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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2021 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych 

i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi 

oraz niektórych innych ustaw (druk nr 470) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

 

1. Uchwalona przez Sejm w dniu 23 lipca 2021 r. ustawa o zmianie ustawy o funduszach 

inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz niektórych 

innych ustaw, określana dalej jako „opiniowana ustawa”, zmierza do: 

1) wdrożenia w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 

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

jako „ustawa o funduszach”, oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 328, z późn. zm.) postanowień: 

a) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1160 z dnia 20 czerwca 

2019 r. zmieniającej dyrektywy 2009/65/WE i 2011/61/UE w odniesieniu 

do transgranicznej dystrybucji prowadzonej przez przedsiębiorstwa zbiorowego 

inwestowania (Dz. Urz. UE L 188 z 12.07.2019, str. 106), określanej dalej jako 

„dyrektywa 2019/1160”, 

b) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1504 z dnia 7 października 

2020 r. zmieniającej dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów 

finansowych (Dz. Urz. UE L 347 z 20.10.2020, str. 50); 
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2) zapewnienia stosowania rozporządzenia 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) dokonania w ustawie o funduszach innych zmian merytorycznych, które nie zmierzają 

do wdrożenia prawa Unii Europejskiej; 

4) dokonania zmian merytorycznych, które nie zmierzają do wdrożenia prawa Unii 

Europejskiej: 

a) w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 

z późn. zm.), 

b) w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym 

Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2268, z późn. zm.), 

c) w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach 

o wykroczenia (Dz. U. z 2021 r. poz. 457 i 1005). 

 

2. W zakresie problematyki wdrożenia do polskiego ustawodawstwa dyrektywy 

2019/1160 opiniowana ustawa – w wyniku nowelizacji ustawy o funduszach – przede 

wszystkim: 

1) modyfikuje obowiązki informacyjne, w tym reklamowe, towarzystw funduszy 

inwestycyjnych oraz zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi; 

2) rozszerza zakres obowiązków funduszy zagranicznych w odniesieniu do zbywania 

tytułów uczestnictwa emitowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz określa 

warunki zaprzestania ich zbywania; 

3) określa warunki zaprzestania zbywania przez fundusze inwestycyjne otwarte jednostek 

uczestnictwa na terytorium goszczącego państwa członkowskiego; 

4) określa warunki zaprzestania wprowadzania unijnych AFI do obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przez odpowiednio zarządzających z UE, towarzystwa 

funduszy inwestycyjnych oraz zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi; 

5) określa warunki zaprzestania: 
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a) zbywania jednostek uczestnictwa przez specjalistyczne fundusze inwestycyjne 

otwarte, 

b) oferowania certyfikatów inwestycyjnych przez fundusze inwestycyjne zamknięte, 

c) wprowadzania alternatywnych spółek inwestycyjnych lub unijnych AFI do obrotu 

na terytorium państwa członkowskiego przez zarządzających alternatywnymi 

spółkami inwestycyjnymi prowadzących działalność na podstawie zezwolenia. 

 

3. Wdrożenie do polskiego ustawodawstwa dyrektywy zmieniającej dyrektywę 

2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych polega na nowelizacji art. 70 

ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w celu rozszerzenia katalogu podmiotów, 

do których nie mają zastosowania przepisy tej ustawy dotyczące uczestnictwa w obrocie 

instrumentami finansowymi, o 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. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

 

Opiniowana ustawa została uchwalona w oparciu o projekt wniesiony do Sejmu przez 

Radę Ministrów w dniu 2 lipca 2021 r. (druk sejmowy nr 1358). Tego samego dnia Marszałek 

Sejmu skierowała go do Komisji Finansów Publicznych w celu odbycia pierwszego czytania 

oraz rozpatrzenia. Komisja Finansów Publicznych przedstawiła sprawozdanie o projekcie 

opiniowanej ustawy w dniu 20 lipca 2021 r. (druk sejmowy nr 1411). Podczas drugiego 

czytania projektu opiniowanej ustawy w dniu 21 lipca 2021 r. nie zgłoszono do niego 

poprawek. 

Podczas sejmowego postępowania legislacyjnego nie dokonano w projekcie opiniowanej 

ustawy zmian, które zmieniałyby jego meritum w sposób znaczący. 
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III. Uwagi szczegółowe 

 

A. Zastrzeżenia co do zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej 

 

1. Zgodnie z art. 119 ust. 1 Konstytucji Sejm rozpatruje projekt ustawy w trzech 

czytaniach. Powołany przepis statuuje zatem nakaz, „by podstawowe treści, które znajdą się 

ostatecznie w ustawie przebyły pełną drogę procedury sejmowej, tak by nie zabrakło czasu 

i możliwości na przemyślenie przyjmowanych rozwiązań i zajęcie wobec nich stanowiska. 

Nakazowi temu sprzeciwia się takie stosowanie procedury poprawek, które pozwala 

na wprowadzenie do projektu nowych, istotnych treści na ostatnich etapach procedury 

sejmowej. Dotyczyć to może zwłaszcza poprawek zgłoszonych dopiero w drugim czytaniu 

i niebędących przedtem przedmiotem rozważań w komisjach”
1
. Niezależnie od tego, należy 

zauważyć, że „wykładnia przepisów regulujących poprawki „sejmowe” i „senackie” musi być 

dokonywana w taki sposób, aby nie prowadziło to do zatarcia odrębności między inicjatywą 

ustawodawczą i poprawkami, a w konsekwencji do obchodzenia wymagań, które Konstytucja 

przewiduje dla inicjatywy ustawodawczej”, przy czym „wyjście poza zakreślony przez 

samego projektodawcę zakres przedmiotowy projektu może mieć miejsce tylko wówczas, 

gdy treść poprawki pozostaje w ścisłym związku z przedmiotem projektowanej ustawy, 

a zwłaszcza wtedy, gdy jej wprowadzenie jest niezbędne do pełnego zrealizowania koncepcji 

projektodawcy. Odmienne stanowisko oznaczałoby obejście konstytucyjnych wymagań 

dotyczących inicjatywy ustawodawczej i trzech czytań projektu”
2
. 

W kontekście powyższych rozważań należy zauważyć, iż po odbyciu pierwszego czytania 

projektu opiniowanej ustawy, w wyniku przyjęcia przez Komisję Finansów Publicznych 

niektórych poprawek zgłoszonych na jej posiedzeniu, tekst opiniowanej ustawy został 

uzupełniony o nowelizację: 

1) ustawy o drogach publicznych (art. 2) w zakresie dotyczącym uiszczania opłat 

elektronicznych z wykorzystaniem Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS, 

                                                 

1
 Wyroki Trybunału Konstytucyjnego: z dnia 23 lutego 1999 r. (K 25/98) oraz z dnia 9 marca 2016 r. (K 47/15). 

2
 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 kwietnia 2009 r. (P 11/08). 
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2) ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (art. 3) 

w zakresie dotyczącym uiszczania opłat za przejazd autostradą z wykorzystaniem 

Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS, 

3) Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (art. 4) w zakresie odnoszącym się 

do nakładania grzywny w wysokości 1500 zł w postępowaniu mandatowym w przypadku 

niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 13i ust. 4aa i 4ab, art. 13ib ust. 4 albo 

w art. 13ic ust. 1 ustawy o drogach publicznych 

 tj. sprawy nieobjęte zakresem projektu opiniowanej ustawy skierowanego do Sejmu przez 

Radę Ministrów. 

Mając na uwadze, że poprawki zgłaszane na etapie sejmowego postępowania 

ustawodawczego powinny „pozostawać w związku z projektem złożonym w Sejmie przez 

wnioskodawcę, przy czym więź ta winna mieć wymiar nie tylko formalny, 

ale i merytoryczny, polegający na tym, że konkretne poprawki odnoszące się do projektu 

powinny pozostawać w odpowiedniej relacji z jego treścią, zmierzając do modyfikacji 

pierwotnej treści projektu”
3
, należy uznać, że wymienione wyżej przepisy są niezgodne 

z art. 118 ust. 1 oraz art. 119 ust. 1 i 2 Konstytucji przez to, że zostały uchwalone przez Sejm 

bez dochowania trybu wymaganego dla sejmowego postępowania ustawodawczego. Należy 

również dobitnie podkreślić, że nie tylko na etapie drugiego czytania, ale również w toku prac 

komisyjnych niedopuszczalne jest wprowadzanie poprawek, które stanowią „nowość 

normatywną, wychodząc poza zakres projektu ustawy”
4
, nawet jeżeli są one obiektywnie 

korzystne dla adresatów proponowanej regulacji. 

W świetle podniesionej argumentacji, zasadne jest rozważenie następujących propozycji 

poprawek: 

1) określenie przedmiotu ustawy otrzymuje brzmienie: 

„o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi”; 

2) skreśla się art. 2–4. 

 

                                                 

3
 Ibidem. 

4
 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 marca 2009 r. (K 53/07). 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2347179:part=a13(ib):ver=0&full=1
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2. Zgodnie z art. 9 opiniowanej ustawy ma ona wejść w życie z dniem następującym 

po dniu ogłoszenia. Tak ustalony okres vacatio legis nie będzie uwzględniał konstytucyjnych 

standardów dotyczących jego odpowiedniości (art. 2 Konstytucji). Wymaga przy tym 

podkreślenia, że opóźnienie w procesie transpozycji dyrektywy 2019/1160, której termin 

upłynął 2 sierpnia 2021 r., nie może stanowić prawnego uzasadnienia dla braku odpowiedniej 

vacatio legis, zwłaszcza że opiniowana ustawa ustanawia nowe obowiązki albo modyfikuje 

aktualne obowiązki (nie wyłączając rozszerzenia ich zakresu) odpowiednio towarzystw 

funduszy inwestycyjnych, zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi, 

funduszy zagranicznych, spółek zarządzających oraz innych podmiotów wykonujących 

działalność gospodarczą na podstawie ustawy o funduszach. Powoływany czasami w dyskusji 

publicznej argument, że dyrektywa 2019/1160 została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej 12 lipca 2019 r., a zatem jej adresaci mieli wystarczająco dużo czasu 

na dostosowanie się do jej wymogów, jest nietrafiony. Zgodnie bowiem z art. 288 akapit 

trzeci Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dyrektywy – w przeciwieństwie 

do rozporządzeń – wiążą każde państwo członkowskie, do którego są kierowane, 

w odniesieniu do rezultatów, które mają być osiągnięte, jednak pozostawiają organom 

krajowym swobodę wyboru form i środków ich transpozycji, która powinna zostać dokonana 

w sposób uwzględniający kulturę prawną danego państwa członkowskiego. 

Przyjmując założenie, że co najmniej 14–dniowy okres będzie odpowiedni na zapoznanie 

się z opiniowaną ustawą i ewentualne podjęcie działań dostosowawczych przez jej adresatów, 

rozważenia wymaga wprowadzenie następującej propozycji poprawki: 

 w art. 9 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „z dniem następującym po dniu 

ogłoszenia” zastępuje się wyrazami „po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia”. 

 

B. Zastrzeżenia natury legislacyjnej 

 

Względy poprawnej techniki legislacyjnej przemawiają za potrzebą skorygowania 

niektórych przepisów opiniowanej ustawy. Zasadna jest zatem akceptacja poniższych 

propozycji poprawek: 

1) w art. 1 w pkt 9 w lit. a wyrazy „uchyla się zdanie pierwsze” zastępuje się wyrazami 

„skreśla się zdanie pierwsze”; 
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2) w art. 1: 

a) w pkt 10, w art. 258a w ust. 1 w pkt 3, 

b) w pkt 13, w art. 261d w ust. 1 w pkt 3, 

c) w pkt 18, w art. 263ba w ust. 1 w pkt 3, 

d) w pkt 21, w art. 263da w ust. 1 w pkt 3, 

e) w pkt 24, w art. 263ga w ust. 1 w pkt 3 

 wyrazy „zmieni takie umowy” zastępuje się wyrazami „doprowadzi do zmiany takich 

umów”. 

 

Rekomendowane korekty zmierzają odpowiednio do uwzględnienia: 

1) w treści polecenia nowelizacyjnego, że – w przeciwieństwie do jednostek redakcyjnych 

i systematyzacyjnych aktu normatywnego – w celu wyeliminowania z systemu prawnego 

unormowania zawartego w jednym ze zdań przepisu prawnego, zdanie to należy skreślić, 

nie zaś uchylić; 

2) okoliczności, że umowa cywilnoprawna nie podlega „zmianie” w drodze jednostronnej 

czynności prawnej jednej ze stron. 

 

 

 

Piotr Magda 

Główny legislator 


