego roku kalendarzowego, na podstawie 

danych wykazywanych w sprawozdaniach przekazywanych Komisji na podstawie art. 225 

ust. 2a. 

2f. Zewnętrznie zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie zezwolenia jest 

obowiązany do wnoszenia rocznej opłaty ustalanej na podstawie średniej rocznej sumy 

wartości aktywów alternatywnych spółek inwestycyjnych oraz unijnych AFI, 

zarządzanych przez danego zarządzającego ASI, w wysokości nie wyższej niż iloczyn 

średniej rocznej sumy wartości tych aktywów oraz stawki nieprzekraczającej 0,008%, 

jednak nie mniej niż równowartość w złotych 750 euro. Średnią roczną sumę wartości 

aktywów alternatywnych spółek inwestycyjnych oraz unijnych AFI wylicza się na 

podstawie sumy wartości aktywów alternatywnych spółek inwestycyjnych oraz unijnych 

AFI ustalanej na ostatni dzień każdego miesiąca danego roku kalendarzowego, na 

podstawie danych wykazywanych w sprawozdaniach przekazywanych Komisji na 

podstawie art. 225 ust. 2a. 

2g. Zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie wpisu do rejestru zarządzających 

ASI jest obowiązany do wnoszenia opłaty rocznej w wysokości równowartości w złotych 

750 euro. 

<2h. Wpis unijnego AFI do rejestru, o którym mowa w art. 263r ust. 1, podlega opłacie 

w wysokości nie większej niż równowartość w złotych 2500 euro. W przypadku 
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funduszu z wydzielonymi subfunduszami takiej opłacie podlega również wpis do 

rejestru drugiego i każdego następnego subfunduszu. 

2i. Fundusz zagraniczny oraz fundusz inwestycyjny otwarty z siedzibą w państwie 

należącym do EEA, wpisane do rejestru, o którym mowa w art. 263 ust. 1, są 

obowiązane do wnoszenia opłaty rocznej w wysokości nie większej niż równowartość 

w złotych 2000 euro. W przypadku gdy fundusz taki jest funduszem z wydzielonymi 

subfunduszami, opłata roczna jest zwiększana o nie więcej niż równowartość w 

złotych 200 euro za każdy subfundusz wydzielony w tym funduszu wpisany do 

rejestru, o którym mowa w art. 263 ust. 1, począwszy od drugiego subfunduszu. 

2j. Towarzystwo, zarządzający ASI, zarządzający z UE oraz osoba prawna, o której 

mowa w art. 263h ust. 1, wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej unijny AFI lub alternatywny fundusz inwestycyjny z siedzibą w państwie 

należącym do EEA, są obowiązani do wnoszenia opłaty rocznej w wysokości nie 

większej niż równowartość w złotych 2000 euro za każdy fundusz wpisany do 

rejestru, o którym mowa w art. 263r ust. 1. W przypadku gdy fundusz taki jest 

funduszem z wydzielonymi subfunduszami, opłata roczna jest zwiększana o nie 

więcej niż równowartość w złotych 500 euro za każdy subfundusz wydzielony w tym 

funduszu wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 263r ust. 1, począwszy od 

drugiego subfunduszu.> 

3. Przeznaczenie i rozdysponowanie wpływów z opłat, o których mowa [w ust. 1-2g]  <w ust. 

1-2j>, oraz ustalenie wysokości, naliczanie i uiszczanie tych opłat następuje na zasadach, 

w trybie i na warunkach określonych w art. 17 ustawy o nadzorze nad rynkiem 

kapitałowym. 

4. (uchylony). 

Art. 253. 

1. Fundusz zagraniczny może zbywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane 

przez siebie tytuły uczestnictwa, jeżeli Komisja otrzyma od właściwego organu państwa 

macierzystego funduszu zagranicznego zawiadomienie o zamiarze zbywania tytułów 

uczestnictwa funduszu zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które 

spełnia warunki określone w ust. 3 i 4. 

2. Zbywanie tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego może rozpocząć się na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej po uzyskaniu przez fundusz zagraniczny od właściwego organu 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2393088:part=a17&full=1
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jego państwa macierzystego informacji o przekazaniu Komisji zawiadomienia, o którym 

mowa w ust. 1. 

3. Wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, określa rozporządzenie 584/2010. W części 

B zawiadomienie powinno zawierać: 

1)   szczegółowy opis sposobów zbywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułów 

uczestnictwa emitowanych przez fundusz zagraniczny, w tym zasad i warunków 

wpłacania i wypłacania kwot związanych z ich nabywaniem i odkupywaniem, oraz 

sposobu udostępniania informacji o funduszu; 

[2)   wskazanie imienia i nazwiska lub firmy (nazwy) oraz miejsca zamieszkania lub siedziby 

oraz adresu w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiciela funduszu zagranicznego na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

3)   wskazanie firmy oraz siedziby i adresu agenta płatności funduszu zagranicznego na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;] 

<2) wskazanie imienia i nazwiska lub firmy (nazwy) oraz miejsca zamieszkania lub 

siedziby oraz adresu w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiciela funduszu 

zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku jego 

ustanowienia przez fundusz zagraniczny; 

3) wskazanie firmy oraz siedziby i adresu agenta płatności funduszu zagranicznego na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku jego ustanowienia przez 

fundusz zagraniczny;> 

4)   treść dodatkowej informacji dla inwestorów nabywających tytuły uczestnictwa na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej[.] <;> 

<5) informacje niezbędne do wystawienia przez Komisję dokumentu potwierdzającego 

wniesienie przez fundusz zagraniczny opłaty za dokonanie wpisu do rejestru, o 

którym mowa w art. 263 ust. 1, lub przekazania przez Komisję informacji o opłatach 

na rzecz Komisji, jakim podlega fundusz zagraniczny.> 

4. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, załącza się: 

1)   regulamin funduszu zagranicznego; 

2)   prospekt informacyjny funduszu zagranicznego; 

3)   kluczowe informacje dla inwestorów funduszu zagranicznego; 

4)   ostatnie roczne i półroczne sprawozdanie finansowe funduszu zagranicznego, jeżeli 

zostały sporządzone; 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.853134&full=1
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5)   zaświadczenie sporządzone przez właściwe organy państwa macierzystego funduszu 

zagranicznego stwierdzające, że fundusz zagraniczny działa zgodnie z prawem 

wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe. 

5. Przez regulamin funduszu zagranicznego, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, rozumie się 

również statut tego funduszu lub statut albo regulamin spółki, jeżeli fundusz utworzony 

jest w formie spółki. 

6. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, oraz dołączone do niego dokumenty powinny 

być sporządzone w języku polskim lub angielskim albo przetłumaczone na język polski 

lub angielski, z tym że treść dodatkowej informacji dla inwestorów oraz kluczowe 

informacje dla inwestorów powinny zostać sporządzone w języku polskim lub 

przetłumaczone na język polski. 

7. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, oraz dołączone do niego dokumenty są 

przesyłane do Komisji w formie elektronicznej przez właściwe organy państwa 

macierzystego funduszu zagranicznego na adres poczty elektronicznej ustanowiony przez 

Komisję dla celów otrzymywania zawiadomień dotyczących funduszy zagranicznych od 

właściwych organów państwa macierzystego funduszu zagranicznego oraz prowadzenia 

korespondencji z właściwymi organami państw członkowskich w zakresie zawiadomień 

funduszy zagranicznych oraz prowadzonej przez fundusze zagraniczne działalności na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

8. Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy fundusz zagraniczny 

prowadzący działalność jako fundusz z wydzielonymi subfunduszami zamierza zbywać na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytuły uczestnictwa związane z subfunduszem, który 

nie był wskazany w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, oraz dołączonych do niego 

dokumentach. 

Art. 254. 

1. Fundusz zagraniczny jest obowiązany do: 

1)   publikowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej regulaminu, prospektu 

informacyjnego, kluczowych informacji dla inwestorów, dodatkowej informacji dla 

inwestorów, zmian dokonanych w prospekcie informacyjnym, kluczowych informacjach 

dla inwestorów i dodatkowej informacji dla inwestorów, a także rocznego i półrocznego 

sprawozdania finansowego; 

2)   udostępniania przy zbywaniu tytułów uczestnictwa kluczowych informacji dla 

inwestorów, dodatkowej informacji dla inwestorów oraz innych informacji i dokumentów, 
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do których udostępniania jest zobowiązany zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi 

w państwie macierzystym - umożliwiając zapoznanie się z nimi przed nabyciem tytułów 

uczestnictwa. 

[1a. Dodatkowa informacja dla inwestorów zawiera podstawowe informacje na temat 

zbywania i odkupywania tytułów uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

listę podmiotów, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu tytułów uczestnictwa 

funduszu zagranicznego, zwięzłe informacje na temat obowiązków podatkowych 

uczestników funduszu, wskazanie przedstawiciela funduszu zagranicznego i agenta 

płatności funduszu zagranicznego wraz z krótkim opisem wykonywanej przez nich funkcji 

oraz wskazanie strony internetowej funduszu zagranicznego prowadzonej w języku 

polskim, na której będą udostępniane informacje i dokumenty dla uczestników funduszu 

zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.] 

<1a. Dodatkowa informacja dla inwestorów zawiera: 

1) podstawowe informacje na temat zbywania i odkupywania tytułów uczestnictwa na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym listę podmiotów, które pośredniczą w 

zbywaniu i odkupywaniu tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego; 

2) zwięzłe informacje na temat obowiązków podatkowych uczestników funduszu 

zagranicznego; 

3) wskazanie strony internetowej funduszu zagranicznego prowadzonej w języku 

polskim, na której będą udostępniane informacje i dokumenty dla uczestników 

funduszu zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

4) wskazanie przedstawiciela funduszu zagranicznego lub agenta płatności funduszu 

zagranicznego, wraz z krótkim opisem wykonywanej przez nich funkcji – w 

przypadku ich ustanowienia przez fundusz zagraniczny, a w przypadku gdy fundusz 

zagraniczny nie ustanowił przedstawiciela funduszu zagranicznego – wskazanie 

sposobu składania reklamacji przez uczestników funduszu zagranicznego oraz 

sposobu udostępniania uczestnikom funduszu zagranicznego informacji o 

funduszu.> 

1b. Termin publikowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zmian w prospekcie 

informacyjnym, kluczowych informacjach dla inwestorów i regulaminie funduszu 

zagranicznego oraz termin ich wejścia w życie wobec uczestników funduszu 

zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się według prawa państwa 

macierzystego funduszu. Terminy te są tożsame odpowiednio z terminem publikowania 
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tych zmian na terytorium państwa macierzystego funduszu i terminem ich wejścia w życie 

wobec uczestników funduszu na terytorium tego państwa. 

1c. Publikowanie przez fundusz zagraniczny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

dokumentów i informacji, o których mowa w ust. 1, odbywa się na stronie internetowej 

funduszu zagranicznego prowadzonej w języku polskim. 

2. Publikowane i udostępniane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

1)   kluczowe informacje dla inwestorów oraz dodatkowa informacja dla inwestorów powinny 

być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski; 

2)   pozostałe dokumenty i informacje objęte obowiązkiem publikowania lub udostępniania 

powinny być sporządzone w języku polskim lub angielskim albo przetłumaczone na język 

polski lub angielski. 

[3. Do informacji reklamowych, ogłoszeń oraz innych informacji udostępnianych przez 

fundusz zagraniczny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się przepis art. 229.] 

<3. Do ogłoszeń oraz innych informacji udostępnianych przez fundusz zagraniczny na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się przepisy art. 229.> 

4. Na żądanie uczestnika fundusz zagraniczny lub spółka nim zarządzająca mają obowiązek 

udzielić, w języku polskim, dodatkowych informacji o limitach inwestycyjnych funduszu, 

sposobie zarządzania ryzykiem inwestycyjnym funduszu, a także o aktualnych zmianach i 

przyrostach wartości w zakresie głównych lokat funduszu. 

5. Częstotliwość publikowania ceny zbycia i odkupienia tytułów uczestnictwa funduszu 

zagranicznego ustala się według prawa państwa macierzystego funduszu zagranicznego. 

 

Art. 256. 

[1. Fundusz zagraniczny jest obowiązany zapewnić uczestnikom funduszu: 

1)   prawidłowe zbywanie i odkupywanie tytułów uczestnictwa funduszu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z zasadami przedstawionymi w zawiadomieniu, o 

których mowa w art. 253 ust. 3, w tym sprawne wpłacanie i wypłacanie kwot związanych z 

nabywaniem i odkupywaniem tytułów uczestnictwa; 

2)   dostęp do kluczowych informacji dla inwestorów w języku polskim; 

3)   dostęp do informacji i dokumentów o funduszu; 

4)   co najmniej taki sam poziom ochrony jak w państwie macierzystym; 
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5)   przekazywanie potwierdzeń zbycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w języku polskim, 

z częstotliwością obowiązującą fundusz zagraniczny zgodnie z przepisami prawa państwa 

macierzystego. 

1a. Fundusz zagraniczny jest obowiązany do prowadzenia działalności na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z zasadami uczciwego obrotu. Fundusz zagraniczny jest 

obowiązany zapewnić, aby tłumaczenie informacji i dokumentów, wymienionych w art. 

254 ust. 1, dokładnie odpowiadało treści oryginalnych informacji. 

1b. Fundusz zagraniczny powinien mieć możliwość ustalenia każdego uczestnika funduszu, 

który nabył tytuły uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez konieczności 

korzystania przez fundusz zagraniczny z pośrednictwa innego podmiotu, w szczególności 

zapewnić, aby z wyjątkiem tytułów uczestnictwa dopuszczonych do obrotu na rynku 

regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prawa uczestnika funduszu 

wynikające z tytułów uczestnictwa zbywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

były zapisywane w rejestrze uczestników funduszu zagranicznego indywidualnie na rzecz 

każdego uczestnika.] 

<1. Fundusz zagraniczny jest obowiązany ustanowić, na potrzeby prowadzonej 

działalności zbywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowanych przez 

ten fundusz tytułów uczestnictwa, odpowiednie rozwiązania techniczne 

i organizacyjne zapewniające: 

1) prawidłowe zbywanie i odkupywanie tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na warunkach określonych 

w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 253 ust. 1, w tym sprawne wpłacanie i 

wypłacanie kwot związanych z nabywaniem i odkupywaniem tytułów uczestnictwa 

oraz wypłacanie dochodów lub innych świadczeń należnych uczestnikom funduszu 

zagranicznego; 

2) uczestnikom i potencjalnym uczestnikom funduszu zagranicznego dostęp do 

informacji o sposobie zbywania i odkupywania na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusz zagraniczny oraz sposobie 

dokonywania wypłat kwot związanych z odkupywaniem tytułów uczestnictwa; 

3) możliwość wykonywania przez uczestników funduszu zagranicznego praw 

związanych z inwestycją w tytuły uczestnictwa, w tym składania reklamacji, oraz 

łatwy dostęp do procedur i informacji związanych z wykonywaniem przez 

uczestników i potencjalnych uczestników funduszu zagranicznego praw związanych 
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z inwestycją w tytuły uczestnictwa, w tym dotyczących środków stosowanych w 

zakresie rozpatrywania reklamacji; 

4) uczestnikom i potencjalnym uczestnikom funduszu zagranicznego dostęp do 

dokumentów i informacji, o których mowa w art. 254 ust. 1, oraz informacji na 

temat ceny zbycia i odkupienia tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego w 

sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi oraz wykonanie ich kopii, zgodnie 

z wymogami, o których mowa w art. 254 ust. 1b–5; 

5) uczestnikom i potencjalnym uczestnikom funduszu zagranicznego udostępnianie 

informacji dotyczących obowiązków funduszu zagranicznego realizowanych przez 

ustanowione rozwiązania techniczne i organizacyjne, na trwałym nośniku 

informacji; 

6) wymianę informacji między Komisją a funduszem zagranicznym. 

1a. Fundusz zagraniczny jest obowiązany do: 

1) prowadzenia działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie 

z zasadami uczciwego obrotu; 

2) zapewnienia uczestnikom funduszu zagranicznego co najmniej takiego samego 

poziomu ochrony jak w państwie macierzystym; 

3) przekazywania uczestnikom funduszu zagranicznego potwierdzeń zbycia lub 

odkupienia tytułów uczestnictwa w języku polskim, z częstotliwością obowiązującą 

fundusz zagraniczny zgodnie z przepisami prawa państwa macierzystego; 

4) zapewnienia, aby tłumaczenie informacji i dokumentów wymienionych w art. 254 

ust. 1 dokładnie odpowiadało treści oryginalnych informacji. 

1b. Fundusz zagraniczny jest obowiązany do posiadania możliwości ustalenia każdego 

uczestnika funduszu zagranicznego, który nabył tytuły uczestnictwa na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, bez konieczności korzystania przez fundusz zagraniczny z 

pośrednictwa innego podmiotu, w szczególności jest obowiązany zapewnić, aby 

z wyjątkiem tytułów uczestnictwa dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, 

prawa uczestnika funduszu zagranicznego wynikające z tytułów uczestnictwa 

zbywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej były zapisywane w rejestrze 

uczestników funduszu zagranicznego indywidualnie na rzecz każdego uczestnika.> 

1c. Fundusz zagraniczny jest obowiązany informować Komisję o zmianach informacji 

zawartych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 253 ust. 1, oraz dołączonych do niego 

dokumentach, wskazując miejsce udostępnienia Komisji tych zmian w formie 
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elektronicznej. Zmiany mogą być udostępnione na prowadzonej w języku polskim stronie 

internetowej funduszu zagranicznego lub na stronie internetowej spółki zarządzającej 

funduszu zagranicznego bądź na innej stronie internetowej wskazanej przez fundusz 

zagraniczny w zawiadomieniu. 

1d. Informacja o zmianach może mieć postać nowej wersji dokumentu albo opisu dokonanej 

zmiany. Informacja o zmianach może być przesłana na wyznaczony w tym celu przez 

Komisję adres poczty elektronicznej. Dokumenty przekazywane i udostępniane w formie 

elektronicznej powinny być sporządzone w formacie będącym w powszechnym użyciu. 

[1e. O planowanej zmianie w informacji, o której mowa w art. 253 ust. 3 pkt 1, lub zmianie 

kategorii tytułów uczestnictwa funduszu zbywanych na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, fundusz informuje Komisję przed wprowadzeniem zmiany. 

1f. Fundusz zagraniczny jest obowiązany ustanowić przedstawiciela na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.] 

<1e. O planowanej zmianie informacji, o których mowa w art. 253 ust. 3 pkt 1, lub 

zmianie kategorii tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego zbywanych na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej fundusz zagraniczny informuje Komisję co 

najmniej na miesiąc przed wprowadzeniem zmiany. 

1f. Przyjęte przez fundusz zagraniczny rozwiązania techniczne i organizacyjne, w tym 

wykorzystujące środki komunikacji elektronicznej: 

1) mogą przewidywać wypełnianie wymogów, o których mowa w ust. 1, bezpośrednio 

przez fundusz zagraniczny lub za pośrednictwem spółki zarządzającej, która 

zarządza tym funduszem, przedstawiciela funduszu zagranicznego ustanowionego na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub agenta płatności; 

2) są dostępne w języku polskim.> 

1g. Fundusz zagraniczny może przekazywać informacje, o których mowa w ust. 1c i 1e, za 

pośrednictwem swojego przedstawiciela na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

<1h. Zakres obowiązków wykonywanych przez przedstawiciela funduszu zagranicznego 

określa umowa zawarta w formie pisemnej między funduszem zagranicznym a 

przedstawicielem funduszu zagranicznego. Umowa zawiera zobowiązanie funduszu 

zagranicznego do przekazywania przedstawicielowi funduszu zagranicznego 

informacji i dokumentów niezbędnych do wykonywania powierzonych 

obowiązków.> 
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2. Przedstawiciel funduszu zagranicznego, na podstawie umowy z funduszem zagranicznym, 

jest obowiązany w szczególności do: 

1)   reprezentowania funduszu zagranicznego w postępowaniu przed Komisją; 

2)   reprezentowania funduszu zagranicznego wobec uczestników funduszu zagranicznego; 

3)   wykonywania czynności koniecznych do obsługi uczestników funduszu zagranicznego, w 

tym przyjmowania reklamacji uczestników; 

4)   zapewnienia uczestnikom funduszu zagranicznego dostępu do informacji o funduszu na 

zasadach określonych w ustawie; 

5)   (uchylony); 

[6)   informowania Komisji o zamiarze zaprzestania oraz o zaprzestaniu przez fundusz 

zagraniczny zbywania tytułów uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.] 

2a. Dokonane przez fundusz zagraniczny zmiany sposobów zbywania tytułów uczestnictwa 

przedstawionych w informacji, o której mowa w art. 253 ust. 3 pkt 1, powinny być zgodne 

z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

[3. Złożenie oświadczenia woli, dokumentu urzędowego lub pisma procesowego 

przedstawicielowi uznaje się za złożenie go funduszowi zagranicznemu.] 

<3. W przypadku ustanowienia przez fundusz zagraniczny przedstawiciela funduszu 

zagranicznego złożenie oświadczenia woli, dokumentu urzędowego lub pisma 

procesowego przedstawicielowi uznaje się za złożenie go funduszowi 

zagranicznemu.> 

[3a. Fundusz zagraniczny, który zamierza zaprzestać zbywania emitowanych przez siebie 

tytułów uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany umożliwić 

uczestnikom dostęp do informacji i dokumentów zgodnie z art. 254, umożliwić odkupienie 

tytułów uczestnictwa oraz wykonywać obowiązek, o którym mowa w ust. 1f i w art. 257 

ust. 1, do chwili odkupienia wszystkich tytułów uczestnictwa zbytych w ramach zbywania 

tytułów uczestnictwa funduszu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.] 

3b. Komisja ustanawia adres poczty elektronicznej dla celów otrzymywania informacji od 

funduszu zagranicznego i jego przedstawiciela. 

4. (uchylony). 

Art. 257. 

1. [Fundusz zagraniczny jest obowiązany ustanowić agenta płatności na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.] Agentem płatności może być wyłącznie bank krajowy lub 

krajowy oddział instytucji kredytowej. 
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<1a. Zakres obowiązków wykonywanych przez agenta płatności określa umowa zawarta 

w formie pisemnej między funduszem zagranicznym a agentem płatności. Umowa 

zawiera zobowiązanie funduszu zagranicznego do przekazywania agentowi płatności 

informacji i dokumentów niezbędnych do wykonywania powierzonych 

obowiązków.> 

2. Agent płatności, na podstawie umowy z funduszem zagranicznym, jest obowiązany w 

szczególności do: 

1)   przyjmowania wpłat na nabycie tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego; 

2)   dokonywania wypłat środków z tytułu umorzenia tytułów uczestnictwa funduszu 

zagranicznego; 

3)   dokonywania wypłat dochodów lub innych świadczeń należnych uczestnikom funduszu 

zagranicznego. 

3. (uchylony). 

Art. 258. 

Fundusz zagraniczny może zbywać tytuły uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej bezpośrednio lub za pośrednictwem: 

1)   spółki zarządzającej lub oddziału tej spółki po spełnieniu warunków określonych w 

rozdziale 2 niniejszego działu, firmy inwestycyjnej, banku krajowego wykonującego 

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

lub krajowego oddziału instytucji kredytowej, uprawnionych do wykonywania 

działalności w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia 

instrumentów finansowych; 

2)   towarzystwa oraz podmiotu, o którym mowa w art. 32 ust. 2. 

 

<Art. 258a. 

1. Fundusz zagraniczny może zaprzestać zbywania emitowanych przez siebie tytułów 

uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem że: 

1) opublikuje ogólną ofertę odkupienia, bez ponoszenia jakichkolwiek opłat lub 

potrąceń, wszystkich tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego nabytych na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawi tę ofertę, bezpośrednio lub za 

pośrednictwem podmiotów uczestniczących w zbywaniu tytułów uczestnictwa na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, indywidualnie uczestnikom posiadającym 

tytuły uczestnictwa tego funduszu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2458866:part=a70u2&full=1
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oferta ta będzie dostępna przez co najmniej 30 dni roboczych od dnia jej 

przedstawienia; 

2) opublikuje i udostępni, w sposób przyjęty dla publikowania i udostępniania 

informacji o funduszu zagranicznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

w związku ze zbywaniem tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego oraz 

odpowiedni dla kategorii uczestników, do których fundusz zagraniczny był 

kierowany, informację o zamiarze zaprzestania zbywania tytułów uczestnictwa 

funduszu zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

3) rozwiąże umowy z podmiotami pośredniczącymi w zbywaniu tytułów uczestnictwa 

funduszu zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze skutkiem od 

dnia przekazania przez fundusz zagraniczny właściwemu organowi jego państwa 

macierzystego zawiadomienia o zaprzestaniu zbywania tytułów uczestnictwa tego 

funduszu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zmieni takie umowy w sposób 

uniemożliwiający zbywanie tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia przekazania przez fundusz zagraniczny 

właściwemu organowi jego państwa macierzystego zawiadomienia o zaprzestaniu 

zbywania tytułów uczestnictwa tego funduszu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2: 

1) wskazują skutki dla uczestników funduszu zagranicznego, którzy nie skorzystają 

z oferty funduszu zagranicznego odkupienia posiadanych przez nich tytułów 

uczestnictwa; 

2) są przekazywane w języku polskim. 

3. Fundusz zagraniczny zaprzestaje zbywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

emitowanych przez siebie tytułów uczestnictwa z dniem przekazania przez fundusz 

zagraniczny właściwemu organowi jego państwa macierzystego zawiadomienia o 

zaprzestaniu zbywania tytułów uczestnictwa tego funduszu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Po zaprzestaniu zbywania tytułów uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej fundusz zagraniczny jest obowiązany udostępniać uczestnikom funduszu 

zagranicznego, którzy nie skorzystali z oferty funduszu zagranicznego odkupienia 

posiadanych przez nich tytułów uczestnictwa, informacje, o których mowa w art. 254 

ust. 1, zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 254 ust. 1b–5. 
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5. W przypadku gdy udostępnianie informacji odbywa się w języku polskim, fundusz 

zagraniczny może udostępniać informacje, o których mowa w art. 254 ust. 1, przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub innych środków 

porozumiewania się na odległość. 

6. Po otrzymaniu przez Komisję od właściwego organu państwa macierzystego funduszu 

zagranicznego zawiadomienia o zaprzestaniu przez fundusz zagraniczny zbywania 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowanych przez ten fundusz tytułów 

uczestnictwa: 

1) Komisji przysługują uprawnienia, o których mowa w art. 259 ust. 3 i 3a; 

2) do funduszu zagranicznego nie stosuje się przepisów określających zasady zbywania 

tytułów uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.> 

 

Art. 261. 

[1. Jeżeli fundusz inwestycyjny otwarty zamierza zbywać i odkupywać jednostki uczestnictwa 

na terytorium państwa członkowskiego, jest obowiązany zawiadomić, w formie pisemnej, 

Komisję o tym zamiarze. W przypadku zamiaru zbywania i odkupywania jednostek 

uczestnictwa funduszu na terytorium państwa członkowskiego za pośrednictwem 

zarządzającego funduszem towarzystwa albo spółki zarządzającej, która zarządza tym 

funduszem i prowadzi jego sprawy, okoliczność tę należy wskazać w zawiadomieniu.] 

<1. Jeżeli fundusz inwestycyjny otwarty zamierza zbywać jednostki uczestnictwa na 

terytorium państwa członkowskiego, jest obowiązany zawiadomić, w formie 

pisemnej, Komisję o tym zamiarze. W przypadku zamiaru zbywania jednostek 

uczestnictwa funduszu na terytorium państwa członkowskiego za pośrednictwem 

zarządzającego funduszem towarzystwa albo spółki zarządzającej, która zarządza 

tym funduszem i prowadzi jego sprawy, okoliczność tę należy wskazać w 

zawiadomieniu.> 

2. Wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, określa rozporządzenie 584/2010. 

3. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, załącza się: 

1)   statut funduszu; 

2)   prospekt informacyjny funduszu; 

3)   ostatnie roczne i półroczne sprawozdanie finansowe funduszu, jeżeli zostały sporządzone; 

4)   kluczowe informacje dla inwestorów. 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.853134&full=1
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4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, wraz z dołączonymi do niego dokumentami 

przekazuje się Komisji również w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej 

wskazany przez Komisję. 

5. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, oraz dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1-

3, powinny być również sporządzone w języku angielskim albo przetłumaczone na język 

angielski. Kluczowe informacje dla inwestorów powinny być również sporządzone w 

języku urzędowym państwa członkowskiego, na terytorium którego fundusz zamierza 

zbywać jednostki uczestnictwa, albo przetłumaczone na ten język. 

6. Fundusz inwestycyjny otwarty jest obowiązany informować właściwy organ goszczącego 

państwa członkowskiego o zmianach informacji zawartych w zawiadomieniu, o którym 

mowa w ust. 1, oraz zmianach w dołączonych do niego dokumentach, wskazując miejsce 

ich udostępnienia temu organowi w formie elektronicznej. Zmiany mogą być 

udostępnione na stronie internetowej funduszu, na stronie internetowej zarządzającego 

funduszem towarzystwa lub spółki zarządzającej, która zarządza tym funduszem i 

prowadzi jego sprawy, lub na innej stronie internetowej wskazanej przez fundusz w 

zawiadomieniu. 

7. Informacja o zmianach może mieć postać nowej wersji dokumentu lub opisu dokonanej 

zmiany. Informacja o zmianach może być przesłana na adres poczty elektronicznej 

wyznaczony przez właściwy organ goszczącego państwa członkowskiego. Dokumenty 

przekazywane i udostępniane w formie elektronicznej powinny być sporządzone w 

formacie będącym w powszechnym użyciu. 

8. Do informacji o zmianach stosuje się ust. 5, z tym że informacji nie sporządza się w języku 

polskim. 

9. Fundusz inwestycyjny otwarty jest obowiązany zapewnić właściwemu organowi 

goszczącego państwa członkowskiego dostęp do dokumentów, o których mowa w ust. 3, 

w formie elektronicznej. 

[10. Przed wprowadzeniem zmiany zasad zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa na 

terytorium goszczącego państwa członkowskiego, zawartych w części B zawiadomienia, o 

którym mowa w ust. 1, fundusz informuje pisemnie o tych zmianach właściwy organ 

goszczącego państwa członkowskiego.] 

<10. Co najmniej na miesiąc przed wprowadzeniem zmiany zasad zbywania 

i odkupywania jednostek uczestnictwa na terytorium goszczącego państwa 

członkowskiego zawartych w części B zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, 
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zmiany rozwiązań technicznych i organizacyjnych ustanowionych przez fundusz 

inwestycyjny otwarty na potrzeby zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa 

na terytorium goszczącego państwa członkowskiego opisanych w zawiadomieniu, o 

którym mowa w ust. 1, lub zmiany kategorii jednostek uczestnictwa funduszu 

zbywanych na terytorium goszczącego państwa członkowskiego, fundusz informuje, 

w formie pisemnej, o tych zmianach Komisję oraz właściwy organ goszczącego 

państwa członkowskiego.> 

<11. Jeżeli wskutek wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 10, działalność 

funduszu inwestycyjnego otwartego nie byłaby zgodna z przepisami prawa, Komisja 

w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania wszystkich informacji i 

dokumentów informuje o tym fundusz oraz właściwy organ goszczącego państwa 

członkowskiego. 

12. W przypadku wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 10, bez wymaganego 

zawiadomienia Komisji lub w przypadku gdy wskutek wprowadzonej zmiany 

działalność funduszu inwestycyjnego otwartego nie byłaby zgodna z przepisami 

prawa, Komisja może zastosować sankcje, o których mowa w art. 228 ust. 1 i 1a. W 

przypadku gdy wprowadzona zmiana dodatkowo istotnie narusza interesy 

uczestników funduszu na terytorium goszczącego państwa członkowskiego, Komisja, 

bez względu na zastosowanie sankcji, o których mowa w art. 228 ust. 1 i 1a, może 

zakazać dalszego zbywania jednostek uczestnictwa funduszu na terytorium tego 

państwa. Komisja niezwłocznie informuje właściwy organ goszczącego państwa 

członkowskiego o zastosowanych sankcjach.> 

 

Art. 261a. 

1. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia funduszu inwestycyjnego 

otwartego, o którym mowa w art. 261 ust. 1, Komisja: 

1)   przekazuje zawiadomienie wraz z załączonymi do niego dokumentami właściwemu 

organowi goszczącego państwa członkowskiego albo 

2)   w drodze decyzji, odmawia przekazania zawiadomienia właściwemu organowi 

goszczącego państwa członkowskiego. 

2. W przypadku gdy zawiadomienie lub załączone do niego dokumenty nie spełniają 

wymogów określonych w ustawie lub są niekompletne, Komisja może żądać uzupełnienia 

lub zmiany informacji lub dokumentów złożonych przez fundusz. Termin, o którym 
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mowa w ust. 1, biegnie od dnia następującego po otrzymaniu przez Komisję informacji i 

dokumentów zgodnie z żądaniem. 

3. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 Komisja przekazuje właściwemu organowi 

goszczącego państwa członkowskiego, w formie elektronicznej, na wskazany przez ten 

organ adres poczty elektronicznej, otrzymane od funduszu inwestycyjnego otwartego: 

1)   zawiadomienie, o którym mowa w art. 261 ust. 1, i dokumenty, o których mowa w art. 

261 ust. 3 pkt 1-3, sporządzone w języku angielskim albo przetłumaczone na ten język; 

2)   kluczowe informacje dla inwestorów sporządzone w języku urzędowym goszczącego 

państwa członkowskiego albo przetłumaczone na ten język. 

4. Do przekazywanych właściwemu organowi goszczącego państwa członkowskiego 

dokumentów Komisja załącza sporządzone w języku angielskim zaświadczenie 

potwierdzające, że fundusz prowadzi działalność zgodnie z prawem wspólnotowym 

regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe. 

5. Po otrzymaniu od właściwego organu goszczącego państwa członkowskiego potwierdzenia 

wpłynięcia zawiadomienia wraz z wymaganymi dokumentami oraz w formie 

umożliwiającej ich odczytanie i wydrukowanie, Komisja niezwłocznie powiadamia 

fundusz o otrzymaniu potwierdzenia. [Fundusz może rozpocząć zbywanie i odkupywanie 

jednostek uczestnictwa na terytorium goszczącego państwa członkowskiego od dnia 

otrzymania takiego powiadomienia.]  < Fundusz może rozpocząć zbywanie jednostek 

uczestnictwa na terytorium goszczącego państwa członkowskiego od dnia 

otrzymania takiego powiadomienia.> 

6. Komisja odmawia przekazania zawiadomienia właściwemu organowi goszczącego państwa 

członkowskiego, jeżeli zawiadomienie lub załączone do niego dokumenty pod względem 

treści lub formy nie są zgodne z przepisami prawa. 

 

Art. 261c. 

Fundusz inwestycyjny otwarty jest obowiązany zapewnić, aby tłumaczenie informacji i 

dokumentów, o których mowa w art. 261b ust. 2, dokładnie odpowiadało treści oryginalnych 

informacji 

<Art. 261d. 

1. Fundusz inwestycyjny otwarty może zaprzestać zbywania jednostek uczestnictwa na 

terytorium goszczącego państwa członkowskiego, pod warunkiem że: 
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1) opublikuje ogólną ofertę odkupienia, bez ponoszenia jakichkolwiek opłat lub 

potrąceń, wszystkich jednostek uczestnictwa funduszu nabytych na terytorium 

goszczącego państwa członkowskiego, przedstawi tę ofertę, bezpośrednio lub za 

pośrednictwem podmiotów uczestniczących w zbywaniu jednostek uczestnictwa na 

terytorium tego państwa, indywidualnie uczestnikom funduszu, którzy nabyli 

jednostki uczestnictwa funduszu na terytorium goszczącego państwa 

członkowskiego, oraz oferta ta będzie dostępna przez co najmniej 30 dni roboczych 

od dnia jej przedstawienia; 

2) opublikuje i udostępni w tym goszczącym państwie członkowskim, w sposób przyjęty 

dla publikowania i udostępniania informacji o funduszu na terytorium goszczącego 

państwa członkowskiego w związku ze zbywaniem jednostek uczestnictwa funduszu 

oraz odpowiedni dla kategorii klientów, do których fundusz był kierowany, 

informację o zamiarze zaprzestania zbywania jednostek uczestnictwa funduszu na 

terytorium goszczącego państwa członkowskiego; 

3) rozwiąże umowy z podmiotami pośredniczącymi w zbywaniu jednostek uczestnictwa 

funduszu na terytorium goszczącego państwa członkowskiego ze skutkiem od dnia 

przekazania przez fundusz Komisji zawiadomienia o zaprzestaniu zbywania 

jednostek uczestnictwa funduszu na terytorium goszczącego państwa członkowskiego 

lub zmieni takie umowy w sposób uniemożliwiający zbywanie jednostek uczestnictwa 

funduszu na terytorium goszczącego państwa członkowskiego od dnia przekazania 

przez fundusz Komisji zawiadomienia o zaprzestaniu zbywania jednostek 

uczestnictwa funduszu na terytorium goszczącego państwa członkowskiego; 

4) przekaże Komisji zawiadomienie o zaprzestaniu zbywania jednostek uczestnictwa 

funduszu na terytorium goszczącego państwa członkowskiego. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2: 

1) wskazują skutki dla uczestników funduszu, którzy nie skorzystają z oferty funduszu 

odkupienia posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa; 

2) są przekazywane w języku urzędowym goszczącego państwa członkowskiego lub 

w jednym z języków urzędowych tego państwa albo języku dopuszczonym przez 

właściwe organy goszczącego państwa członkowskiego albo przetłumaczone na jeden 

z tych języków. 

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, zawiera opis sposobu realizacji 

wymogów, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3. 
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4. Fundusz inwestycyjny otwarty zaprzestaje zbywania jednostek uczestnictwa funduszu 

na terytorium goszczącego państwa członkowskiego z dniem przekazania Komisji 

zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4. 

 

Art. 261e. 

1. W terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w 

art. 261d ust. 1 pkt 4, Komisja przekazuje zawiadomienie właściwemu organowi 

goszczącego państwa członkowskiego wskazanego w tym zawiadomieniu. 

2. W przypadku gdy zawiadomienie, o którym mowa w art. 261d ust. 1 pkt 4, jest 

niekompletne, Komisja żąda uzupełnienia informacji zawartych w tym 

zawiadomieniu. Termin, o którym mowa w ust. 1, biegnie od dnia następującego po 

dniu otrzymania przez Komisję zawiadomienia zgodnie z żądaniem. 

3. Komisja niezwłocznie powiadamia fundusz inwestycyjny otwarty o otrzymaniu 

potwierdzenia wpłynięcia zawiadomienia, o którym mowa w art. 261d ust. 1 pkt 4, od 

właściwego organu goszczącego państwa członkowskiego. 

4. Niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia, o którym mowa w art. 261d ust. 1 pkt 4, 

właściwemu organowi goszczącego państwa członkowskiego Komisja przekazuje 

kopię tego zawiadomienia Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów 

Wartościowych. 

Art. 261f. 

1. Po zaprzestaniu zbywania jednostek uczestnictwa na terytorium goszczącego państwa 

członkowskiego fundusz inwestycyjny otwarty jest obowiązany wypełniać obowiązki 

informacyjne wobec uczestników funduszu, którzy nie skorzystali z oferty funduszu 

odkupienia posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa. Przepisy art. 261b i art. 

261c stosuje się odpowiednio. 

2. Fundusz inwestycyjny otwarty może wypełniać obowiązki informacyjne, o których 

mowa w ust. 1, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub innych 

środków porozumiewania się na odległość, pod warunkiem że przekazywanie 

informacji odbywa się w języku urzędowym goszczącego państwa członkowskiego 

lub w jednym z języków urzędowych tego państwa albo w języku dopuszczonym 

przez właściwe organy goszczącego państwa członkowskiego albo przekazywane 

informacje są przetłumaczone na jeden z tych języków. 
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3. Do czasu odkupienia od uczestników z goszczącego państwa członkowskiego jednostek 

uczestnictwa zbytych tym uczestnikom przez fundusz inwestycyjny otwarty na 

podstawie art. 261 ust. 1 fundusz inwestycyjny otwarty jest obowiązany informować 

Komisję o istotnych zmianach informacji zawartych w dokumentach, o których 

mowa w art. 261 ust. 3. Komisja niezwłocznie przekazuje te informacje właściwemu 

organowi goszczącego państwa członkowskiego, którego dotyczyło zawiadomienie, o 

którym mowa w art. 261d ust. 1 pkt 4.> 

 

Art. 262. 

1. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 

otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA mogą być zbywane, pod 

warunkiem że fundusze te działają zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady 

zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe. Do zbywania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa tych funduszy stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 253-260, z tym że przez państwo macierzyste tych funduszy rozumie się 

państwo ich siedziby. 

2. Do zbywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, których organem 

jest towarzystwo, na terytorium państw należących do EEA stosuje się odpowiednio 

przepisy [art. 261-261c]  <art. 261-261f>. 

 

Art. 263. 

1. Komisja prowadzi rejestr funduszy zagranicznych oraz funduszy, o których mowa w art. 

262, które zbywają tytuły uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1)   firmę (nazwę) oraz siedzibę i adres funduszu oraz spółki zarządzającej tym funduszem; 

[2)   imię i nazwisko albo firmę (nazwę) oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz adres w 

Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiciela funduszu; 

3)   firmę oraz siedzibę i adres agenta płatności;] 

<2) w przypadku gdy fundusz ustanowił przedstawiciela funduszu – imię i nazwisko albo 

firmę (nazwę) oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz adres w Rzeczypospolitej 

Polskiej przedstawiciela funduszu; 

3) w przypadku gdy fundusz ustanowił agenta płatności – firmę oraz siedzibę i adres 

agenta płatności;> 
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4)   w przypadku gdy fundusz prowadzi działalność jako fundusz składający się z 

subfunduszy - nazwy wszystkich subfunduszy, z którymi są związane tytuły uczestnictwa, 

które mogą być zbywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Art. 263a. 

1. Unijny AFI może być wprowadzany do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

1)   wśród klientów profesjonalnych; 

2)    wśród klientów detalicznych - wyłącznie jeżeli prawa uczestnictwa tego unijnego AFI są 

papierami wartościowymi będącymi przedmiotem oferty publicznej, z wyjątkiem oferty 

publicznej, która nie wymaga sporządzenia prospektu na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b 

rozporządzenia 2017/1129. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wprowadzanie tego unijnego AFI do obrotu 

następuje na zasadach określonych w rozporządzeniu 2017/1129 oraz w ustawie o ofercie 

publicznej. 

<2a. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wprowadzanie unijnego AFI do 

obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga ustanowienia odpowiednich 

rozwiązań technicznych i organizacyjnych zapewniających: 

1) prawidłowe zbywanie, obejmowanie i odkupywanie praw uczestnictwa unijnego AFI 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z zasadami zawartymi 

w regulacjach wewnętrznych unijnego AFI; 

2) inwestorom dostęp do informacji o sposobie nabywania, obejmowania lub 

odkupywania praw uczestnictwa unijnego AFI na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz sposobie dokonywania płatności kwot związanych z odkupywaniem 

praw uczestnictwa unijnego AFI; 

3) możliwość wykonywania przez inwestorów praw związanych z inwestycją w prawa 

uczestnictwa unijnego AFI, w tym składania reklamacji, oraz łatwy dostęp do 

procedur i informacji związanych z wykonywaniem przez inwestorów praw 

związanych z inwestycją w prawa uczestnictwa unijnego AFI, w tym dotyczących 

środków stosowanych w zakresie rozpatrywania reklamacji; 

4) inwestorom dostęp do dokumentów i informacji, o których mowa w art. 222a, 

art. 222b i art. 222d, w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi oraz wykonanie 

ich kopii; 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1959412:part=a1u4lb&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1959412&full=1
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5) inwestorom udostępnianie informacji dotyczących obowiązków unijnego AFI 

realizowanych przez ustanowione rozwiązania techniczne i organizacyjne, na 

trwałym nośniku informacji; 

6) wymianę informacji między Komisją a zarządzającym z UE. 

2b. Przyjęte rozwiązania techniczne i organizacyjne, w tym wykorzystujące środki 

komunikacji elektronicznej: 

1) mogą przewidywać wypełnianie wymogów, o których mowa w ust. 2a, bezpośrednio 

przez zarządzającego z UE, towarzystwo albo zarządzającego ASI prowadzącego 

działalność na podstawie zezwolenia, zarządzających unijnym AFI, lub za 

pośrednictwem przedstawiciela, którego działalność służąca zapewnieniu 

wypełniania wymogów, o których mowa w ust. 2a, jest regulowana przepisami prawa 

i nadzorowana przez właściwy organ; 

2) są dostępne w języku polskim. 

2c. Zakres obowiązków wykonywanych przez przedstawiciela, o którym mowa w ust. 2b 

pkt 1, określa umowa zawarta w formie pisemnej między zarządzającym z UE, 

towarzystwem albo zarządzającym ASI prowadzącym działalność na podstawie 

zezwolenia, zarządzającymi unijnym AFI, a tym przedstawicielem. Umowa zawiera 

zobowiązanie zarządzającego z UE, towarzystwa albo zarządzającego ASI 

prowadzącego działalność na podstawie zezwolenia, zarządzających unijnym AFI, do 

przekazywania przedstawicielowi informacji i dokumentów niezbędnych do 

wykonywania powierzonych obowiązków.> 

3. Jeżeli unijny AFI działa jako AFI powiązany, może być wprowadzany do obrotu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem że AFI podstawowym jest unijny 

AFI albo alternatywna spółka inwestycyjna, które są zarządzane przez zarządzającego z 

UE, towarzystwo albo zarządzającego ASI prowadzącego działalność na podstawie 

zezwolenia. 

Art. 263b. 

1. Zarządzający z UE może wprowadzać unijny AFI, którym zarządza, do obrotu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli Komisja otrzyma od właściwego organu 

nadzoru państwa macierzystego zarządzającego z UE zawiadomienie o zamiarze 

wprowadzenia takiego unijnego AFI do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

które spełnia warunki określone w ust. 2 i 3. 

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 
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1)   list notyfikacyjny wskazujący zarządzającego z UE oraz firmę (nazwę) unijnego AFI, 

który ma być wprowadzany do obrotu, ze wskazaniem jego siedziby; 

2)   firmę, siedzibę oraz adres depozytariusza unijnego AFI; 

3)   opis unijnego AFI lub informacje na jego temat, które zostały udostępnione inwestorom; 

4)   wskazanie siedziby AFI podstawowego, jeżeli unijny AFI jest AFI powiązanym; 

5)   wskazanie państwa, na terytorium którego unijny AFI ma być wprowadzany do obrotu; 

6)   opis zasad wprowadzania do obrotu unijnego AFI; 

7)    w przypadku gdy prawa uczestnictwa unijnego AFI nie są papierami wartościowymi 

będącymi przedmiotem oferty publicznej, z wyjątkiem oferty publicznej, która nie 

wymaga sporządzenia prospektu na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia 2017/1129 

- opis procedur ustanowionych w celu zapobiegania jego wprowadzaniu przez 

zarządzającego z UE lub podmioty działające na jego zlecenie do obrotu wśród klientów 

detalicznych; 

8)   informacje, o których mowa w art. 222a ust. 2, w zakresie, w jakim nie są objęte 

informacjami, o których mowa w pkt 1-7 i w ust. 3 pkt 1[.]  <;> 

<9) adres, na który Komisja ma przekazać informacje o opłatach na rzecz Komisji, 

jakim podlega unijny AFI, oraz informacje niezbędne do wystawienia przez Komisję 

dokumentu potwierdzającego wniesienie przez unijny AFI opłaty na rzecz Komisji; 

10) informacje na temat rozwiązań technicznych i organizacyjnych, o których mowa 

w art. 263a ust. 2a – w przypadku, o którym mowa w art. 263a ust. 1 pkt 2.> 

3. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, załącza się: 

1)   regulacje wewnętrzne unijnego AFI; 

2)   zaświadczenie wystawione przez właściwy organ nadzoru państwa macierzystego 

zarządzającego z UE stwierdzające, że zarządzający z UE jest uprawniony do zarządzania 

unijnymi AFI o określonej strategii inwestycyjnej. 

4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, oraz dołączane do niego dokumenty powinny 

być sporządzone w języku polskim lub angielskim albo przetłumaczone na język polski 

lub angielski. 

5. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, oraz dołączane do niego dokumenty są 

przesyłane do Komisji w formie elektronicznej przez właściwe organy nadzoru państwa 

macierzystego zarządzającego z UE na adres poczty elektronicznej ustanowiony przez 

Komisję dla celów otrzymywania zawiadomień dotyczących zarządzających z UE od 

właściwych organów nadzoru państwa macierzystego zarządzającego z UE oraz 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1959412:part=a1u4lb&full=1
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prowadzenia korespondencji z tymi organami w zakresie zawiadomień zarządzających z 

UE oraz prowadzonej przez zarządzających z UE działalności na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

<Art. 263ba. 

1. Zarządzający z UE może zaprzestać wprowadzania unijnego AFI, którym zarządza, 

do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem że: 

1) opublikuje ogólną ofertę odkupienia, bez ponoszenia jakichkolwiek opłat lub 

potrąceń, wszystkich praw uczestnictwa unijnego AFI nabytych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawi tę ofertę, bezpośrednio lub za pośrednictwem 

podmiotów uczestniczących w zbywaniu praw uczestnictwa unijnego AFI na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, indywidualnie inwestorom unijnego AFI oraz 

oferta ta będzie dostępna przez co najmniej 30 dni roboczych od dnia jej 

przedstawienia; 

2) opublikuje i udostępni, w sposób przyjęty dla publikowania i udostępniania 

informacji o unijnym AFI na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku ze 

zbywaniem praw uczestnictwa unijnego AFI oraz odpowiedni dla kategorii klientów, 

do których unijny AFI był kierowany, informację o zamiarze zaprzestania 

wprowadzania unijnego AFI do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

3) rozwiąże umowy z podmiotami pośredniczącymi w zbywaniu praw uczestnictwa 

unijnego AFI na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze skutkiem od dnia 

przekazania przez zarządzającego z UE właściwemu organowi nadzoru państwa 

macierzystego zawiadomienia o zaprzestaniu wprowadzania takiego unijnego AFI do 

obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zmieni takie umowy w sposób 

uniemożliwiający wprowadzanie unijnego AFI do obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej od dnia przekazania przez zarządzającego z UE 

właściwemu organowi nadzoru państwa macierzystego zawiadomienia 

o zaprzestaniu wprowadzania takiego unijnego AFI do obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do unijnego AFI prowadzącego działalność na 

podstawie rozporządzenia 2015/760 albo będącego AFI typu zamkniętego 

w rozumieniu rozporządzenia 694/2014. 

3. Zarządzający z UE zaprzestaje wprowadzania unijnego AFI do obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej z dniem przekazania przez zarządzającego z UE 
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właściwemu organowi nadzoru jego państwa macierzystego zawiadomienia o 

zaprzestaniu wprowadzania takiego unijnego AFI do obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Po zaprzestaniu wprowadzania unijnego AFI do obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zarządzający z UE jest obowiązany wypełniać obowiązki 

informacyjne, o których mowa w art. 222b i art. 222d ust. 3, wobec inwestorów 

unijnego AFI, którzy mimo zaprzestania przez zarządzającego z UE wprowadzania 

unijnego AFI do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadają prawa 

uczestnictwa unijnego AFI nabyte w drodze ich wprowadzania przez zarządzającego 

z UE do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 263b ust. 

1. 

5. Po otrzymaniu przez Komisję od właściwego organu nadzoru państwa macierzystego 

zarządzającego z UE zawiadomienia o zaprzestaniu wprowadzania unijnego AFI do 

obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

1) Komisji przysługują uprawnienia, o których mowa w art. 273 ust. 1 i 2; 

2) do zarządzającego z UE nie stosuje się przepisów określających zasady 

wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej unijnego AFI 

w odniesieniu do unijnego AFI objętego tym zawiadomieniem. 

6. Zarządzający z UE może wypełniać obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 

222b i art. 222d ust. 3, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub 

innych środków porozumiewania się na odległość.> 

 

Art. 263c. 

1. Jeżeli towarzystwo albo zarządzający ASI zamierzają wprowadzać unijny AFI, którym 

zarządzają, do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, są obowiązani 

zawiadomić, w formie pisemnej, Komisję o tym zamiarze. 

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, jest sporządzane odrębnie dla każdego unijnego 

AFI, który ma być wprowadzany do obrotu, i zawiera: 

1)   list notyfikacyjny wskazujący towarzystwo albo zarządzającego ASI oraz firmę (nazwę) 

unijnego AFI, który ma być wprowadzany do obrotu, ze wskazaniem jego siedziby; 

2)   firmę, siedzibę oraz adres depozytariusza unijnego AFI; 

3)   opis unijnego AFI lub informacje na jego temat, które zostały udostępnione inwestorom; 

4)   wskazanie siedziby AFI podstawowego, jeżeli unijny AFI działa jako AFI powiązany; 
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5)    w przypadku gdy prawa uczestnictwa unijnego AFI nie są papierami wartościowymi 

będącymi przedmiotem oferty publicznej, z wyjątkiem oferty publicznej, która nie 

wymaga sporządzenia prospektu na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia 2017/1129 

- opis procedur ustanowionych w celu zapobiegania jego wprowadzaniu przez 

towarzystwo albo zarządzającego ASI lub podmioty działające na ich zlecenie do obrotu 

wśród klientów detalicznych; 

6)   informacje, o których mowa w art. 222a ust. 2, w zakresie, w jakim nie są objęte 

informacjami, o których mowa w pkt 1-5 i w ust. 3[.]  <;> 

<7) adres, na który Komisja ma przekazać informacje o opłatach na rzecz Komisji, 

jakim podlega unijny AFI, oraz informacje niezbędne do wystawienia przez Komisję 

dokumentu potwierdzającego wniesienie przez unijny AFI opłaty na rzecz Komisji; 

8) informacje na temat rozwiązań technicznych i organizacyjnych, o których mowa 

w art. 263a ust. 2a – w przypadku, o którym mowa w art. 263a ust. 1 pkt 2.> 

3. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, załącza się regulacje wewnętrzne unijnego 

AFI. 

4. Komisja może zgłosić, w drodze decyzji, sprzeciw wobec zamierzonego wprowadzania 

unijnego AFI do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli: 

1)   zarządzanie unijnym AFI przez towarzystwo albo zarządzającego ASI nie jest zgodne z 

przepisami prawa lub zachodzi uzasadnione podejrzenie, że nie będzie zgodne z 

przepisami prawa, lub 

2)   towarzystwo albo zarządzający ASI narusza określone w przepisach prawa warunki 

dotyczące podjęcia i prowadzenia swojej działalności lub działalności unijnego AFI lub 

zachodzi uzasadnione podejrzenie takiego naruszenia. 

5. W terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania wszystkich dokumentów i informacji, o 

których mowa w ust. 2 i 3, Komisja wydaje decyzję, o której mowa w ust. 4, albo 

przekazuje towarzystwu lub zarządzającemu ASI informację o możliwości wprowadzenia 

unijnego AFI do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Informację, o której mowa w ust. 5, Komisja niezwłocznie przekazuje właściwemu 

organowi nadzoru unijnego AFI. 

7. Towarzystwo albo zarządzający ASI mogą rozpocząć wprowadzanie unijnego AFI 

wskazanego w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, do obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej nie wcześniej niż z dniem doręczenia im informacji, o której 

mowa w ust. 5. 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1959412:part=a1u4lb&full=1
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Art. 263d. 

1. Towarzystwo oraz zarządzający ASI są obowiązani informować Komisję o istotnych 

zmianach danych zawartych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 263c ust. 1, i 

dołączonych do niego dokumentach: 

1)   w przypadku zmian planowanych - co najmniej na miesiąc przed dokonaniem zmian; 

2)   w przypadku zmian nieplanowanych - niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 

dni roboczych po powzięciu wiadomości o ich wystąpieniu. 

[2. Komisja niezwłocznie informuje towarzystwo albo zarządzającego ASI, jeżeli wskutek 

wprowadzenia planowanej zmiany zarządzanie unijnym AFI przez towarzystwo albo 

zarządzającego ASI nie będzie zgodne z przepisami prawa lub towarzystwo albo 

zarządzający ASI naruszą przepisy prawa w pozostałym zakresie. 

3. W przypadku wprowadzenia planowanej zmiany, o której mowa w ust. 1, bez wymaganego 

zawiadomienia Komisji lub w przypadku gdy wskutek wprowadzonej zmiany zarządzanie 

unijnym AFI nie jest zgodne z przepisami prawa, Komisja, bez względu na zastosowanie 

sankcji określonych w art. 228 ust. 1a i art. 229a ust. 1, może zakazać dalszego 

wprowadzania unijnego AFI do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.] 

<2. W terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania wszystkich dokumentów 

i informacji, o których mowa w ust. 1, Komisja informuje towarzystwo albo 

zarządzającego ASI, że wskutek wprowadzenia planowanej zmiany zarządzanie 

unijnym AFI przez towarzystwo albo zarządzającego ASI nie będzie zgodne 

z przepisami prawa. 

3. W przypadku wprowadzenia planowanej zmiany, o której mowa w ust. 1, bez 

wymaganego zawiadomienia Komisji lub w przypadku gdy wskutek wprowadzonej 

zmiany zarządzanie unijnym AFI nie jest zgodne z przepisami prawa, Komisja może 

zastosować sankcje, o których mowa w art. 228 ust. 1c i art. 229a ust. 1. W 

przypadku gdy wprowadzona zmiana dodatkowo istotnie narusza interesy 

inwestorów unijnego AFI, Komisja, bez względu na zastosowanie sankcji, o których 

mowa w art. 228 ust. 1c i art. 229a ust. 1, może zakazać dalszego wprowadzania 

unijnego AFI do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.> 

 

< Art. 263da. 

1. Towarzystwo albo zarządzający ASI może zaprzestać wprowadzania unijnego AFI do 

obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem że: 
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1) opublikuje ogólną ofertę odkupienia, bez ponoszenia jakichkolwiek opłat lub 

potrąceń, wszystkich praw uczestnictwa unijnego AFI nabytych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawi tę ofertę, bezpośrednio lub za pośrednictwem 

podmiotów uczestniczących w zbywaniu praw uczestnictwa unijnego AFI na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, indywidualnie inwestorom posiadającym 

prawa uczestnictwa unijnego AFI na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

oferta ta będzie dostępna przez co najmniej 30 dni roboczych od dnia jej 

przedstawienia; 

2) opublikuje i udostępni, w sposób przyjęty dla publikowania i udostępniania 

informacji o unijnym AFI na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku ze 

zbywaniem praw uczestnictwa unijnego AFI oraz odpowiedni dla kategorii klientów, 

do których unijny AFI był kierowany, informację o zamiarze zaprzestania 

wprowadzania unijnego AFI do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

3) rozwiąże umowy z podmiotami pośredniczącymi w zbywaniu praw uczestnictwa 

unijnego AFI na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze skutkiem od dnia 

przekazania Komisji zawiadomienia o zaprzestaniu wprowadzania unijnego AFI do 

obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zmieni takie umowy w sposób 

uniemożliwiający wprowadzanie unijnego AFI do obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej od dnia przekazania Komisji zawiadomienia 

o zaprzestaniu wprowadzania unijnego AFI do obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

4) przekaże Komisji zawiadomienie o zaprzestaniu wprowadzania unijnego AFI do 

obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do unijnego AFI prowadzącego działalność na 

podstawie rozporządzenia 2015/760 albo będącego AFI typu zamkniętego 

w rozumieniu rozporządzenia 694/2014. 

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, jest sporządzane odrębnie dla każdego 

unijnego AFI, którego dotyczy, i zawiera opis sposobu realizacji wymogów, 

o których mowa w ust. 1 pkt 1–3. 

4. W terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w 

ust. 1 pkt 4, Komisja potwierdza towarzystwu lub zarządzającemu ASI możliwość 

zaprzestania wprowadzania unijnego AFI do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 
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5. W przypadku gdy zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, jest niekompletne, 

Komisja żąda uzupełnienia informacji zawartych w zawiadomieniu. Termin, o 

którym mowa w ust. 4, biegnie od dnia następującego po dniu otrzymania przez 

Komisję zawiadomienia zgodnie z żądaniem. 

6. Towarzystwo albo zarządzający ASI zaprzestaje wprowadzania unijnego AFI do 

obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dniem przekazania Komisji 

zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4. 

7. Po zaprzestaniu wprowadzania unijnego AFI do obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej towarzystwo albo zarządzający ASI są obowiązani 

przekazywać informacje, o których mowa w: 

1) art. 222a ust. 3 i 7, art. 222b i art. 222d ust. 2, inwestorom unijnego AFI, którzy 

mimo zaprzestania przez towarzystwo albo zarządzającego ASI wprowadzania 

unijnego AFI do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadają prawa 

uczestnictwa tego unijnego AFI nabyte w drodze wprowadzania unijnego AFI do 

obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 263c ust. 1; 

2) art. 222c i art. 222d ust. 2, Komisji – do czasu odkupienia od inwestorów praw 

uczestnictwa tego unijnego AFI nabytych w drodze wprowadzania unijnego AFI do 

obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 263c ust. 1. 

8. Towarzystwo oraz zarządzający ASI mogą wypełniać obowiązki informacyjne, 

o których mowa w ust. 7, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 

lub innych środków porozumiewania się na odległość. 

9. Do czasu odkupienia od inwestorów praw uczestnictwa unijnego AFI nabytych w 

drodze wprowadzania unijnego AFI do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej na podstawie art. 263c ust. 1 towarzystwo oraz zarządzający ASI są 

obowiązani informować Komisję o istotnych zmianach danych zawartych 

w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 263c ust. 1, i dołączonych do niego 

dokumentach. 

10. W okresie 36 miesięcy od dnia otrzymania od Komisji potwierdzenia możliwości 

zaprzestania wprowadzania unijnego AFI do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej towarzystwo albo zarządzający ASI nie może w odniesieniu do unijnego 

AFI, którego dotyczy to potwierdzenie, albo unijnego AFI o podobnej polityce 

inwestycyjnej lub strategii inwestycyjnej dokonywać czynności poprzedzających 
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wprowadzenie unijnego AFI do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o 

których mowa w art. 263k ust. 1.> 

 

Art. 263f. 

1. W przypadku gdy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty zamierza zbywać 

jednostki uczestnictwa, zamknięty fundusz inwestycyjny zamierza oferować certyfikaty 

inwestycyjne albo zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie zezwolenia 

zamierza wprowadzać alternatywną spółkę inwestycyjną lub unijny AFI, którym zarządza, 

do obrotu na terytorium państwa członkowskiego, towarzystwo albo zarządzający ASI są 

obowiązani zawiadomić, w formie pisemnej, Komisję o tym zamiarze. 

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1)   list notyfikacyjny wskazujący towarzystwo albo zarządzającego ASI oraz firmę (nazwę) 

funduszu, alternatywnej spółki inwestycyjnej lub unijnego AFI, objętych 

zawiadomieniem, ze wskazaniem ich siedziby; 

2)   firmę, siedzibę oraz adres depozytariusza funduszu, alternatywnej spółki inwestycyjnej 

lub unijnego AFI objętych zawiadomieniem; 

3)   opis funduszu, alternatywnej spółki inwestycyjnej lub unijnego AFI objętych 

zawiadomieniem lub informacje na ich temat, które zostały udostępnione ich uczestnikom 

lub inwestorom; 

4)   wskazanie siedziby funduszu podstawowego albo AFI podstawowego, jeżeli fundusz 

inwestycyjny jest funduszem powiązanym albo alternatywna spółka inwestycyjna lub 

unijny AFI działają jako AFI powiązany; 

5)   wskazanie państwa członkowskiego, w którym zamierza się zbywać jednostki 

uczestnictwa, oferować certyfikaty inwestycyjne lub wprowadzać do obrotu alternatywną 

spółkę inwestycyjną lub unijny AFI; 

6)   opis zasad zbywania jednostek uczestnictwa, oferowania certyfikatów inwestycyjnych lub 

wprowadzania do obrotu alternatywnej spółki inwestycyjnej lub unijnego AFI; 

7)   opis procedur ustanowionych w celu zapobiegania zbywaniu jednostek uczestnictwa, 

oferowania certyfikatów inwestycyjnych lub wprowadzaniu do obrotu alternatywnej 

spółki inwestycyjnej lub unijnego AFI przez towarzystwo, zarządzającego ASI lub 

podmioty działające na ich zlecenie wśród klientów detalicznych, albo oświadczenie o 

dopuszczalności ich zbywania, oferowania albo wprowadzania do obrotu wśród klientów 
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detalicznych - w przypadku gdy prawo państwa członkowskiego przewiduje takie 

dopuszczenie; 

8)   informacje, o których mowa w art. 222a ust. 2, w zakresie, w jakim nie są objęte 

informacjami, o których mowa w pkt 1-7 i w ust. 3[.]  <;> 

<9) adres, na który właściwy organ nadzoru państwa goszczącego ma przekazać 

informacje o opłatach na rzecz tego organu, jakim podlegają fundusz, alternatywna 

spółka inwestycyjna lub unijny AFI objęte zawiadomieniem, oraz informacje 

niezbędne do wystawienia przez właściwy organ nadzoru państwa goszczącego 

dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty na rzecz tego organu; 

10) informacje na temat rozwiązań technicznych i organizacyjnych, o których mowa 

w art. 263a ust. 2a – w przypadku, o którym mowa w art. 263a ust. 1 pkt 2.> 

3. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, załącza się statut i prospekt funduszu 

inwestycyjnego lub regulacje wewnętrzne ASI lub unijnego AFI. 

4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, oraz dołączone do niego dokumenty: 

1)   przekazuje się Komisji również w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej 

wskazany przez Komisję; 

2)   powinny być również sporządzone w języku angielskim lub przetłumaczone na język 

angielski. 

5. W terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, 

spełniającego wymagania określone w ust. 2-4 Komisja: 

1)   przekazuje zawiadomienie wraz z załączonymi do niego dokumentami właściwemu 

organowi nadzoru państwa goszczącego albo 

2)   w drodze decyzji, odmawia przekazania zawiadomienia właściwemu organowi nadzoru 

państwa goszczącego. 

6. W przypadku określonym w ust. 5 pkt 1 Komisja przekazuje w formie elektronicznej 

otrzymane zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, wraz z dołączonymi do niego 

dokumentami, organowi nadzoru państwa goszczącego, wskazanemu w tym 

zawiadomieniu, na wskazany przez ten organ adres poczty elektronicznej. 

7. Do przekazywanych właściwemu organowi nadzoru państwa goszczącego dokumentów 

Komisja załącza sporządzone w języku angielskim zaświadczenie stwierdzające, że 

towarzystwo albo zarządzający ASI są uprawnieni do zarządzania funduszem 

inwestycyjnym, alternatywną spółką inwestycyjną lub unijnym AFI o określonej strategii 

inwestycyjnej. 
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8. Komisja niezwłocznie powiadamia towarzystwo albo zarządzającego ASI o przekazaniu 

zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, właściwemu organowi nadzoru państwa 

goszczącego. Towarzystwo albo zarządzający ASI może rozpocząć odpowiednio 

zbywanie jednostek uczestnictwa, proponowanie objęcia certyfikatów inwestycyjnych lub 

wprowadzanie do obrotu alternatywnej spółki inwestycyjnej lub unijnego AFI nie 

wcześniej niż z dniem otrzymania takiego powiadomienia. 

9. Informację o powiadomieniu, o którym mowa w ust. 8, Komisja niezwłocznie przekazuje 

organowi nadzoru nad unijnym AFI objętym zawiadomieniem, o którym mowa w ust. 1. 

10. Komisja odmawia przekazania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, właściwemu 

organowi nadzoru państwa goszczącego, jeżeli: 

1)   zarządzanie funduszem, alternatywną spółką inwestycyjną lub unijnym AFI objętymi 

zawiadomieniem przez towarzystwo albo zarządzającego ASI nie jest zgodne z 

przepisami prawa lub zachodzi uzasadnione podejrzenie, że nie będzie zgodne z 

przepisami prawa, lub 

2)   towarzystwo albo zarządzający ASI narusza określone w przepisach prawa warunki 

dotyczące podjęcia i prowadzenia swojej działalności lub działalności funduszu, 

alternatywnej spółki inwestycyjnej lub unijnego AFI objętych zawiadomieniem. 

 

Art. 263g. 

1. Towarzystwo i zarządzający ASI są obowiązani informować Komisję o istotnych zmianach 

danych zawartych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 263f ust. 1, i dołączonych do 

niego dokumentach: 

1)   w przypadku zmian planowanych - co najmniej na miesiąc przed dokonaniem zmian; 

2)   w przypadku zmian nieplanowanych - niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 

dni roboczych po powzięciu wiadomości o ich wystąpieniu. 

2. Do przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1, przepis art. 263f ust. 4 stosuje się 

odpowiednio. 

[3. Komisja niezwłocznie informuje towarzystwo albo zarządzającego ASI, jeżeli wskutek 

wprowadzenia planowanej zmiany zarządzanie funduszem inwestycyjnym, alternatywną 

spółką inwestycyjną lub unijnym AFI przez towarzystwo albo zarządzającego ASI nie 

będzie zgodne z przepisami prawa.] 

<3. W terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania wszystkich informacji, o których 

mowa w ust. 1, Komisja informuje towarzystwo albo zarządzającego ASI, że 
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wskutek wprowadzenia planowanej zmiany zarządzanie funduszem inwestycyjnym, 

alternatywną spółką inwestycyjną lub unijnym AFI przez towarzystwo albo 

zarządzającego ASI nie będzie zgodne z przepisami prawa lub w inny sposób będzie 

skutkować naruszeniem przez towarzystwo albo zarządzającego ASI przepisów 

prawa.> 

<3a. Informację przekazaną towarzystwu albo zarządzającemu ASI, o której mowa w 

ust. 3, Komisja przekazuje niezwłocznie właściwemu organowi nadzoru państwa 

członkowskiego wskazanego w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 263f ust. 1, na 

wskazany przez ten organ adres poczty elektronicznej.> 

4. W przypadku wprowadzenia planowanej zmiany, o której mowa w ust. 1, bez wymaganego 

zawiadomienia Komisji lub w przypadku gdy wskutek wprowadzonej zmiany zarządzanie 

funduszem inwestycyjnym, alternatywną spółką inwestycyjną lub unijnym AFI nie jest 

zgodne z przepisami prawa, Komisja może, bez względu na zastosowanie sankcji 

określonych w art. 228 ust. 1a i art. 229a ust. 1 i 3, zakazać dalszego zbywania jednostek 

uczestnictwa, proponowania objęcia certyfikatów inwestycyjnych lub wprowadzania do 

obrotu alternatywnej spółki inwestycyjnej albo unijnego AFI na terytorium państw 

członkowskich. < O podjętej decyzji Komisja niezwłocznie informuje właściwy organ 

nadzoru państwa członkowskiego wskazanego w zawiadomieniu, o którym mowa w 

art. 263f ust. 1, przekazując tę informację na wskazany przez ten organ adres poczty 

elektronicznej.> 

[5. W przypadku gdy wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1, nie wpływa na zgodność 

działalności towarzystwa albo zarządzającego ASI, w tym zarządzania przez nich 

funduszem inwestycyjnym, alternatywną spółką inwestycyjną lub unijnym AFI, z 

przepisami prawa, Komisja przekazuje niezwłocznie, w formie elektronicznej, otrzymane 

informacje, o których mowa w ust. 1, organowi nadzoru w państwie członkowskim 

wskazanemu w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 263f ust. 1, na wskazany przez ten 

organ adres poczty.] 

<5. W przypadku gdy wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1, nie wpływa na 

zgodność z przepisami prawa działalności towarzystwa albo zarządzającego ASI, w 

tym zarządzania przez nich funduszem inwestycyjnym, alternatywną spółką 

inwestycyjną lub unijnym AFI, Komisja w terminie miesiąca od dnia otrzymania 

informacji, o których mowa w ust. 1, przekazuje te informacje właściwemu organowi 
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nadzoru państwa członkowskiego wskazanego w zawiadomieniu, o którym mowa w 

art. 263f ust. 1, na wskazany przez ten organ adres poczty elektronicznej. 

 

<Art. 263ga. 

1. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty może zaprzestać zbywania jednostek 

uczestnictwa, fundusz inwestycyjny zamknięty może zaprzestać oferowania 

certyfikatów inwestycyjnych albo zarządzający ASI prowadzący działalność na 

podstawie zezwolenia może zaprzestać wprowadzania alternatywnej spółki 

inwestycyjnej lub unijnego AFI, którym zarządza, do obrotu na terytorium państwa 

członkowskiego, pod warunkiem że: 

1) opublikuje ogólną ofertę odkupienia, bez ponoszenia jakichkolwiek opłat lub 

potrąceń, wszystkich odpowiednio jednostek uczestnictwa tego specjalistycznego 

funduszu inwestycyjnego otwartego, certyfikatów inwestycyjnych tego funduszu 

inwestycyjnego zamkniętego albo praw uczestnictwa tej alternatywnej spółki 

inwestycyjnej lub praw uczestnictwa tego unijnego AFI, nabytych na terytorium 

państwa członkowskiego, przedstawi tę ofertę, bezpośrednio lub za pośrednictwem 

podmiotów uczestniczących w zbywaniu odpowiednio jednostek uczestnictwa tego 

specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, certyfikatów inwestycyjnych 

tego funduszu inwestycyjnego zamkniętego albo praw uczestnictwa tej alternatywnej 

spółki inwestycyjnej lub praw uczestnictwa tego unijnego AFI na terytorium 

państwa członkowskiego, indywidualnie uczestnikom specjalistycznego funduszu 

inwestycyjnego otwartego, uczestnikom funduszu inwestycyjnego zamkniętego albo 

inwestorom alternatywnej spółki inwestycyjnej lub unijnego AFI na terytorium 

państwa członkowskiego oraz oferta ta będzie dostępna przez co najmniej 30 dni 

roboczych od dnia jej przedstawienia; 

2) opublikuje i udostępni na terytorium państwa członkowskiego, w sposób przyjęty dla 

publikowania i udostępniania informacji o specjalistycznym funduszu 

inwestycyjnym otwartym, funduszu inwestycyjnym zamkniętym, alternatywnej 

spółce inwestycyjnej lub unijnym AFI na terytorium państwa członkowskiego 

w związku ze zbywaniem jednostek uczestnictwa, oferowaniem certyfikatów 

inwestycyjnych lub wprowadzaniem do obrotu praw uczestnictwa oraz odpowiedni 

dla kategorii klientów, do których były kierowane te fundusze, informację 

o zamiarze zaprzestania zbywania jednostek uczestnictwa specjalistycznego 
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funduszu inwestycyjnego otwartego, oferowania certyfikatów inwestycyjnych 

funduszu inwestycyjnego zamkniętego lub wprowadzania do obrotu alternatywnej 

spółki inwestycyjnej lub unijnego AFI na terytorium państwa członkowskiego; 

3) rozwiąże umowy z podmiotami pośredniczącymi w zbywaniu jednostek uczestnictwa, 

oferowaniu certyfikatów inwestycyjnych lub wprowadzaniu do obrotu praw 

uczestnictwa na terytorium państwa członkowskiego ze skutkiem od dnia 

przekazania Komisji zawiadomienia o zaprzestaniu zbywania jednostek 

uczestnictwa, oferowania certyfikatów inwestycyjnych lub wprowadzania do obrotu 

praw uczestnictwa na terytorium państwa członkowskiego lub zmieni takie umowy w 

sposób uniemożliwiający zbywanie jednostek uczestnictwa, oferowanie certyfikatów 

inwestycyjnych lub wprowadzanie do obrotu praw uczestnictwa na terytorium 

państwa członkowskiego od dnia przekazania Komisji zawiadomienia o zaprzestaniu 

zbywania jednostek uczestnictwa, oferowania certyfikatów inwestycyjnych lub 

wprowadzania do obrotu praw uczestnictwa na terytorium państwa członkowskiego; 

4) przekaże Komisji zawiadomienie o zaprzestaniu zbywania jednostek uczestnictwa 

specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, oferowania certyfikatów 

inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego lub wprowadzania do obrotu 

alternatywnej spółki inwestycyjnej lub unijnego AFI na terytorium państwa 

członkowskiego. 

2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do funduszu inwestycyjnego zamkniętego, 

alternatywnej spółki inwestycyjnej lub unijnego AFI prowadzących działalność na 

podstawie rozporządzenia 2015/760 albo będących AFI typu zamkniętego w 

rozumieniu rozporządzenia 694/2014. 

3. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty zaprzestaje zbywania jednostek 

uczestnictwa, fundusz inwestycyjny zamknięty zaprzestaje oferowania certyfikatów 

inwestycyjnych oraz zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie 

zezwolenia zaprzestaje wprowadzania alternatywnej spółki inwestycyjnej lub 

unijnego AFI, którym zarządza, do obrotu na terytorium państwa członkowskiego, z 

dniem przekazania Komisji zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4. 

4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4: 

1) zawiera opis sposobu realizacji wymogów, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, oraz 

wskazanie państwa członkowskiego, w którym zaprzestaje się zbywania jednostek 
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uczestnictwa, oferowania certyfikatów inwestycyjnych lub wprowadzania do obrotu 

alternatywnej spółki inwestycyjnej lub unijnego AFI; 

2) jest przekazywane w postaci elektronicznej na wskazany przez Komisję adres poczty 

elektronicznej; 

3) sporządza się również w języku angielskim lub tłumaczy się na język angielski. 

5. W terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w 

ust. 1 pkt 4, Komisja przekazuje zawiadomienie właściwemu organowi nadzoru 

goszczącego państwa członkowskiego wskazanego w tym zawiadomieniu na 

wskazany przez ten organ adres poczty elektronicznej. 

6. W przypadku gdy zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, jest niekompletne, 

Komisja żąda uzupełnienia informacji zawartych w zawiadomieniu. Termin, o 

którym mowa w ust. 5, biegnie od dnia następującego po dniu otrzymania przez 

Komisję zawiadomienia zgodnie z żądaniem. 

7. Niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, 

właściwemu organowi nadzoru goszczącego państwa członkowskiego, Komisja: 

1) powiadamia odpowiednio towarzystwo albo zarządzającego ASI o przekazaniu 

zawiadomienia oraz 

2) przekazuje kopię tego zawiadomienia Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd 

i Papierów Wartościowych. 

8. Po zaprzestaniu zbywania jednostek uczestnictwa, oferowania certyfikatów 

inwestycyjnych oraz wprowadzania alternatywnej spółki inwestycyjnej lub unijnego 

AFI do obrotu na terytorium państwa członkowskiego towarzystwo albo 

zarządzający ASI są obowiązani przekazywać informacje, o których mowa w: 

1) art. 222a ust. 3 i 7 i art. 222d ust. 1 i 2, klientom z państwa członkowskiego, którzy 

mimo zaprzestania przez towarzystwo albo zarządzającego ASI zbywania jednostek 

uczestnictwa, oferowania certyfikatów inwestycyjnych oraz wprowadzania 

alternatywnej spółki inwestycyjnej lub unijnego AFI do obrotu na terytorium 

państwa członkowskiego posiadają jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne 

albo prawa uczestnictwa, nabyte w drodze ich odpowiednio zbywania, oferowania 

lub wprowadzania do obrotu w państwie członkowskim na podstawie art. 263f ust. 1; 

2) art. 222c i art. 222d ust. 1 i 2, Komisji – do czasu odkupienia od klientów z państwa 

członkowskiego jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych albo praw 
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uczestnictwa, nabytych w drodze ich odpowiednio zbywania, oferowania lub 

wprowadzania do obrotu w państwie członkowskim na podstawie art. 263f ust. 1. 

9. Towarzystwo oraz zarządzający ASI mogą wypełniać obowiązki informacyjne, o 

których mowa w ust. 8 pkt 1, przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej lub innych środków porozumiewania się na odległość. 

10. Do czasu odkupienia od klientów z państwa członkowskiego jednostek uczestnictwa, 

certyfikatów inwestycyjnych albo praw uczestnictwa, nabytych w drodze ich 

odpowiednio zbywania, oferowania lub wprowadzania do obrotu w państwie 

członkowskim na podstawie art. 263f ust. 1, towarzystwo oraz zarządzający ASI są 

obowiązani informować Komisję o istotnych zmianach danych zawartych 

w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 263f ust. 1. Komisja niezwłocznie 

przekazuje te informacje właściwemu organowi nadzoru państwa członkowskiego. 

11. W okresie 36 miesięcy od dnia przekazania Komisji zawiadomienia, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 4, towarzystwo albo zarządzający ASI nie może dokonywać czynności, o 

których mowa w art. 263n ust. 1, w odniesieniu do specjalistycznego funduszu 

inwestycyjnego otwartego, funduszu inwestycyjnego zamkniętego, alternatywnej 

spółki inwestycyjnej albo unijnego AFI, których to zawiadomienie dotyczyło, albo 

specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, funduszu inwestycyjnego 

zamkniętego, alternatywnej spółki inwestycyjnej albo unijnego AFI o podobnej 

polityce inwestycyjnej lub strategii inwestycyjnej.> 

 

Art. 263h. 

1. Do wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej unijnego AFI i 

alternatywnego funduszu inwestycyjnego z siedzibą w państwie należącym do EEA, 

których portfelem inwestycyjnym i ryzykiem zarządza osoba prawna z siedzibą w 

państwie należącym do EEA, stosuje się odpowiednio przepisy art. 263a i art. 263b, z tym 

że mogą być one wprowadzane do obrotu, pod warunkiem że ta osoba prawna działa 

zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym działalność zarządzających 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. 

<1a. Do zaprzestania wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

unijnego AFI i alternatywnego funduszu inwestycyjnego z siedzibą w państwie 

należącym do EEA, których portfelem inwestycyjnym i ryzykiem zarządza osoba 
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prawna z siedzibą w państwie należącym do EEA, stosuje się odpowiednio przepisy 

art. 263ba.> 

2. Do wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej alternatywnego 

funduszu inwestycyjnego z siedzibą w państwie należącym do EEA zarządzanego przez: 

1)   zarządzającego z UE - stosuje się odpowiednio przepisy art. 263a i art. 263b; 

2)   towarzystwo albo zarządzającego ASI prowadzącego działalność na podstawie 

zezwolenia - stosuje się odpowiednio przepisy art. 263a, art. 263c i art. 263d. 

<3. Do zaprzestania wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

alternatywnego funduszu inwestycyjnego z siedzibą w państwie należącym do EEA 

zarządzanego przez: 

1) zarządzającego z UE – stosuje się odpowiednio przepisy art. 263ba; 

2) towarzystwo albo zarządzającego ASI prowadzącego działalność na podstawie 

zezwolenia – stosuje się odpowiednio przepisy art. 263da.> 

Art. 263i. 

<1.> Przepisy art. 263e-263g stosuje się odpowiednio do: 

1)   wprowadzania do obrotu na terytorium państwa członkowskiego lub państwa należącego 

do EEA alternatywnych funduszy inwestycyjnych z siedzibą w państwie należącym do 

EEA zarządzanych przez towarzystwo albo zarządzającego ASI; 

2)   zbywania albo proponowania objęcia na terytorium państw należących do EEA jednostek 

uczestnictwa specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych i certyfikatów 

inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez towarzystwo; 

3)   wprowadzania do obrotu na terytorium państw należących do EEA alternatywnych spółek 

inwestycyjnych lub unijnych AFI zarządzanych przez towarzystwo albo zarządzającego 

ASI. 

<2. Przepisy art. 263ga stosuje się odpowiednio do zaprzestania: 

1) wprowadzania do obrotu na terytorium państwa członkowskiego lub państwa 

należącego do EEA alternatywnych funduszy inwestycyjnych z siedzibą w państwie 

należącym do EEA zarządzanych przez towarzystwo albo zarządzającego ASI; 

2) zbywania albo proponowania objęcia na terytorium państw należących do EEA 

jednostek uczestnictwa specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych i 

certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych 

przez towarzystwo; 
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3) wprowadzania do obrotu na terytorium państw należących do EEA alternatywnych 

spółek inwestycyjnych lub unijnych AFI zarządzanych przez towarzystwo albo 

zarządzającego ASI.> 

Art. 263j. 

Jeżeli wprowadzane do obrotu: alternatywna spółka inwestycyjna, unijny AFI lub 

alternatywny fundusz inwestycyjny z siedzibą w państwie należącym do EEA działają 

jako AFI powiązany, mogą być wprowadzane do obrotu, również jeżeli AFI 

podstawowym jest alternatywna spółka inwestycyjna, unijny AFI albo alternatywny 

fundusz inwestycyjny z siedzibą w państwie należącym do EEA, które są zarządzane 

przez osobę prawną spełniającą warunki określone w art. 263h ust. 1, albo alternatywny 

fundusz inwestycyjny z siedzibą w państwie należącym do EEA, który jest zarządzany 

przez towarzystwo, zarządzającego ASI prowadzącego działalność na podstawie 

zezwolenia lub zarządzającego z UE. 

 

<Art. 263k. 

1. Zarządzający z UE, towarzystwo albo zarządzający ASI przed wprowadzeniem 

unijnego AFI do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może wykonywać 

czynności związane z prezentowaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

informacji, które nie stanowią oferty nabycia ani propozycji nabycia prawa 

uczestnictwa tego unijnego AFI, dotyczących polityki inwestycyjnej i strategii 

inwestycyjnej unijnego AFI, który nie został jeszcze utworzony albo w odniesieniu do 

którego nie zostało jeszcze złożone zawiadomienie, o którym mowa odpowiednio 

w art. 263b ust. 1 albo art. 263c ust. 1, w celu zbadania wśród klientów 

profesjonalnych zainteresowania nabywaniem praw uczestnictwa tego unijnego AFI, 

zwane dalej „czynnościami poprzedzającymi wprowadzenie unijnego AFI do obrotu 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, nie mogą: 

1) stanowić wystarczającej podstawy do umożliwienia potencjalnym uczestnikom 

zobowiązania się do nabycia praw uczestnictwa unijnego AFI; 

2) przybierać formy formularza zapisów na prawa uczestnictwa unijnego AFI lub 

podobnych dokumentów, w tym ich projektów; 
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3) prezentować ostatecznej formy statutu lub innego dokumentu założycielskiego albo 

prospektu lub innego dokumentu ofertowego unijnego AFI, który nie został jeszcze 

utworzony. 

3. W przypadku gdy informacje, o których mowa w ust. 1, prezentują projekt prospektu 

lub innego dokumentu ofertowego, informacje te zawierają dodatkowo wyraźne 

stwierdzenie, że: 

1) nie stanowią one oferty nabycia ani propozycji nabycia prawa uczestnictwa unijnego 

AFI oraz 

2) przedstawione w tych dokumentach informacje, jako niekompletne i mogące ulec 

zmianie, nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. 

4. Zarządzający z UE, towarzystwo albo zarządzający ASI są obowiązani do 

udokumentowania czynności poprzedzających wprowadzenie unijnego AFI do 

obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Zarządzający z UE, towarzystwo albo zarządzający ASI może wykonywać czynności 

poprzedzające wprowadzenie unijnego AFI do obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, 

agenta firmy inwestycyjnej, zagranicznej firmy inwestycyjnej, agenta zagranicznej 

firmy inwestycyjnej, banku, instytucji kredytowej, spółki zarządzającej oraz innego 

zarządzającego z UE, towarzystwa lub zarządzającego ASI. 

6. Do wykonywania czynności poprzedzających wprowadzenie unijnego AFI do obrotu 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem podmiotów, o których 

mowa w ust. 5, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 2–4. 

 

Art. 263l. 

1. Towarzystwo albo zarządzający ASI, nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia 

rozpoczęcia wykonywania czynności poprzedzających wprowadzenie unijnego AFI 

do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zawiadamia Komisję, w formie 

pisemnej lub elektronicznej, o rozpoczęciu wykonywania tych czynności. 

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1) wskazanie okresu, w którym są lub będą wykonywane czynności poprzedzające 

wprowadzenie unijnego AFI do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
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2) zwięzłą informację na temat czynności poprzedzających wprowadzenie unijnego AFI 

do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym dotyczącą polityki 

inwestycyjnej i strategii inwestycyjnej unijnego AFI; 

3) wskazanie unijnych AFI, których dotyczy zawiadomienie. 

3. Towarzystwo albo zarządzający ASI przekazują Komisji na jej żądanie dodatkowe 

informacje dotyczące objętych zawiadomieniem, o którym mowa w ust. 1, czynności 

poprzedzających wprowadzenie unijnego AFI do obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. W przypadku otrzymania przez Komisję od właściwego organu państwa 

macierzystego zarządzającego z UE zawiadomienia o rozpoczęciu wykonywania 

przez zarządzającego z UE czynności poprzedzających wprowadzenie unijnego AFI 

do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Komisja może wystąpić do tego 

organu o dodatkowe informacje dotyczące objętych tym zawiadomieniem czynności 

poprzedzających wprowadzenie unijnego AFI do obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art. 263m. 

1. Zarządzający z UE, towarzystwo albo zarządzający ASI zapewnia, aby w ramach 

czynności poprzedzających wprowadzenie unijnego AFI do obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej klienci nie nabywali praw uczestnictwa tego unijnego AFI, 

a nabywanie przez klientów profesjonalnych, którym w ramach czynności 

poprzedzających wprowadzenie unijnego AFI do obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej prezentowano informacje o unijnym AFI, praw 

uczestnictwa tego unijnego AFI odbywało się wyłącznie w drodze ich wprowadzania 

do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów art. 263b 

ust. 1 albo art. 263c ust. 1. 

2. W przypadku gdy w terminie 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia czynności 

poprzedzających wprowadzenie unijnego AFI do obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej doszło do nabycia przez klienta praw uczestnictwa 

unijnego AFI, którego dotyczyły te czynności, zarządzający z UE, towarzystwo albo 

zarządzający ASI są obowiązani do złożenia zawiadomienia o zamiarze 

wprowadzania takiego unijnego AFI do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, o którym mowa w art. 263b ust. 1 albo art. 263c ust. 1. 

 



- 60 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

Art. 263n. 

1. Towarzystwo przed zbywaniem jednostek uczestnictwa specjalistycznego funduszu 

inwestycyjnego otwartego lub przed oferowaniem certyfikatów inwestycyjnych 

funduszu inwestycyjnego zamkniętego albo zarządzający ASI prowadzący 

działalność na podstawie zezwolenia przed wprowadzeniem do obrotu alternatywnej 

spółki inwestycyjnej lub unijnego AFI na terytorium państwa członkowskiego może 

bezpośrednio lub za pośrednictwem innego podmiotu wykonywać czynności 

związane z prezentowaniem na terytorium tego państwa informacji dotyczących 

polityki inwestycyjnej i strategii inwestycyjnej odpowiednio specjalistycznego 

funduszu inwestycyjnego otwartego, funduszu inwestycyjnego zamkniętego albo 

alternatywnej spółki inwestycyjnej lub unijnego AFI, w celu zbadania wśród 

klientów profesjonalnych zainteresowania nabywaniem jednostek uczestnictwa tego 

specjalistycznego funduszu inwestycyjnego, certyfikatów inwestycyjnych tego 

funduszu inwestycyjnego zamkniętego albo praw uczestnictwa tej alternatywnej 

spółki inwestycyjnej lub tego unijnego AFI, zwane dalej „czynnościami 

poprzedzającymi wprowadzenie funduszy alternatywnych do obrotu na terytorium 

państwa członkowskiego”. Czynności poprzedzające wprowadzenie funduszy 

alternatywnych do obrotu na terytorium państwa członkowskiego: 

1) nie mogą stanowić oferty nabycia ani propozycji nabycia jednostek uczestnictwa 

specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, certyfikatów inwestycyjnych 

funduszu inwestycyjnego zamkniętego albo praw uczestnictwa alternatywnej spółki 

inwestycyjnej lub unijnego AFI; 

2) mogą dotyczyć specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy 

inwestycyjnych zamkniętych, alternatywnych spółek inwestycyjnych albo unijnych 

AFI, które mają być utworzone albo w odniesieniu do których nie zostało jeszcze 

złożone zawiadomienie, o którym mowa w art. 263f ust. 1. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, nie mogą: 

1) stanowić wystarczającej podstawy do umożliwienia potencjalnym uczestnikom lub 

inwestorom zobowiązania się do nabycia jednostek uczestnictwa specjalistycznego 

funduszu inwestycyjnego otwartego, certyfikatów inwestycyjnych funduszu 

inwestycyjnego zamkniętego albo praw uczestnictwa alternatywnej spółki 

inwestycyjnej lub unijnego AFI; 
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2) przybierać formy formularza zapisów na jednostki uczestnictwa specjalistycznego 

funduszu inwestycyjnego otwartego, certyfikaty inwestycyjne funduszu 

inwestycyjnego zamkniętego albo prawa uczestnictwa alternatywnej spółki 

inwestycyjnej lub unijnego AFI lub podobnych dokumentów, w tym ich projektów; 

3) prezentować ostatecznej formy statutu lub innego dokumentu założycielskiego albo 

prospektu lub innego dokumentu ofertowego specjalistycznego funduszu 

inwestycyjnego otwartego, funduszu inwestycyjnego zamkniętego, alternatywnej 

spółki inwestycyjnej albo unijnego AFI, które nie zostały jeszcze utworzone. 

3. W przypadku gdy informacje, o których mowa w ust. 1, prezentują projekt prospektu 

lub innego dokumentu ofertowego, informacje te zawierają dodatkowo wyraźne 

stwierdzenie, że: 

1) nie stanowią one oferty nabycia ani propozycji nabycia jednostek uczestnictwa 

specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, certyfikatów inwestycyjnych 

funduszu inwestycyjnego zamkniętego albo praw uczestnictwa alternatywnej spółki 

inwestycyjnej lub unijnego AFI oraz 

2) przedstawione w tych dokumentach informacje, jako niekompletne i mogące ulec 

zmianie, nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. 

4. Towarzystwo albo zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie zezwolenia 

są obowiązani do udokumentowania czynności poprzedzających wprowadzenie 

funduszy alternatywnych do obrotu na terytorium państwa członkowskiego. 

 

Art. 263o. 

1. Towarzystwo albo zarządzający ASI nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia 

rozpoczęcia wykonywania czynności poprzedzających wprowadzenie funduszy 

alternatywnych do obrotu na terytorium państwa członkowskiego zawiadamia 

Komisję, w formie pisemnej lub elektronicznej, o rozpoczęciu wykonywania tych 

czynności. 

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1) wskazanie państwa członkowskiego, na którego terytorium są lub będą wykonywane 

czynności poprzedzające wprowadzenie funduszy alternatywnych do obrotu na 

terytorium państwa członkowskiego; 
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2) wskazanie okresu, w którym są lub będą wykonywane czynności poprzedzające 

wprowadzenie funduszy alternatywnych do obrotu na terytorium państwa 

członkowskiego; 

3) zwięzłą informację na temat czynności poprzedzających wprowadzenie funduszy 

alternatywnych do obrotu na terytorium państwa członkowskiego, w tym dotyczącą 

polityki inwestycyjnej i strategii inwestycyjnej specjalistycznego funduszu 

inwestycyjnego otwartego, funduszu inwestycyjnego zamkniętego, alternatywnej 

spółki inwestycyjnej lub unijnego AFI; 

4) wskazanie specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, funduszu 

inwestycyjnego zamkniętego, alternatywnej spółki inwestycyjnej lub unijnego AFI, 

których dotyczy zawiadomienie. 

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, Komisja niezwłocznie przekazuje 

właściwemu organowi nadzoru państwa członkowskiego, na którego terytorium są 

lub będą wykonywane czynności poprzedzające wprowadzenie funduszy 

alternatywnych do obrotu na terytorium państwa członkowskiego. 

4. W przypadku otrzymania przez Komisję od właściwego organu nadzoru państwa 

członkowskiego wniosku o przekazanie dodatkowych informacji dotyczących 

objętych tym wnioskiem czynności poprzedzających wprowadzenie funduszy 

alternatywnych do obrotu na terytorium państwa członkowskiego Komisja może 

żądać od towarzystwa lub zarządzającego ASI dodatkowych informacji objętych 

zawiadomieniem, o którym mowa w ust. 1. 

 

Art. 263p. 

1. Towarzystwo albo zarządzający ASI zapewnia, aby w ramach czynności 

poprzedzających wprowadzenie funduszy alternatywnych do obrotu na terytorium 

państwa członkowskiego klienci nie nabywali objętych zgłoszeniem jednostek 

uczestnictwa specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, certyfikatów 

inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego albo praw uczestnictwa 

alternatywnej spółki inwestycyjnej lub unijnego AFI, a nabywanie przez klientów 

profesjonalnych, którym w ramach czynności poprzedzających wprowadzenie 

funduszy alternatywnych do obrotu na terytorium państwa członkowskiego 

prezentowano informacje o specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym, 

funduszu inwestycyjnym zamkniętym, alternatywnej spółce inwestycyjnej albo 



- 63 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

unijnym AFI, odpowiednio jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych 

albo praw uczestnictwa, mogło odbywać się wyłącznie po spełnieniu wymagań, o 

których mowa w art. 263f ust. 1. 

2. W przypadku gdy w terminie 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia czynności 

poprzedzających wprowadzenie funduszy alternatywnych do obrotu na terytorium 

państwa członkowskiego doszło do nabycia przez klienta jednostek uczestnictwa 

specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, certyfikatów inwestycyjnych 

funduszu inwestycyjnego zamkniętego albo praw uczestnictwa alternatywnej spółki 

inwestycyjnej lub unijnego AFI, których dotyczyły te czynności, towarzystwo albo 

zarządzający ASI są obowiązani w odniesieniu do specjalistycznego funduszu 

inwestycyjnego otwartego, funduszu inwestycyjnego zamkniętego, alternatywnej 

spółki inwestycyjnej albo unijnego AFI do spełnienia wymagań, o których mowa w 

art. 263f ust. 1. 

Art. 263q. 

1. Przepisy art. 263k–263m stosuje się odpowiednio do wykonywania czynności przed 

wprowadzeniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

1) unijnego AFI i alternatywnego funduszu inwestycyjnego z siedzibą w państwie 

należącym do EEA, których portfelem inwestycyjnym i ryzykiem zarządza osoba 

prawna z siedzibą w państwie należącym do EEA, z tym że czynności te mogą być 

wykonywane, pod warunkiem że ta osoba prawna działa zgodnie z prawem 

wspólnotowym regulującym działalność zarządzających alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi; 

2) alternatywnego funduszu inwestycyjnego z siedzibą w państwie należącym do EEA 

zarządzanego przez zarządzającego z UE, towarzystwo albo zarządzającego ASI. 

2. Przepisy art. 263n–263p stosuje się odpowiednio do wykonywania czynności przed: 

1) wprowadzeniem do obrotu na terytorium państwa członkowskiego lub państwa 

należącego do EEA alternatywnych funduszy inwestycyjnych z siedzibą w państwie 

należącym do EEA zarządzanych przez towarzystwo albo zarządzającego ASI; 

2) wprowadzeniem do obrotu albo proponowaniem objęcia na terytorium państw 

należących do EEA jednostek uczestnictwa specjalistycznych funduszy 

inwestycyjnych otwartych i certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych 

zamkniętych zarządzanych przez towarzystwo; 
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3) wprowadzeniem do obrotu na terytorium państw należących do EEA 

alternatywnych spółek inwestycyjnych lub unijnych AFI zarządzanych przez 

towarzystwo albo zarządzającego ASI. 

 

Art. 263r. 

1. Komisja prowadzi rejestr unijnych AFI oraz alternatywnych funduszy 

inwestycyjnych z siedzibą w państwie należącym do EEA, które są wprowadzone do 

obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1) firmę (nazwę) oraz siedzibę i adres funduszu oraz podmiotu zarządzającego tym 

funduszem; 

2) firmę (nazwę) oraz siedzibę i adres depozytariusza; 

3) nazwy wszystkich subfunduszy, które są wprowadzane do obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku gdy fundusz prowadzi działalność jako 

fundusz składający się z subfunduszy.> 

 

Art. 264. 

1. (uchylony). 

2. Jeżeli towarzystwo zamierza ustanowić oddział na terytorium państwa członkowskiego, 

jest obowiązane do pisemnego zawiadomienia Komisji o tym zamiarze. 

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, powinno zawierać: 

1)   nazwę państwa członkowskiego, na którego terytorium towarzystwo planuje utworzenie 

oddziału; 

2)   siedzibę i adres oddziału. 

4. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, załącza się: 

1)   strukturę organizacyjną oddziału; 

2)    plan prowadzenia działalności określający zakres usług świadczonych przez oddział, opis 

systemu zarządzania ryzykiem oraz opis procedur i środków stosowanych w zakresie 

udostępniania informacji na żądanie uczestników lub inwestorów w państwie goszczącym 

lub właściwych organów państwa goszczącego, a także: 

a)  opis procedur i środków stosowanych w zakresie rozpatrywania reklamacji uczestników - 

w przypadku gdy oddział będzie prowadzić działalność w zakresie zarządzania 

funduszami zagranicznymi, 
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b)  wskazanie unijnego AFI, którym towarzystwo zamierza zarządzać, oraz adres oddziału, w 

którym możliwe będzie uzyskanie dokumentów dotyczących jego działalności - w 

przypadku gdy oddział będzie prowadzić działalność w zakresie zarządzania unijnymi 

AFI; 

3)    dane osobowe i kontaktowe osób odpowiedzialnych za zarządzanie oddziałem; 

4)   (uchylony). 

5. W terminie 2 miesięcy od otrzymania zawiadomienia spełniającego wymagania, o których 

mowa w ust. 3 i 4, Komisja: 

1)   przekazuje zawiadomienie właściwemu organowi państwa goszczącego albo 

2)   w drodze decyzji, odmawia przekazania zawiadomienia właściwemu organowi państwa 

goszczącego. 

5a. W przypadku określonym w ust. 5 pkt 1 Komisja przekazuje właściwemu organowi 

państwa goszczącego zawiadomienie spełniające wymagania, o których mowa w ust. 3 i 

4, wraz z informacją o obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemie 

rekompensat oraz informuje o tym towarzystwo. Informacji o systemie rekompensat nie 

przekazuje się, jeżeli zgodnie z planem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oddział 

towarzystwa będzie prowadzić działalność wyłącznie w zakresie zarządzania unijnymi 

AFI. 

5b. Do zawiadomienia przekazywanego właściwym organom nadzoru państwa goszczącego 

Komisja załącza, w przypadku gdy zgodnie z planem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, 

oddział towarzystwa będzie prowadzić działalność w zakresie: 

1)   zarządzania funduszami zagranicznymi - zaświadczenie, że towarzystwo jest uprawnione 

do wykonywania działalności w zakresie zarządzania funduszami prowadzącymi 

działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego 

inwestowania w papiery wartościowe, oraz wskazuje zakres działalności, do jakiej 

uprawnione jest towarzystwo, oraz charakterystykę celów inwestycyjnych i polityki 

inwestycyjnej funduszy inwestycyjnych otwartych, do których zarządzania uprawnione 

jest towarzystwo; 

2)   zarządzania unijnymi AFI - zaświadczenie, że towarzystwo jest uprawnione do 

wykonywania działalności w zakresie zarządzania alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi, oraz wskazuje charakterystykę celów inwestycyjnych, polityki 

inwestycyjnej oraz strategii inwestycyjnej specjalistycznych funduszy inwestycyjnych 
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otwartych lub funduszy inwestycyjnych zamkniętych, do których zarządzania uprawnione 

jest towarzystwo. 

5c. Komisja informuje właściwe organy państwa goszczącego o wszelkich zmianach w 

zaświadczeniu i informacjach przekazanych zgodnie z ust. 5b. 

6. Komisja może odmówić przekazania właściwym organom państwa goszczącego 

zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, jeżeli stwierdzi, że: 

1)   sytuacja finansowa towarzystwa nie pozwala na prowadzenie działalności w zakresie 

wynikającym z planu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2; 

2)    ze sposobu organizacji oddziału wynika, że może on prowadzić działalność z 

naruszeniem przepisów prawa lub zasad uczciwego obrotu; 

3)   osoby, o których mowa w ust. 4 pkt 3, nie dają rękojmi prowadzenia przez towarzystwo 

działalności w sposób należyty. 

7. Oddział może być utworzony po otrzymaniu przez towarzystwo informacji o przekazaniu 

zawiadomienia właściwemu organowi nadzoru państwa goszczącego, o której mowa w 

ust. 5a, z tym że: 

1)   rozpoczęcie przez oddział działalności w zakresie zarządzania funduszami zagranicznymi 

może nastąpić najwcześniej po otrzymaniu przez towarzystwo od właściwych organów 

nadzoru państwa goszczącego informacji o warunkach i zasadach prowadzenia 

działalności obowiązujących w tym państwie albo bez otrzymania takich informacji - po 

upływie 2 miesięcy od dnia otrzymania informacji, o których mowa w ust. 3, 4, 5a i 5b, 

przez właściwe organy nadzoru państwa goszczącego, przy czym zbywanie jednostek 

uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych na terytorium tego państwa wymaga 

uprzedniego spełnienia warunków, o których mowa w art. 261 i art. 261a; 

2)   zbywanie jednostek uczestnictwa specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych 

lub proponowanie objęcia certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych 

zamkniętych na terytorium tego państwa lub wprowadzanie unijnego AFI, którym 

zarządza towarzystwo, do obrotu na terytorium tego państwa wymaga uprzedniego 

spełnienia warunków, o których mowa w art. 263f. 

8. (uchylony). 

9. W przypadku planowanej zmiany w zakresie określonym w ust. 3 pkt 2 i ust. 4 

towarzystwo ma obowiązek zawiadomić o tym, w formie pisemnej: 

1)   Komisję - na co najmniej 2 miesiące przed jej wprowadzeniem; 
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2)   właściwe organy państwa goszczącego - na co najmniej miesiąc przed jej 

wprowadzeniem. 

10. [Komisja, w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania wszystkich informacji o planowanych 

zmianach:] 

 <Komisja, w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania wszystkich informacji o 

planowanych zmianach:> 

1)   przekazuje te informacje właściwym organom państwa goszczącego albo 

2)   [odmawia, w formie decyzji administracyjnej, przekazania tych informacji właściwym 

organom państwa goszczącego, jeżeli stwierdzi, że:] 

 < informuje towarzystwo oraz właściwe organy państwa goszczącego, że:> 

a)  sytuacja finansowa towarzystwa nie pozwala na prowadzenie działalności w zakresie 

wynikającym ze zmienionego planu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, 

b)   z planowanych zmian w sposobie organizacji oddziału wynika, że może on prowadzić 

działalność z naruszeniem przepisów prawa lub zasad uczciwego obrotu, 

c)  osoby, o których mowa w ust. 4 pkt 3, nie dają rękojmi prowadzenia przez towarzystwo 

działalności w sposób należyty. 

10a. O każdym przypadku odmowy, o której mowa w ust. 6, w przypadku gdy oddział miał 

prowadzić działalność w zakresie zarządzania funduszami zagranicznymi, [oraz odmowy, 

o której mowa w ust. 10 pkt 2,] Komisja informuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd i 

Papierów Wartościowych. 

10b. Przepisów ust. 9 i 10 nie stosuje się w przypadku gdy zmiany w zakresie określonym w 

ust. 3 pkt 2 i ust. 4 dotyczą działalności zarządzania unijnymi AFI. W takim przypadku 

towarzystwo jest obowiązane informować o istotnych zmianach Komisję: 

1)   w przypadku zmian planowanych - co najmniej na miesiąc przed dokonaniem zmian; 

2)   w przypadku zmian nieplanowanych - niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 

dni roboczych po powzięciu wiadomości o ich wystąpieniu. 

[10c. Komisja przekazuje niezwłocznie otrzymane informacje, o których mowa w ust. 10b, 

właściwemu organowi nadzoru państwa goszczącego, chyba że: 

1)   sytuacja finansowa towarzystwa nie pozwala na prowadzenie działalności w zakresie 

wynikającym ze zmienionego planu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2; 

2)   z planowanych zmian w sposobie organizacji oddziału wynika, że może on prowadzić 

działalność z naruszeniem przepisów prawa lub zasad uczciwego obrotu; 
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3)   osoby, o których mowa w ust. 4 pkt 3, nie dają rękojmi prowadzenia przez towarzystwo 

działalności w sposób należyty.] 

<10c. Komisja, w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania wszystkich informacji, 

o których mowa w ust. 10b: 

1) przekazuje te informacje właściwemu organowi nadzoru państwa goszczącego albo 

2) informuje towarzystwo, że:  

a) sytuacja finansowa towarzystwa nie pozwala na prowadzenie działalności w zakresie 

wynikającym ze zmienionego planu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, 

b) z planowanych zmian w sposobie organizacji oddziału wynika, że może on prowadzić 

działalność z naruszeniem przepisów prawa lub zasad uczciwego obrotu, 

c) osoby, o których mowa w ust. 4 pkt 3, nie dają rękojmi prowadzenia przez 

towarzystwo działalności w sposób należyty.> 

[10d. W odniesieniu do planowanej zmiany, o której mowa w ust. 10b, Komisja niezwłocznie 

informuje towarzystwo o stwierdzeniu okoliczności określonych w ust. 10c pkt 1-3.] 

11. Komisja informuje właściwe organy państwa goszczącego o zmianach dotyczących 

systemu rekompensat. 

<12. W przypadku wprowadzenia planowanej zmiany, o której mowa w ust. 9 lub ust. 

10b pkt 1, bez zawiadomienia Komisji lub gdy zmiana nieplanowana, o której mowa 

w ust. 10b pkt 2, prowadzi do sytuacji, o których mowa w ust. 10c pkt 2, Komisja 

może zastosować wobec towarzystwa sankcje, o których mowa w art. 228 lub art. 

230. Komisja niezwłocznie informuje właściwe organy państwa goszczącego o 

zastosowanych sankcjach.> 

Art. 265. 

1. Jeżeli towarzystwo zamierza prowadzić działalność na terytorium państwa członkowskiego 

w formie innej niż oddział, jest obowiązane do pisemnego zawiadomienia Komisji o tym 

zamiarze. 

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać: 

1)   nazwę państwa goszczącego; 

2)    plan prowadzenia działalności określający zakres świadczonych usług, opis systemu 

zarządzania ryzykiem oraz opis procedur i środków stosowanych w zakresie 

udostępniania informacji na żądanie uczestników lub inwestorów w państwie goszczącym 

lub właściwych organów nadzoru państwa goszczącego, a także: 
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a)  opis procedur i środków stosowanych w zakresie rozpatrywania reklamacji uczestników - 

w przypadku gdy towarzystwo będzie prowadzić działalność w zakresie zarządzania 

funduszami zagranicznymi, 

b)  wskazanie unijnego AFI, którym towarzystwo zamierza zarządzać, oraz adres oddziału, w 

którym możliwe będzie uzyskanie dokumentów dotyczących jego działalności - w 

przypadku gdy towarzystwo będzie prowadzić działalność w zakresie zarządzania 

unijnymi AFI. 

3. W terminie miesiąca od otrzymania zawiadomienia spełniającego wymagania, o których 

mowa w ust. 2, Komisja przesyła zawiadomienie właściwym organom państwa 

goszczącego wraz z: 

1)   informacją o obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemie 

rekompensat; 

2)   zaświadczeniem, że towarzystwo jest uprawnione do wykonywania działalności w 

zakresie zarządzania funduszami prowadzącymi działalność zgodnie z prawem 

wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe, a 

także wskazaniem zakresu działalności, do jakiej uprawnione jest towarzystwo, oraz 

charakterystyki celów inwestycyjnych i polityki inwestycyjnej funduszy inwestycyjnych 

otwartych, do których zarządzania uprawnione jest towarzystwo - w przypadku gdy 

zgodnie z planem, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, towarzystwo będzie na terytorium 

państwa goszczącego prowadziło w formie innej niż oddział działalność w zakresie 

zarządzania funduszami zagranicznymi; 

3)    zaświadczeniem, że towarzystwo jest uprawnione do wykonywania działalności w 

zakresie zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi - w przypadku gdy 

zgodnie z planem, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, towarzystwo będzie na terytorium 

państwa goszczącego prowadziło w formie innej niż oddział działalność w zakresie 

zarządzania unijnymi AFI, z zastrzeżeniem ust. 3b. 

3a. Komisja informuje właściwe organy nadzoru państwa goszczącego o wszelkich zmianach 

w zaświadczeniu i informacjach przekazanych zgodnie z ust. 3 pkt 2 i 3. 

3b. Komisja, w drodze decyzji, w terminie określonym w ust. 3, odmawia przekazania 

zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, właściwemu organowi nadzoru państwa 

goszczącego, jeżeli zarządzanie unijnym AFI przez towarzystwo nie jest zgodne z 

przepisami prawa lub zachodzi uzasadnione podejrzenie, że nie będzie zgodne z 
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przepisami prawa, lub towarzystwo narusza określone w przepisach prawa warunki 

dotyczące podjęcia i prowadzenia swojej działalności lub działalności unijnego AFI. 

4. Komisja informuje towarzystwo o dacie wysłania informacji, o których mowa w ust. 3. 

5. Towarzystwo może rozpocząć działalność na terytorium państwa goszczącego po 

otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 4, przy czym: 

1)   zbywanie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych na terytorium tego 

państwa wymaga uprzedniego spełnienia warunków, o których mowa w art. 261 i art. 

261a; 

2)   zbywanie jednostek uczestnictwa specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych 

lub proponowanie objęcia certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych 

zamkniętych na terytorium tego państwa lub wprowadzanie unijnego AFI, którym 

zarządza towarzystwo, do obrotu na terytorium tego państwa wymaga uprzedniego 

spełnienia warunków, o których mowa w art. 263f. 

6. O planowanej zmianie w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, towarzystwo 

zawiadamia, w formie pisemnej, Komisję oraz właściwe organy państwa goszczącego 

przed jej wprowadzeniem. 

7. Komisja niezwłocznie przekazuje informacje, o których mowa w ust. 6, właściwym 

organom państwa goszczącego. 

7a. Przepisów ust. 6 i 7 nie stosuje się, w przypadku gdy zmiany w zakresie, o którym mowa 

w ust. 2 pkt 2, dotyczą działalności zarządzania unijnymi AFI. W takim przypadku 

towarzystwo jest obowiązane informować o istotnych zmianach Komisję: 

1)   w przypadku zmian planowanych - co najmniej na miesiąc przed dokonaniem zmian; 

2)   w przypadku zmian nieplanowanych - niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 

dni roboczych po powzięciu wiadomości o ich wystąpieniu. 

[7b. Komisja przekazuje niezwłocznie otrzymane informacje, o których mowa w ust. 7a, 

właściwemu organowi nadzoru państwa goszczącego, w przypadku gdy wprowadzenie 

zmian nie wpływa na zgodność działalności towarzystwa, w tym zarządzania przez nie 

specjalistycznym funduszem inwestycyjny otwartym, funduszem inwestycyjnym 

zamkniętym lub unijnym AFI, z przepisami prawa. Przepis art. 264 ust. 10d stosuje się 

odpowiednio.] 

<7b. Komisja, w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania wszystkich informacji, o 

których mowa w ust. 7a: 

1) przekazuje te informacje właściwemu organowi nadzoru państwa goszczącego albo 
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2) informuje towarzystwo, że wprowadzenie zmian może wpłynąć na prowadzenie 

działalności przez towarzystwo, w tym zarządzanie przez nie specjalistycznym 

funduszem inwestycyjnym otwartym, funduszem inwestycyjnym zamkniętym lub 

unijnym AFI, z naruszeniem przepisów prawa.> 

<7c. W przypadku wprowadzenia planowanej zmiany, o której mowa w ust. 7a pkt 1, 

bez zawiadomienia Komisji lub gdy zmiana nieplanowana, o której mowa w ust. 7a 

pkt 2, prowadzi do sytuacji, o której mowa w ust. 7b pkt 2, Komisja może zastosować 

wobec towarzystwa sankcje, o których mowa w art. 228 lub art. 230. Komisja 

niezwłocznie informuje właściwe organy nadzoru państwa goszczącego 

o zastosowanych sankcjach.> 

8. Powierzenie osobie trzeciej zbywania jednostek uczestnictwa lub proponowania objęcia 

certyfikatów inwestycyjnych w państwie goszczącym lub wprowadzania unijnego AFI do 

obrotu w państwie goszczącym nie zwalnia towarzystwa z obowiązku zastosowania trybu, 

o którym mowa w ust. 1. 

Art. 269b. 

1. Działalność na terytorium państwa członkowskiego może prowadzić zarządzający ASI, 

który prowadzi działalność na podstawie zezwolenia na wykonywanie działalności 

zarządzającego ASI. 

2. Zarządzający ASI jest obowiązany do pisemnego zawiadomienia Komisji o zamiarze 

prowadzenia działalności na terytorium państwa członkowskiego. 

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, powinno zawierać: 

1)   nazwę państwa członkowskiego, na którego terytorium zarządzający ASI zamierza 

prowadzić działalność; 

2)   plan prowadzenia działalności określający zakres świadczonych usług lub unijny AFI, 

którym zarządzający ASI zamierza zarządzać. 

4. Jeżeli zarządzający ASI zamierza ustanowić oddział na terytorium państwa 

członkowskiego, zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, powinno dodatkowo zawierać: 

1)   opis struktury organizacyjnej oddziału; 

2)   adres miejsca w państwie macierzystym unijnego AFI, którym zarządzający ASI zamierza 

zarządzać, w którym są dostępne dokumenty dotyczące tego unijnego AFI; 

3)   dane osobowe i kontaktowe osób odpowiedzialnych za zarządzanie oddziałem. 
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5. W terminie miesiąca, a w przypadku gdy zarządzający ASI zamierza ustanowić oddział na 

terytorium państwa członkowskiego - 2 miesięcy, od otrzymania zawiadomienia 

spełniającego wymagania, o których mowa w ust. 3 i 4, Komisja: 

1)   przekazuje zawiadomienie właściwemu organowi nadzoru państwa goszczącego albo 

2)   w drodze decyzji, odmawia przekazania zawiadomienia właściwemu organowi państwa 

goszczącego. 

6. W przypadku określonym w ust. 5 pkt 1 Komisja przekazuje właściwemu organowi 

nadzoru państwa goszczącego zawiadomienie spełniające wymagania, o których mowa w 

ust. 3 i 4, oraz informuje o tym zarządzającego ASI. 

7. W przypadku gdy zgodnie z planem, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, zarządzający ASI 

będzie prowadzić działalność w zakresie zarządzania unijnymi AFI, do zawiadomienia 

przekazywanego właściwym organom nadzoru państwa goszczącego Komisja załącza 

zaświadczenie, że zarządzający ASI jest uprawniony do wykonywania działalności 

zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. 

8. Komisja informuje właściwe organy nadzoru państwa goszczącego o zmianach w 

zaświadczeniu przekazanym zgodnie z ust. 7. 

9. Zarządzający ASI może rozpocząć działalność na terytorium państwa goszczącego po 

otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 6, przy czym wprowadzanie do obrotu na 

terytorium tego państwa alternatywnej spółki inwestycyjnej lub unijnego AFI, którymi 

zarządza ten zarządzający, wymaga uprzedniego spełnienia warunków, o których mowa w 

art. 263f. 

10. Komisja odmawia przekazania właściwym organom nadzoru państwa goszczącego 

zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, jeżeli zarządzanie unijnym AFI przez 

zarządzającego ASI nie jest zgodne z przepisami prawa lub zachodzi uzasadnione 

podejrzenie, że nie będzie zgodne z przepisami prawa, lub zarządzający ASI narusza 

określone w przepisach prawa warunki dotyczące podjęcia i prowadzenia swojej 

działalności lub działalności unijnego AFI. 

11. Zarządzający ASI jest obowiązany informować Komisję o istotnych zmianach w zakresie, 

o którym mowa w ust. 3 pkt 2 i ust. 4: 

1)   w przypadku zmian planowanych - co najmniej na miesiąc przed dokonaniem zmian; 

2)   w przypadku zmian nieplanowanych - niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 

dni roboczych po powzięciu wiadomości o ich wystąpieniu. 
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[12. Komisja przekazuje niezwłocznie otrzymane informacje, o których mowa w ust. 11, 

właściwemu organowi nadzoru państwa goszczącego, w przypadku gdy wprowadzenie 

zmian nie wpływa na zgodność działalności zarządzającego ASI, w tym zarządzania przez 

niego unijnym AFI, z przepisami prawa. Przepis art. 264 ust. 10d stosuje się 

odpowiednio.] 

<12. Komisja, w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania wszystkich informacji, o 

których mowa w ust. 11: 

1) przekazuje te informacje właściwemu organowi nadzoru państwa goszczącego albo 

2) informuje zarządzającego ASI, że wprowadzenie zmian może wpłynąć na 

prowadzenie działalności przez zarządzającego ASI, w tym zarządzanie przez niego 

unijnym AFI, z naruszeniem przepisów prawa.> 

<12a. W przypadku wprowadzenia planowanej zmiany, o której mowa w ust. 11 pkt 1, 

bez zawiadomienia Komisji lub gdy zmiana nieplanowana, o której mowa w ust. 11 

pkt 2, prowadzi do sytuacji, o której mowa w ust. 12 pkt 2, Komisja może zastosować 

wobec zarządzającego ASI odpowiednio sankcje, o których mowa w art. 229a. 

Komisja niezwłocznie informuje właściwe organy państwa goszczącego o 

zastosowanych sankcjach.> 

13. Powierzenie osobie trzeciej wprowadzania alternatywnej spółki inwestycyjnej lub 

unijnego AFI, którymi zarządza zarządzający ASI, do obrotu na terytorium państwa 

goszczącego nie zwalnia zarządzającego ASI z obowiązku zastosowania trybu, o którym 

mowa w ust. 2. 

[Art. 286a. 

Komisja udostępnia na swojej stronie internetowej w języku polskim oraz w języku angielskim 

przepisy określające zasady tworzenia i funkcjonowania funduszy inwestycyjnych 

otwartych oraz informacje na temat przepisów prawa polskiego dotyczących zasad 

zbywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa funduszy 

zagranicznych.] 

< Art. 286a. 

Komisja udostępnia na stronie internetowej treść przepisów określających zasady 

tworzenia i funkcjonowania funduszy inwestycyjnych otwartych w języku polskim oraz 

w języku angielskim.> 
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U S T A W A   z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, z 

późn. zm.) 

Art. 13ic. 

1. W przypadku stwierdzenia przerwy trwającej dłużej niż 15 minut w nadawaniu sygnału 

pozycjonowania satelitarnego lub transmisji danych, o których mowa w art. 13i ust. 3a, 

kierujący pojazdem samochodowym jest obowiązany do niezwłocznego zatrzymania się 

na najbliższym parkingu samochodowym lub w najbliższej zatoce postojowej albo 

opuszcza niezwłocznie drogę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 

13ha ust. 6. Wznowienie przejazdu po drodze, o której mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 13ha ust. 6, kierujący pojazdem samochodowym może rozpocząć po 

przywróceniu sygnału pozycjonowania satelitarnego lub transmisji danych. 

<1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku: 

1) gdy przerwa, o której mowa w ust. 1, nastąpiła na skutek niesprawności lub awarii 

urządzeń lub systemów, o których mowa w art. 13i ust. 3a, uniemożliwiającej 

przekazywanie danych geolokalizacyjnych niezbędnych do poboru opłaty 

elektronicznej; 

2) gdy pojazd samochodowy: 

a) uczestniczy w: 

– akcji ratowniczej lub humanitarnej, 

– usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, 

– usuwaniu awarii, 

b) jest używany: 

– do przewozu żywych zwierząt, 

– na potrzeby skupu mleka, 

– do przewozu lekarstw i środków medycznych, 

– do przewozu towarów niebezpiecznych w ilościach, dla których wymagane jest 

oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej, 

– do przewozu betonu oraz pomp do jego tłoczenia, 

– do przewozu odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych 

– i są nim przewożone towary nieobjęte systemem monitorowania przewozu i obrotu, o 

których mowa w art. 3 ust. 4–7 i 10 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie 

monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami 
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opałowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859 oraz z 2021 r. poz. 255 i 694) oraz w przepisach 

wydanych na podstawie art. 3 ust. 11 tej ustawy; 

3) autobusu przewożącego pasażerów. 

1b. W przypadku, o którym mowa w ust. 1a, warunkiem kontynuowania przejazdu jest 

podanie przez właściciela, posiadacza albo użytkownika pojazdu w Systemie Poboru 

Opłaty Elektronicznej KAS informacji o trasie przejazdu wraz numerem 

rejestracyjnym pojazdu, a jeżeli opłata elektroniczna jest wnoszona w trybie 

przedpłaty – po uiszczeniu tej opłaty za ten przejazd.  

1c. W przypadku, o którym mowa w ust. 1a pkt 2 i 3, informacja o trasie przejazdu 

wraz z numerem rejestracyjnym pojazdu są przekazywane nie później niż w 

terminie 3 dni od dnia zakończenia przejazdu. W tym terminie jest uiszczana 

również opłata elektroniczna wnoszona w trybie przedpłaty.> 

2. W przypadku niedostępności Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS przepisu ust. 1 

nie stosuje się. 

Art. 50a. 

W okresie do dnia 31 grudnia 2028 r. od opłat za przejazdy po drogach krajowych, o których 

mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3, są zwolnione autobusy zeroemisyjne operatora publicznego 

transportu zbiorowego realizującego przewozy o charakterze użyteczności publicznej w 

rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 

zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 i 2371 oraz z 2018 r. poz. 317, 650, 907 i 1669). 

 

< Art. 50b. 

1. Przepisy art. 13ic ust. 1a–1c stosuje się od dnia wskazanego w obwieszczeniu, o 

którym mowa w ust. 2. 

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznym ogłosi, w drodze obwieszczenia, w 

Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu informację o 

dniu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie informacji 

o trasie przejazdu wraz z numerem rejestracyjnym pojazdu, o których mowa w art. 

13ic ust. 1b i 1c. 
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Art. 50c. 

Do dnia 30 września 2021 r. opłatę elektroniczną z wykorzystaniem Systemu Poboru 

Opłaty Elektronicznej KAS uiszcza się w wysokości 75% stawki opłaty 

elektronicznej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 13ha ust. 6.> 

 

 

 

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

Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2268 oraz z 2021 r. poz. 802 i 1005) 

 

Rozdział 10 

[Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe] 

< Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy epizodyczne, przejściowe i końcowe”; 

 

Art. 70. 

W okresie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 1996 r. Minister Transportu i Gospodarki 

Morskiej w porozumieniu z Ministrem Finansów zapewni Agencji, w ramach budżetu 

Ministerstwa, środki finansowe na podjęcie działalności. 

 

<Art. 70a. 

Do dnia 30 listopada 2021 r. Szef KAS może nie pobierać opłaty za przejazd autostradą 

w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub zdarzenia 

zmniejszającego stopień tego bezpieczeństwa. 

 

Art. 70b. 

Do dnia 30 września 2021 r. opłatę za przejazd autostradą wnoszoną zgodnie z art. 37a 

ust. 8, z wykorzystaniem Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS, wnosi się w 

wysokości 75% stawki opłaty za przejazd autostradą określonej w przepisach wydanych 

na podstawie art. 37e ust. 2.> 
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U S T A W A   z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 457 i 1005) 

Art. 96. 

§ 1. W postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a w 

przypadku, o którym mowa w art. 9 § 1 Kodeksu wykroczeń - do 1000 zł. 

§ 1a. W postępowaniu mandatowym, w sprawach: 

1)   w których oskarżycielem publicznym jest właściwy organ Państwowej Inspekcji Pracy, 

2)    naruszeń przestrzegania obowiązków lub warunków przewozu drogowego 

wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 

drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 oraz z 2020 r. poz. 875 i 1087), w których 

oskarżycielem publicznym jest właściwy organ Inspekcji Transportu Drogowego, Policji 

lub Straży Granicznej, 

3)    o czyny określone w art. 120 ust. 2, 6 i 8-10 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w których oskarżycielem publicznym jest 

właściwy organ Straży Granicznej 

 

Art. 96. 

§ 1. W postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a w 

przypadku, o którym mowa w art. 9 § 1 Kodeksu wykroczeń - do 1000 zł. 

§ 1a. W postępowaniu mandatowym, w sprawach: 

1)   w których oskarżycielem publicznym jest właściwy organ Państwowej Inspekcji Pracy, 

2)    naruszeń przestrzegania obowiązków lub warunków przewozu drogowego 

wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 

drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 oraz z 2020 r. poz. 875 i 1087), w których 

oskarżycielem publicznym jest właściwy organ Inspekcji Transportu Drogowego, Policji 

lub Straży Granicznej, 

3)    o czyny określone w art. 120 ust. 2, 6 i 8-10 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w których oskarżycielem publicznym jest 

właściwy organ Straży Granicznej 

- można nałożyć grzywnę w wysokości do 2000 zł. 

§ 1aa. W postępowaniu mandatowym, w sprawach o czyny określone w art. 54-56 i art. 57a 

ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2171) można nałożyć grzywnę w wysokości 2000 zł. 
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§ 1ab. W postępowaniu mandatowym, w sprawach o czyn określony w art. 32 ust. 1 ustawy z 

dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu 

towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859 oraz z 2021 r. poz. 

255) można nałożyć grzywnę w wysokości od 5000 zł do 7500 zł. 

§ 1ac. 
(7)

 W postępowaniu mandatowym, w sprawach [o czyn określony] < o czyny określone 

w art. 13na ust. 1 i> w art. 13naa ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, z późn. zm.) można nałożyć grzywnę w 

wysokości 1500 zł. 

§ 1b. Jeżeli ukarany co najmniej dwukrotnie za wykroczenie przeciwko prawom pracownika 

określone w Kodeksie pracy popełnia w ciągu dwóch lat od dnia ostatniego ukarania takie 

wykroczenie, właściwy organ Państwowej Inspekcji Pracy może w postępowaniu 

mandatowym nałożyć grzywnę w wysokości do 5000 zł. 

§ 1ba. Jeżeli ukarany co najmniej dwukrotnie za wykroczenie określone w ustawie z dnia 9 

lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych popełnia w ciągu dwóch lat od 

dnia ostatniego ukarania takie wykroczenie, właściwy organ Państwowej Inspekcji Pracy 

może w postępowaniu mandatowym nałożyć grzywnę w wysokości do 5000 zł. 

§ 1bb. Jeżeli ukarany co najmniej dwukrotnie za wykroczenie określone w ustawie z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę popełnia w ciągu dwóch lat 

od dnia ostatniego ukarania takie wykroczenie, właściwy organ Państwowej Inspekcji 

Pracy może w postępowaniu mandatowym nałożyć grzywnę w wysokości do 5000 zł. 

§ 1bc. Jeżeli ukarany co najmniej dwukrotnie za wykroczenie określone w ustawie z dnia 10 

stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni 

popełnia w ciągu dwóch lat od dnia ostatniego ukarania takie wykroczenie, właściwy 

organ Państwowej Inspekcji Pracy może w postępowaniu mandatowym nałożyć grzywnę 

w wysokości do 5000 zł. 

§ 1bd. W postępowaniu mandatowym, w sprawach, o których mowa w art. 116 § 1 Kodeksu 

wykroczeń, można nałożyć grzywnę w wysokości do 1000 zł. 

§ 1be. Środki pochodzące z grzywien, o których mowa w § 1bd, są przekazywane, w terminie 

30 dni od dnia ich wpływu, na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Zdrowia, który 

przeznacza je na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

§ 1c. W postępowaniu mandatowym, w sprawach o czyny określone w art. 93 pkt 12 ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127 i 2320 oraz z 

2021 r. poz. 11, 234 i 282) można nałożyć grzywnę w wysokości do 2000 zł. 
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§ 2. W drodze mandatu karnego nie nakłada się grzywny za wykroczenia, za które należałoby 

orzec środek karny, a także w wypadku określonym w art. 10 § 1 Kodeksu wykroczeń. W 

sytuacji określonej w art. 9 § 1 Kodeksu wykroczeń nałożenie grzywny w drodze mandatu 

karnego jest możliwe jedynie, gdy w zakresie wszystkich naruszonych przepisów 

postępowanie mandatowe jest dopuszczalne. 

§ 3. Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi wzory formularzy mandatu 

karnego oraz szczegółowy sposób nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, mając 

na względzie potrzebę ujednolicenia zasad wymierzania przez funkcjonariuszy 

uprawnionych organów grzywny w drodze mandatu karnego, a także pouczenia osób 

ukaranych mandatem o ich prawach i obowiązkach. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 328, 355 i 680) 

Art. 70. 

1. Przepisów niniejszego działu nie stosuje się do: 

1)   zakładów ubezpieczeń; 

2)   podmiotów wykonujących czynności określone w art. 69 ust. 2 wyłącznie na rzecz 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, do której należy podmiot 

wykonujący te czynności, z zastrzeżeniem pkt 9; 

3)    podmiotów prowadzących działalność gospodarczą inną niż działalność maklerska, 

wykonujących czynności określone w art. 69 ust. 2 w sposób incydentalny w związku z 

prowadzoną działalnością, o ile działalność ta jest regulowana przepisami lub podlega 

zasadom etyki zawodowej i o ile przepisy te nie wyłączają możliwości wykonywania tych 

czynności; 

4)    podmiotów, które spośród czynności wymienionych w art. 69 ust. 2 wykonują wyłącznie 

czynności określone w art. 69 ust. 2 pkt 3, których przedmiotem są instrumenty finansowe 

inne niż towarowe instrumenty pochodne, uprawnienia do emisji lub instrumenty 

pochodne, których instrumentem bazowym są uprawnienia do emisji, chyba że czynności 

te są wykonywane w ramach: 

a)  funkcji animatora rynku lub 
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b)  członkostwa lub uczestnictwa w rynku regulowanym lub ASO, lub w ramach 

bezpośredniego dostępu elektronicznego, z wyjątkiem podmiotów niefinansowych, o 

których mowa w art. 2 pkt 1 rozporządzenia 2017/591, zawierających wskutek tych 

czynności transakcje, co do których, zgodnie z art. 8 rozporządzenia 2017/591, uznano, że 

zmniejszają ryzyko bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą lub działalnością 

w zakresie zarządzania aktywami i pasywami tych podmiotów lub grupy, do której należą 

te podmioty, lub 

c)  stosowania techniki handlu algorytmicznego o wysokiej częstotliwości, lub 

d)  wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego 

zlecenie, w tym przez zestawianie zleceń; 

5)    członków Europejskiego Systemu Banków Centralnych i innych krajowych podmiotów 

wykonujących podobne funkcje; 

5a)   organów publicznych powołanych do zarządzania długiem publicznym lub 

uczestniczących w zarządzaniu tym długiem, w tym lokujących środki pieniężne 

pochodzące z tego długu, banku państwowego w zakresie, w jakim działa na zlecenie tych 

organów, oraz podmiotów, którym zgodnie z art. 13d zlecono organizację rynku obrotu 

skarbowymi papierami wartościowymi lub instrumentami finansowymi, których 

instrumentem bazowym jest skarbowy papier wartościowy, jako rynku poza systemem 

obrotu instrumentami finansowymi, z wyłączeniem innych niż bank państwowy 

podmiotów z udziałem państwa, których przedmiot działalności obejmuje prowadzenie 

działalności gospodarczej lub jest związany z nabywaniem pakietu udziałów w innych 

podmiotach; 

5b)  Europejskiego Mechanizmu Stabilności lub innych międzynarodowych instytucji 

finansowych utworzonych przez co najmniej dwa państwa członkowskie, których celem 

jest uruchamianie wsparcia finansowego lub świadczenia pomocy finansowej na rzecz 

swoich członków znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej lub w stosunku do 

których istnieje zagrożenie wystąpienia takiej sytuacji; 

6)   funduszy inwestycyjnych, alternatywnych spółek inwestycyjnych, towarzystw funduszy 

inwestycyjnych oraz zarządzających ASI w rozumieniu ustawy o funduszach 

inwestycyjnych; 

7)   funduszy emerytalnych w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i 

funkcjonowaniu funduszy emerytalnych; 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1931266:part=a2p1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1931266:part=a8&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2324400&full=1


- 81 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

8)   przechowywania aktywów funduszy oraz spółek, o których mowa w pkt 6 lub 7, i 

zarządzania tymi funduszami i spółkami; 

9)   podmiotów, które prowadzą wyłącznie działalność, określoną w art. 69 ust. 2, polegającą 

na zarządzaniu funduszem emerytalnym, wykonując czynności określone w art. 69 ust. 2 

na rzecz podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, do której należy podmiot 

wykonujący te czynności; 

10)   podmiotów: 

a)  które spośród czynności wymienionych w art. 69 ust. 2 wykonują wyłącznie czynności 

określone w art. 69 ust. 2 pkt 3, których przedmiotem są towarowe instrumenty pochodne, 

uprawnienia do emisji lub instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym są 

uprawnienia do emisji, w tym animatorów rynku na tych instrumentach, z wyłączeniem 

podmiotów, które wykonują transakcje na własny rachunek, wykonując zlecenia klientów, 

lub 

b)  wykonujących czynności określone w art. 69 ust. 2 pkt 1, 2 i 4-9, których przedmiotem są 

towarowe instrumenty pochodne, uprawnienia do emisji lub instrumenty pochodne, 

których instrumentem bazowym są uprawnienia do emisji, na rzecz klientów i dostawców 

usług związanych z głównym przedmiotem działalności podmiotów wykonujących te 

czynności 

- jeżeli czynności te mają charakter dodatkowy w stosunku do głównego przedmiotu ich 

działalności, a główny przedmiot ich działalności nie obejmuje działalności maklerskiej, 

wykonywania czynności, o których mowa w ust. 2, lub wykonywania działalności 

animatora rynku, z tym że charakter przedmiotu działalności tych podmiotów jest ustalany 

na podstawie przedmiotu działalności grupy kapitałowej, do której te podmioty należą, 

oraz czynności te nie są wykonywane w ramach wykorzystania techniki handlu 

algorytmicznego o wysokiej częstotliwości, z zastrzeżeniem ust. 1f; 

11)   podmiotów świadczących usługę doradztwa inwestycyjnego w związku z prowadzeniem 

działalności gospodarczej niebędącej działalnością maklerską, o ile działalność ta jest 

regulowana przepisami i świadczenie tej usługi nie jest odpłatne; 

12)   (uchylony); 

13)   (uchylony); 

14)  podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych; 

15)  operatorów statków powietrznych, o których mowa w art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 12 

czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, lub 
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podmiotów prowadzących instalację, o których mowa w art. 3 pkt 16 tej ustawy, 

wykonujących spośród czynności wymienionych w art. 69 ust. 2 wyłącznie czynności 

określone w art. 69 ust. 2 pkt 3, których przedmiotem są uprawnienia do emisji, chyba że 

czynności te są wykonywane w ramach: 

a)  wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego 

zlecenie lub 

b)  wykorzystania techniki handlu algorytmicznego o wysokiej częstotliwości; 

16)  operatorów systemu przesyłowego, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, wykonujących w celu wykonywania zadań 

operatora czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2, mające za przedmiot towarowe 

instrumenty pochodne, oraz podmiotów, które w tym zakresie wykonują czynności w celu 

realizacji powierzonej przez operatorów całości lub części takich zadań, chyba że 

czynności te są wykonywane w ramach operacji na rynku wtórnym, w tym na platformie 

obrotu finansowymi prawami przesyłowymi; 

17)  centralnych depozytów papierów wartościowych w związku z wykonywaniem zadań w 

zakresie, w jakim jest to przewidziane w przepisach rozporządzenia 909/2014, z 

uwzględnieniem art. 73 tego rozporządzenia; 

18)   zagranicznych osób prawnych nieprowadzących działalności maklerskiej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, które w ramach bezpośredniego dostępu elektronicznego 

wykonują czynności określone w art. 69 ust. 2 pkt 1-3, w zakresie nabywania lub 

zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek, z wyłączeniem pełnienia 

funkcji animatora rynku, lub na rachunek klientów mających siedzibę lub miejsce 

zamieszkania na terytorium państwa innego niż państwo członkowskie[.] <;> 

<19) dostawców usług finansowania społecznościowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 

lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 

października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania 

społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniającego 

rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937 (Dz. Urz. UE L 347 

z 20.10.2020, str. 1), posiadających zezwolenie, o którym mowa w art. 12 ust. 1 tego 

rozporządzenia.> 

1a. Przez wykonywanie czynności w sposób incydentalny, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, 

rozumie się spełnianie warunków przewidzianych w art. 4 rozporządzenia 2017/565. 
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1b. Przez wykonywanie wyłącznie czynności określonych w art. 69 ust. 2 pkt 3, o których 

mowa w ust. 1 pkt 10 lit. a, rozumie się również wykonanie zlecenia w ramach transakcji 

pomiędzy podmiotami z grupy kapitałowej. 

1c. Podmioty wykonujące zlecenia na podstawie ust. 1 pkt 10 lit. b, na rzecz klientów lub 

dostawców, o których mowa w tym przepisie, mogą przy wykonywaniu tych zleceń 

zawierać transakcje na własny rachunek. 

1d. Wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, o których mowa w 

ust. 1 pkt 10, dokonywane w ramach wyłączenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, uznaje 

się za objęte zakresem tego wyłączenia. 

1e. Przez charakter dodatkowy czynności w stosunku do głównego przedmiotu działalności, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 10, rozumie się spełnianie warunków przewidzianych w 

rozporządzeniu 2017/592. 

1f. Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 10, przed rozpoczęciem wykonywania czynności, 

o których mowa w tym przepisie, informują Komisję o zamiarze korzystania z 

wyłączenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 10. W przypadku zamiaru korzystania z takiego 

wyłączenia w następnym roku kalendarzowym podmioty te przekazują Komisji 

informację o takim zamiarze w terminie miesiąca od dnia dokonania obliczenia, o którym 

mowa w art. 4 rozporządzenia 2017/592, nie później jednak niż do dnia 30 kwietnia roku, 

w którym korzystają z tego wyłączenia. 

1g. W przypadku niestwierdzenia podstaw do korzystania z wyłączenia, o którym mowa w 

ust. 1 pkt 10, podmiot składa wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie 

działalności maklerskiej w terminie 3 miesięcy od ostatniego dnia, w którym był 

obowiązany poinformować Komisję zgodnie z ust. 1f, albo zaprzestaje w tym terminie 

wykonywania czynności objętych takim wyłączeniem. W przypadku złożenia wniosku o 

udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej czynności objęte 

wyłączeniem mogą być wykonywane bez zezwolenia do dnia, w którym decyzja w 

przedmiocie złożonego wniosku stała się ostateczna. 

1h. Na żądanie Komisji lub jej upoważnionego przedstawiciela osoby uprawnione do 

reprezentowania podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 10, lub wchodzące w skład ich 

statutowych organów albo pozostające z tymi podmiotami w stosunku pracy niezwłocznie 

sporządzają i przekazują, na koszt tych podmiotów, kopie dokumentów i innych nośników 

informacji oraz udzielają pisemnych lub ustnych wyjaśnień w zakresie korzystania z 
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wyłączenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, niezbędnych do ustalenia, czy czynności 

mają charakter dodatkowy w stosunku do głównego przedmiotu działalności. 

1i. Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 6-8 i 17, mogą korzystać również z wyłączenia, 

o którym mowa w ust. 1 pkt 4, również jeżeli wykonują czynności określone w ust. 1 pkt 

4 lit. a-d. 

1j. Wyjątki określone w ust. 1 pkt 4, 10 i 15 mogą być stosowane łącznie. 

2. Bank z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może, bez zezwolenia na 

prowadzenie działalności maklerskiej, wykonywać czynności określone w: 

1)    art. 69 ust. 2 pkt 1-6 - o ile przedmiotem tych czynności są papiery wartościowe, o 

których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, lub inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego 

instrumenty finansowe oraz obligacje, o których mowa w art. 39p ust. 1 ustawy z dnia 27 

października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 2268), obligacje, o których mowa w art. 67 ust. 3 i art. 71 ust. 1 ustawy z 

dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 

568, z późn. zm.), a także obligacje, o których mowa w art. 34ga ust. 1 ustawy z dnia 8 

maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre 

osoby prawne (Dz. U. z 2020 r. poz. 122, 568, 1086, 1747 i 2127); 

2)   art. 69 ust. 2 pkt 7; 

3)   art. 69 ust. 2 pkt 3 - o ile przedmiotem tych czynności są dopuszczone do obrotu 

zorganizowanego obligacje, listy zastawne oraz inne zbywalne papiery wartościowe 

inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągniętego 

długu, inne niż określone w pkt 1, lub instrumenty pochodne, których instrumentem 

bazowym są obligacje, listy zastawne, inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące 

prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągniętego długu, stopa 

procentowa lub waluta. 

3. Wykonywanie przez bank, zgodnie z ust. 2, czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 

1-7, nie stanowi działalności maklerskiej. 

4. W zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1-7, do banku, o 

którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 3a, art. 72, art. 73 ust. 1, 2, 

5j-5o i 6a, art. 73a-73d, art. 74b-76a, art. 79-81a, art. 81c, art. 81d, art. 81f, art. 82a, art. 

83a-83j, art. 86 ust. 2 i art. 90 oraz bezpośrednio obowiązujące przepisy prawa Unii 
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Europejskiej odnoszące się do prowadzenia działalności w zakresie wykonywania 

czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1-7, a w zakresie nieuregulowanym w tych 

przepisach stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo 

bankowe. 

5. W zakresie wykonywania przez agenta firmy inwestycyjnej czynności na rzecz banku, o 

którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio art. 79-81. 
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