BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y
do ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r.
o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych
i pomocy kredytobiorcom
(druk nr 742)

USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882, 2333, 2447 i 2448
oraz z 2022 r. poz. 655 i 1115)
Art. 20.
1. W celu realizacji zadań ustawowych Policja jest uprawniona do przetwarzania informacji,
w tym danych osobowych, z zachowaniem ograniczeń wynikających z art. 19.
1a. Przetwarzanie oraz wymiana informacji, w tym danych osobowych, może dotyczyć
danych osobowych, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o
ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem
przestępczości,

przy

czym

dane

dotyczące

wyników

analizy

kwasu

deoksyrybonukleinowego (DNA) obejmują informacje wyłącznie o niekodującej części
DNA.
1b. Uzyskiwanie informacji, w tym danych osobowych, może odbywać się z wykorzystaniem
środków technicznych.
1c. Policja jest uprawniona do przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, w
zakresie niezbędnym do realizacji zadań ustawowych lub wykonywania uprawnień
związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych, realizacją czynności
administracyjno-porządkowych oraz innych czynności, do przeprowadzania których
funkcjonariusze Policji są uprawnieni na podstawie ustaw, w celach innych niż określone
w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych
przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, w tym ma
prawo przetwarzać dane osobowe, o których mowa w art. 9 i art. 10 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
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-2ochrony 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 osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1. z
późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem (UE) 2016/679", z wyłączeniem danych
dotyczących kodu genetycznego.
1d. Policja w zakresie swojej właściwości przetwarza informacje, w tym dane osobowe,
uzyskane ze zbiorów danych prowadzonych przez inne służby, instytucje państwowe oraz
organy władzy publicznej. Przetwarzanie informacji, w tym danych osobowych, przez
Policję może mieć charakter niejawny, odbywać się bez zgody i wiedzy, osoby której
dane dotyczą, oraz z wykorzystaniem środków technicznych. Służby, instytucje
państwowe oraz organy władzy publicznej są obowiązane do nieodpłatnego udostępnienia
Policji informacji, w tym danych osobowych. W szczególności Policja jest uprawniona do
uzyskiwania informacji, w tym danych osobowych:
1) gromadzonych w administrowanych przez nich zbiorach danych lub rejestrach;
2) uzyskanych przez te służby lub organy w wyniku wykonywania czynności operacyjnorozpoznawczych, w tym prowadzonej kontroli operacyjnej.
1e. Podmioty, o których mowa w ust. 1d, mogą wyrazić pisemną zgodę na udostępnianie
danych zgromadzonych w zbiorach danych jednostkom organizacyjnym Policji w
drodze teletransmisji, bez konieczności składania wniosku pisemnie w postaci
papierowej lub elektronicznej, jeżeli jednostki te spełniają łącznie następujące
warunki:
1) posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim celu
oraz jakie dane uzyskał;
2) posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie
danych niezgodnie z celem ich uzyskania;
3) jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej
działalności.
1f. Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP, Komendant BSWP, Komendant CBZC,
Dyrektor CLKP, komendanci wojewódzcy (Stołeczny) Policji, komendanci powiatowi
(miejscy i rejonowi) Policji, Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz
komendanci szkół policyjnych są administratorami danych osobowych w stosunku do
zbiorów danych osobowych utworzonych przez nich w celu realizacji zadań ustawowych.
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-31g. Kierownicy jednostek organizacyjnych Policji, o których mowa w ust. 1f, mogą tworzyć
lub likwidować w drodze decyzji systemy, zbiory danych lub zestawy zbiorów danych,
inne niż określone w niniejszej ustawie, w których przetwarza się informacje, w tym dane
osobowe, w celu realizacji przez Policję zadań ustawowych.
1h. W przypadku likwidowania systemów, zbiorów danych lub zestawów zbiorów informacji,
w tym danych osobowych, dokonuje tego komisja wyznaczana przez kierowników
jednostek organizacyjnych Policji, o których mowa w ust. 1f, z czego sporządza się
protokół.
1i. Kierownicy jednostek organizacyjnych Policji, o których mowa w ust. 1f, prowadzą rejestr
systemów, zbiorów danych lub zestawów zbiorów danych, w których przetwarza się
informacje, w tym dane osobowe.
1j. Przetwarzanie danych osobowych przez Policję w celach, o których mowa w art. 1 pkt 1
ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w
związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, odbywa się na podstawie ustawy,
prawa Unii Europejskiej oraz postanowień umów międzynarodowych.
1k. W przypadku podejrzanych Policja pobiera wymazy ze śluzówki policzków oraz dane
osobowe, o których mowa w art. 21a ust. 2 pkt 2 lit. b-h i art. 21h ust. 2 pkt 2 i 3, w
celach, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 3a lit. d.
1l. Policja pobiera odciski linii papilarnych lub wymazy ze śluzówki policzków od
funkcjonariuszy i pracowników Policji wykonujących służbowe czynności związane z
ujawnianiem, zabezpieczaniem lub badaniem śladów związanych z podejrzeniem
popełnienia czynu zabronionego w celach wyeliminowania pozostawionych przez nich
śladów.
1m. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb
pobierania odcisków linii papilarnych lub wymazów ze śluzówki policzków od
funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz sposób przeprowadzania i dokumentowania
czynności związanych z ich pobieraniem, a także rodzaje służb policyjnych uprawnionych
do korzystania ze zbiorów danych zawierających odciski linii papilarnych lub wymazy ze
śluzówki

policzków

od

funkcjonariuszy

i

pracowników

Policji

oraz

sposób

zabezpieczenia tych zbiorów uniemożliwiający identyfikację funkcjonariusza lub
pracownika Policji, których dane dotyczą, przez osobę nieupoważnioną, uwzględniając
konieczność wyeliminowania pozostawionych przez nich śladów.

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

-41n. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory
dokumentów obowiązujących przy przetwarzaniu danych, uwzględniając potrzebę
ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem i przesłanki zaniechania zbierania
określonych rodzajów informacji, a w przypadku wymiany informacji - uwzględniając
konieczność dostosowania się do wymogów określonych przez organy innych państw,
zobowiązania międzynarodowe Rzeczypospolitej Polskiej lub przez Międzynarodową
Organizację Policji Kryminalnej - Interpol.
1o. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory kart
daktyloskopijnych, na których dane daktyloskopijne są pobierane przez upoważnione
podmioty i przekazywane Komendantowi Głównemu Policji w celu przetwarzania w
zbiorach danych daktyloskopijnych, oraz tryb i sposób ich przekazywania Komendantowi
Głównemu Policji przez obowiązane do tego służby, instytucje państwowe oraz organy
władzy publicznej - uwzględniając charakter realizowanych zadań i celów przeznaczenia
danej karty daktyloskopijnej.
2. (uchylony).
2a. (uchylony).
2aa. W celu realizacji zadań ustawowych Policja jest uprawniona do wymiany informacji, w
tym danych osobowych, z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej i
innych państw, agencjami Unii Europejskiej zajmującymi się zapobieganiem i
zwalczaniem przestępczości, Międzynarodową Organizacją Policji Kryminalnej - Interpol
oraz innymi organizacjami międzynarodowymi na zasadach i warunkach określonych w
przepisach odrębnych, prawie Unii Europejskiej oraz umowach międzynarodowych.
2ab. Policja jest uprawniona do przetwarzania i wymiany informacji, w tym danych
osobowych osób ubiegających się o przyjęcie do pracy w agencjach Unii Europejskiej
zajmujących

się

zapobieganiem

lub

zwalczaniem

czynów

zabronionych,

międzynarodowych organach sądowniczych, międzynarodowych organach ścigania oraz
w Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej - Interpol, za zgodą tych osób.
Policja, przekazując wyniki przetwarzania, zastrzega, że nie udostępnia się ich osobie,
której dane osobowe dotyczą.
2ac. (uchylony).
2ad. Policja może pobierać, uzyskiwać, gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać informacje
w celu realizacji zadań ustawowych, w tym dane osobowe, o następujących osobach,
także bez ich wiedzy i zgody:
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-51) wskazanych we wniosku złożonym na podstawie Konwencji dotyczącej cywilnych
aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze dnia 25
października 1980 r. (Dz. U. z 1995 r. poz. 528 oraz z 1999 r. poz. 1085), zwanej dalej
"konwencją haską z 1980 r.", które uprowadziły osobę podlegającą władzy
rodzicielskiej lub pozostającą pod opieką lub które osobę tę zatrzymały lub ją
ukrywają;
2) zobowiązanych postanowieniem sądu o odebraniu osoby podlegającej władzy
rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką do jego wykonania, w przypadkach gdy sąd
lub inny uprawniony organ zwrócił się do Policji o ustalenie miejsca pobytu osoby
podlegającej odebraniu na podstawie tego postanowienia;
3) uprowadzonych lub zatrzymanych w rozumieniu konwencji haskiej z 1980 r. lub
podlegających odebraniu na podstawie postanowienia, o którym mowa w pkt 2.
2b. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2aa, mogą obejmować:
1) dane osobowe, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o
ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i
zwalczaniem przestępczości, z tym że dane dotyczące kodu genetycznego obejmują
informacje wyłącznie o niekodującej części DNA;
2) odciski linii papilarnych;
3) zdjęcia, szkice i opisy wizerunku;
4) cechy i znaki szczególne, pseudonimy;
5) informacje o:
a) miejscu zamieszkania lub pobytu,
b) wykształceniu, zawodzie, miejscu i stanowisku pracy oraz sytuacji materialnej i
stanie majątku,
c) dokumentach i przedmiotach, którymi sprawca się posługuje,
d) sposobie działania sprawcy, jego środowisku i kontaktach,
e) sposobie zachowania się sprawcy wobec osób pokrzywdzonych.
2ba. Zakres informacji o osobach, o których mowa w:
1) ust. 2ad pkt 1 i 2 - obejmuje informacje, o których mowa w art. 20 ust. 2b, informacje o
wniosku złożonym na podstawie konwencji haskiej z 1980 r. lub postanowieniu, o
którym mowa w ust. 2ad pkt 2, lub o innych orzeczeniach dotyczących uprowadzenia,
zatrzymania lub ukrywania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej
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-6pod opieką, a także dane osób, o których mowa w ust. 2ad pkt 3, i informacje o
stopniu ich pokrewieństwa z tymi osobami;
2) ust. 2ad pkt 3 - obejmuje informacje, o których mowa w art. 20 ust. 2b pkt 1-3 i pkt 5
lit. a, oraz informacje o numerach PESEL lub numerach dokumentów pozwalających
na ustalenie tożsamości, dokumentach i przedmiotach dotyczących tych osób, stopniu
ich pokrewieństwa z osobami, o których mowa w ust. 2ad pkt 1 i 2, dane osób, o
których mowa w ust. 2ad pkt 1 i 2, a także informacje o wniosku złożonym na
podstawie konwencji haskiej z 1980 r. lub postanowieniu, o którym mowa w ust. 2ad
pkt 2, lub o innych orzeczeniach dotyczących uprowadzenia, zatrzymania lub
ukrywania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką oraz
informacje o dyspozycjach dotyczących tych osób.
2c. Danych osobowych, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o
ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem
przestępczości, nie pobiera się, w przypadku gdy nie mają one przydatności wykrywczej,
dowodowej lub identyfikacyjnej.
3. Jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia przestępstwom, o których mowa w
art. 19 ust. 1, lub ich wykrycia, ustalenia ich sprawców, uzyskania i utrwalenia dowodów,
a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych
pochodzących z tych przestępstw albo ich równowartości, Policja może korzystać z
informacji:
1) stanowiących tajemnicę skarbową, przetwarzanych przez organy administracji
rządowej i samorządu terytorialnego;
2) stanowiących tajemnicę zawodową, o której mowa w art. 9e ustawy z dnia 5 listopada
2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2020 r. poz.
1643 i 1639 oraz z 2021 r. poz. 432 i 815);
3) stanowiących tajemnicę bankową, o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, z późn. zm.);
4) stanowiących dane indywidualne, o których mowa w art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 13
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423,
432, 619 i 1621);
5) stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000
r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 312 oraz z 2021 r. poz. 15054);
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-76) stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o
funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
(Dz. U. z 2021 r. poz. 605 i 1595);
7) stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
obrocie instrumentami finansowymi;
8) stanowiących tajemnicę w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1130);
9) stanowiących tajemnicę w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i
funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 105);
10) stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1400 i 2320 oraz z 2021 r.
poz. 355);
11) stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o
usługach płatniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1907, 1814 i 2140) [.] <;>
<12) stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2022
r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy
kredytobiorcom (Dz. U. poz. …).>
4. Informacje i dane, o których mowa w ust. 3, oraz informacje związane z przekazywaniem
tych informacji i danych podlegają ochronie przewidzianej w przepisach o ochronie
informacji niejawnych i mogą być udostępniane jedynie policjantom prowadzącym
czynności w danej sprawie i ich przełożonym, uprawnionym do sprawowania nadzoru nad
prowadzonymi przez nich w tej sprawie czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi. Akta
zawierające te informacje i dane udostępnia się ponadto wyłącznie sądom i prokuratorom,
jeżeli następuje to w celu ścigania karnego. Informacje i dane udostępnia się także
organom ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, agencjom Unii Europejskiej
zajmującym się zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości oraz Międzynarodowej
Organizacji Policji Kryminalnej - Interpol, jeżeli następuje to w celu ścigania karnego.
5. Informacje i dane, o których mowa w ust. 3, udostępnia się nieodpłatnie na podstawie
postanowienia wydanego na pisemny wniosek Komendanta Głównego Policji,
Komendanta CBŚP, Komendanta BSWP, Komendanta CBZC albo komendanta
wojewódzkiego Policji przez sąd okręgowy właściwy miejscowo ze względu na siedzibę
wnioskującego organu.
5a. Informacje i dane, o których mowa w ust. 3:
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-81) dotyczące dokumentacji związanej z nadaniem NIP oraz aktualizowaniem danych
zawartych w zgłoszeniach identyfikacyjnych, określonej w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia
13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
(Dz. U. z 2020 r. poz. 170 oraz z 2021 r. poz. 802 i 1163),
2) zawarte w aktach niezawierających informacji, o których mowa w art. 182 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 i 1598),
3)

dotyczące zawarcia z osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej umowy o wykonywanie czynności, o których
mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, lub czynności, o
których mowa w art. 3 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredytowych, umożliwiające weryfikację zawarcia takich umów i
czasu ich obowiązywania, a także dane teleadresowe umożliwiające nawiązanie
kontaktu z tą osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej,

4) dotyczące objęcia osoby fizycznej ubezpieczeniem społecznym i zwaloryzowanej
wysokości składek na ubezpieczenie emerytalne osoby fizycznej, a także dane płatnika
składek, o których mowa w art. 40, art. 45 i art. 50 ustawy z dnia 13 października 1998
r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
5) niezbędne do ustalenia, czy osoba fizyczna lub prawna, a także podmiot nieposiadający
osobowości prawnej dokonywała transakcji dotyczących towarów giełdowych, o
których mowa w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych,
6) niezbędne do ustalenia, czy osoba fizyczna lub prawna, a także podmiot nieposiadający
osobowości prawnej, jest uczestnikiem funduszu inwestycyjnego, o którym mowa w
ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,
7) dotyczące ustalenia, czy osoba fizyczna lub prawna, a także podmiot nieposiadający
osobowości

prawnej

jest

stroną

umowy

dotyczącej

obrotu

instrumentami

finansowymi, o której mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi,
8) dotyczące ustalenia, czy osoba fizyczna lub prawna, a także podmiot nieposiadający
osobowości prawnej jest ubezpieczającym, ubezpieczonym lub uprawnionym z
umowy ubezpieczenia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 r. o
działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
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dotyczące zawarcia z osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej umowy o świadczenie usług płatniczych, o
których mowa w art. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,
umożliwiające weryfikację zawarcia takich umów i czasu ich obowiązywania, a także
dane teleadresowe umożliwiające nawiązanie kontaktu z tą osobą fizyczną, prawną lub
jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej <,>

<10) dotyczące ustalenia, czy osoba fizyczna lub prawna, a także podmiot
nieposiadający

osobowości

prawnej

jest

klientem

usługi

finansowania

społecznościowego, o której mowa w art. 2 ust. 1 lit. a 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)>
- udostępnia się nieodpłatnie, w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, na wniosek Komendanta Głównego Policji, Komendanta CBŚP,
Komendanta BSWP, Komendanta CBZC albo komendanta wojewódzkiego Policji lub
upoważnionych przez nich pisemnie funkcjonariuszy.
6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, powinien zawierać:
1) numer sprawy i jej kryptonim, jeżeli został ustalony;
2) opis przestępstwa z podaniem, w miarę możliwości, jego kwalifikacji prawnej;
3) okoliczności uzasadniające potrzebę udostępnienia informacji i danych;
4) wskazanie podmiotu, którego informacje i dane dotyczą;
5) podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji i danych;
6) rodzaj i zakres informacji i danych.
6a. Wniosek, o którym mowa w ust. 5a, powinien zawierać informacje określone w ust. 6 pkt
1, 2 i 4-6.
7. Po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w ust. 5, sąd, w drodze postanowienia, wyraża
zgodę na udostępnienie informacji i danych wskazanego podmiotu, określając ich rodzaj i
zakres, podmiot zobowiązany do ich udostępnienia oraz organ Policji uprawniony do
zwrócenia się o przekazanie informacji i danych albo odmawia udzielenia zgody na
udostępnienie informacji i danych. Przepis art. 19 ust. 11 stosuje się odpowiednio.
8. Na postanowienie sądu, o którym mowa w ust. 7, przysługuje zażalenie organowi Policji,
wnioskującemu o wydanie postanowienia.
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- 10 9. Uprawniony przez sąd organ Policji pisemnie informuje podmiot zobowiązany do
udostępnienia informacji i danych o rodzaju i zakresie informacji i danych, które mają być
udostępnione, podmiocie, którego informacje i dane dotyczą, oraz o osobie policjanta
upoważnionego do ich odbioru.
10. W terminie do 90 dni od dnia przekazania informacji i danych, o których mowa w ust. 3,
Policja, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12, informuje podmiot, o którym mowa w ust. 6 pkt 4, o
postanowieniu sądu wyrażającym zgodę na udostępnienie informacji i danych.
11.

43

Sąd, który wydał postanowienie o udostępnieniu informacji i danych, na wniosek

Komendanta Głównego Policji, Komendanta CBŚP , Komendanta BSWP albo
Komendanta CBZC, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego,
może zawiesić, w drodze postanowienia, na czas oznaczony, z możliwością dalszego
przedłużania, obowiązek, o którym mowa w ust. 10, jeżeli zostanie uprawdopodobnione,
że poinformowanie podmiotu, o którym mowa w ust. 6 pkt 4, może zaszkodzić wynikom
podjętych czynności operacyjno-rozpoznawczych. Przepis art. 19 ust. 11 stosuje się
odpowiednio.
12. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 10 lub 11, zostało wszczęte postępowanie
przygotowawcze, podmiot wskazany w ust. 6 pkt 4 jest powiadamiany o postanowieniu
sądu o udostępnieniu informacji i danych przez prokuratora lub, na jego polecenie, przez
Policję przed zamknięciem postępowania przygotowawczego albo niezwłocznie po jego
umorzeniu.
13. Jeżeli informacje i dane, o których mowa w ust. 3, nie dostarczyły podstaw do wszczęcia
postępowania przygotowawczego, organ wnioskujący o wydanie postanowienia pisemnie
zawiadamia o tym podmiot, który informacje i dane przekazał.
14. Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone naruszeniem przepisów
ust. 4 na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
15. (uchylony).
16. (uchylony).
16a. (uchylony).
17. (uchylony).
17a. (uchylony).
17b. (uchylony).
17c. (uchylony).
17d. (uchylony).
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- 11 18. (uchylony).
19. (uchylony).

USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i
2106)
Art. 64.
1. Badaniu podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych
oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność:
1)

banków

krajowych,

oddziałów

instytucji

kredytowych,

oddziałów

banków

zagranicznych, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, głównych oddziałów i
oddziałów zakładów ubezpieczeń, głównych oddziałów i oddziałów zakładów
reasekuracji oraz oddziałów zagranicznych firm inwestycyjnych;
1a) spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
[2) jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi
oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi oraz jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 2b;]
<2) jednostek

działających

na

podstawie

przepisów

o

obrocie

papierami

wartościowymi, przepisów o świadczeniu usług finansowania społecznościowego
dla przedsięwzięć gospodarczych oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych i
zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz jednostek, o
których mowa w art. 2 ust. 2b;>
2a) jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu
funduszy emerytalnych;
2b) krajowych instytucji płatniczych i instytucji pieniądza elektronicznego;
3) spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji;
4) pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono
sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:
a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50
osób,
b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w
walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro,
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- 12 c) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za
rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000
euro.
2. W jednostkach sporządzających łączne sprawozdania finansowe, o których mowa w art. 51
ust. 1, warunki określone w ust. 1 stosuje się do łącznego rocznego sprawozdania
finansowego.
3. Badaniu podlegają sprawozdania finansowe spółek przejmujących i spółek nowo
zawiązanych, sporządzone za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie, a także
roczne sprawozdania finansowe jednostek sporządzone zgodnie z MSR.
4. Badaniu podlegają również roczne połączone sprawozdania finansowe funduszy
inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami oraz roczne sprawozdania jednostkowe
subfunduszy.
5. (uchylony).
6. (uchylony).

USTAWA z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez
ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2073 i 2448)

Art. 11p.
1. Jeżeli jest to konieczne dla skutecznego zapobieżenia przestępstwom określonym w art.
11n ust. 1 lub ich wykrycia, ustalenia ich sprawców, uzyskania i utrwalenia dowodów, a
także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących
z tych przestępstw albo ich równowartości, Biuro może korzystać z informacji:
1) stanowiących tajemnicę skarbową, przetwarzanych przez organy administracji
rządowej i samorządu terytorialnego;
2) stanowiących tajemnicę zawodową, o której mowa w art. 9e ustawy z dnia 5 listopada
2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1844);
3) stanowiących tajemnicę bankową, o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, z późn. zm.);
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- 13 4) stanowiących dane indywidualne, o których mowa w art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 13
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423,
432, 619, 1621 i 1834);
5) stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000
r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 312 oraz z 2021 r. poz. 1505);
6) stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o
funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
(Dz. U. z 2021 r. poz. 605 i 1595);
7) stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 328, 355, 680, 1505 i
1595);
8) stanowiących tajemnicę w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1130);
9) stanowiących tajemnicę w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i
funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 105);
10) stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1400 i 2320 oraz z 2021 r.
poz. 355) [.] <,>
<11) stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2022
r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy
kredytobiorcom (Dz. U. poz. …).>
2. Informacje i dane, o których mowa w ust. 1, oraz informacje związane z przekazywaniem
tych informacji i danych podlegają ochronie przewidzianej w przepisach o ochronie
informacji niejawnych i mogą być udostępniane jedynie inspektorom Biura prowadzącym
czynności w danej sprawie i ich przełożonym, uprawnionym do sprawowania nadzoru nad
prowadzonymi przez nich w tej sprawie czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi. Akta
zawierające te informacje i dane udostępnia się ponadto wyłącznie sądom i prokuratorom,
jeżeli następuje to w celu ścigania karnego.
3. Informacje i dane, o których mowa w ust. 1, udostępnia się nieodpłatnie na podstawie
postanowienia wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie na pisemny wniosek
Inspektora Nadzoru Wewnętrznego lub upoważnionego przez niego zastępcy.
4. Informacje i dane, o których mowa w ust. 1:
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- 14 1) dotyczące dokumentacji związanej z nadaniem NIP oraz aktualizowaniem danych
zawartych w zgłoszeniach identyfikacyjnych, określonej w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia
13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
(Dz. U. z 2020 r. poz. 170 oraz z 2021 r. poz. 802 i 1163),
2) zawarte w aktach niezawierających informacji, o których mowa w art. 182 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 i 1598),
3) dotyczące zawarcia z osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej umowy o wykonywanie czynności, o których
mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, lub czynności, o
których mowa w art. 3 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredytowych, umożliwiające weryfikację zawarcia takich umów i
czasu ich obowiązywania,
4) dotyczące objęcia osoby fizycznej ubezpieczeniem społecznym i zwaloryzowanej
wysokości składek na ubezpieczenie emerytalne osoby fizycznej, a także dane płatnika
składek, o których mowa w art. 40, art. 45 i art. 50 ustawy z dnia 13 października 1998
r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
5) niezbędne do ustalenia, czy osoba fizyczna lub prawna, a także podmiot nieposiadający
osobowości prawnej dokonywała transakcji dotyczących towarów giełdowych, o
których mowa w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych,
6) niezbędne do ustalenia, czy osoba fizyczna lub prawna, a także podmiot nieposiadający
osobowości prawnej, jest uczestnikiem funduszu inwestycyjnego, o którym mowa w
ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,
7) dotyczące ustalenia, czy osoba fizyczna lub prawna, a także podmiot nieposiadający
osobowości

prawnej

jest

stroną

umowy

dotyczącej

obrotu

instrumentami

finansowymi, o której mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi,
8) dotyczące ustalenia, czy osoba fizyczna lub prawna, a także podmiot nieposiadający
osobowości prawnej jest ubezpieczającym, ubezpieczonym lub uprawnionym z
umowy ubezpieczenia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 r. o
działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej <,>
<9) dotyczące ustalenia, czy osoba fizyczna lub prawna, a także podmiot
nieposiadający

osobowości

prawnej

jest

klientem

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

usługi

finansowania

- 15 społecznościowego, o której mowa w art. 2 ust. 1 lit. a 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)>
- udostępnia się nieodpłatnie, w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, na wniosek Inspektora Nadzoru Wewnętrznego lub upoważnionego
przez niego zastępcy.
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, powinien zawierać:
1) numer sprawy i jej kryptonim, jeżeli został ustalony;
2) opis przestępstwa z podaniem, w miarę możliwości, jego kwalifikacji prawnej;
3) okoliczności uzasadniające potrzebę udostępnienia informacji i danych;
4) wskazanie podmiotu, którego informacje i dane dotyczą;
5) podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji i danych;
6) rodzaj i zakres informacji i danych.
6. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, powinien zawierać informacje określone w ust. 5 pkt 1,
2 i 4-6.
7. Po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w ust. 3, Sąd Okręgowy w Warszawie, w drodze
postanowienia, wyraża zgodę na udostępnienie informacji i danych wskazanego
podmiotu, określając ich rodzaj i zakres, podmiot zobowiązany do ich udostępnienia oraz
Inspektora Nadzoru Wewnętrznego uprawnionego do zwrócenia się o przekazanie
informacji i danych albo odmawia udzielenia zgody na udostępnienie informacji i danych.
Przepis art. 11n ust. 11 stosuje się odpowiednio.
8. Na postanowienie sądu, o którym mowa w ust. 7, przysługuje zażalenie Inspektorowi
Nadzoru Wewnętrznego.
9. Uprawniony przez sąd Inspektor Nadzoru Wewnętrznego pisemnie informuje podmiot
zobowiązany do udostępnienia informacji i danych o rodzaju i zakresie informacji i
danych, które mają być udostępnione, podmiocie, którego informacje i dane dotyczą, oraz
o osobie inspektora Biura upoważnionego do ich odbioru.
10. W terminie do 90 dni od dnia przekazania informacji i danych, o których mowa w ust. 1,
Biuro informuje podmiot, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, o postanowieniu sądu
wyrażającym zgodę na udostępnienie informacji i danych.
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- 16 11. Sąd Okręgowy w Warszawie, na wniosek Inspektora Nadzoru Wewnętrznego, złożony po
uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, może zawiesić, w drodze
postanowienia, na czas oznaczony, z możliwością dalszego przedłużania, obowiązek, o
którym mowa w ust. 10, jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że poinformowanie
podmiotu, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, może zaszkodzić wynikom podjętych czynności
operacyjno-rozpoznawczych. Przepis art. 11n ust. 11 stosuje się odpowiednio.
12. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 10 lub 11, zostało wszczęte postępowanie
przygotowawcze, podmiot wskazany w ust. 5 pkt 4 jest powiadamiany o postanowieniu
sądu o udostępnieniu informacji i danych przez prokuratora lub, na jego polecenie, przez
Biuro przed zamknięciem postępowania przygotowawczego albo niezwłocznie po jego
umorzeniu.
13. Jeżeli informacje i dane, o których mowa w ust. 1, nie dostarczyły podstaw do wszczęcia
postępowania przygotowawczego, Inspektor Nadzoru Wewnętrznego zawiadamia o tym
podmiot, który informacje i dane przekazał.
14. Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone naruszeniem przepisów
ust. 2 na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1509).

USTAWA z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 105 oraz z 2022 r. poz. 1115)

Art. 49.
1. Do zachowania tajemnicy zawodowej dotyczącej działalności funduszu są obowiązani:
1) członkowie władz statutowych towarzystwa;
2) osoby pozostające z towarzystwem w stosunku pracy;
3) osoby pozostające z towarzystwem lub funduszem w stosunku zlecenia lub innym
stosunku prawnym o podobnym charakterze;
4) pracownicy podmiotów pozostających z towarzystwem lub funduszem w stosunku, o
którym mowa w pkt 3.
1a. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, trwa po ustaniu funkcji, rozwiązaniu stosunku
pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze.
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- 17 2. Tajemnica zawodowa, w rozumieniu ust. 1, obejmuje informacje związane z lokatami
funduszu, rejestrem członków funduszu, rozporządzeniami członków funduszu na
wypadek śmierci oraz oświadczeniami, o których mowa w art. 83, których ujawnienie
mogłoby naruszyć interes członków funduszu lub interes uczestników obrotu na rynku
regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi.
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku udostępnienia informacji objętej tajemnicą
zawodową prokuratorowi, w związku z powzięciem podejrzenia o popełnienie
przestępstwa, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej oraz naczelnikowi urzędu
celno-skarbowego, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, albo na
żądanie prokuratora lub sądu, albo innych właściwych organów państwowych, w związku
z toczącymi się postępowaniami w sprawach dotyczących działalności funduszu,
towarzystwa lub depozytariusza, w tym także na żądanie organu nadzoru, w związku ze
sprawowaniem przez niego nadzoru nad działalnością funduszy.
4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się również w przypadku udostępnienia informacji objętej
tajemnicą zawodową administracyjnemu organowi egzekucyjnemu oraz centralnemu
biuru łącznikowemu, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o
wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności
pieniężnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 425 oraz z 2019 r. poz. 730 i 2070), w zakresie danych
zawartych w umowach, o których mowa w art. 88a, oraz w deklaracjach, o których mowa
w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach
emerytalnych.
5. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku udostępnienia informacji objętej tajemnicą
zawodową Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Bankowego oraz Europejskiemu Urzędowi
Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych, jeżeli taki obowiązek
wynika z przepisów dotyczących utworzenia i działalności tych podmiotów.
<5a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku udostępnienia informacji objętej
tajemnicą zawodową organowi nadzoru w zakresie niezbędnym do wykonywania
zadania określonego w art. 4 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze
nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 660, 872 i …).>
6. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku udostępnienia informacji objętej tajemnicą
zawodową w postępowaniu wszczętym w związku z likwidacją funduszu.
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- 18 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 i 2447
oraz z 2022 r. poz. 830 i 872)
Art. 5.
1. Czynnościami bankowymi są:
1) przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem
oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów;
2) prowadzenie innych rachunków bankowych;
3) udzielanie kredytów;
4) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie
akredytyw;
5) emitowanie bankowych papierów wartościowych;
6) przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych;
6a) (uchylony);
7) wykonywanie innych czynności przewidzianych wyłącznie dla banku w odrębnych
ustawach.
2. Czynnościami bankowymi są również następujące czynności, o ile są one wykonywane
przez banki:
1) udzielanie pożyczek pieniężnych;
2) operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty;
3) świadczenie usług płatniczych oraz wydawanie pieniądza elektronicznego;
4) terminowe operacje finansowe;
5) nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych;
6) przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek
sejfowych;
7) prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych;
8) udzielanie i potwierdzanie poręczeń;
9) wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych;
10) pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie
dewizowym;
11) pośrednictwo w zawieraniu umów lokaty strukturyzowanej;
12) doradztwo w odniesieniu do lokat strukturyzowanych [.] <;>
<13) świadczenie usług finansowania społecznościowego, o których mowa w art. 2
ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z
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- 19 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), na podstawie zezwolenia, o którym mowa w
art. 12 ust. 1 tego rozporządzenia.>
3. (uchylony).
4. Działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności, o których mowa w ust. 1, może
być wykonywana wyłącznie przez banki, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Jednostki organizacyjne inne niż banki mogą wykonywać czynności, o których mowa w
ust. 1, jeżeli przepisy odrębnych ustaw uprawniają je do tego.

Art. 104.
1. Bank, osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za których pośrednictwem bank wykonuje
czynności bankowe, są obowiązane zachować tajemnicę bankową, która obejmuje
wszystkie informacje dotyczące czynności bankowej, uzyskane w czasie negocjacji, w
trakcie zawierania i realizacji umowy, na podstawie której bank tę czynność wykonuje.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy przypadków, w których:
1) bez ujawnienia informacji objętej tajemnicą bankową - ze względu na istotę i charakter
czynności bankowej lub obowiązujące przepisy - nie jest możliwe należyte wykonanie
umowy, na podstawie której jest wykonywana ta czynność bankowa lub należyte
wykonanie czynności pozostających w związku z zawarciem i wykonaniem tej
umowy;
2) następuje ujawnienie informacji objętych tajemnicą bankową przedsiębiorcom lub
przedsiębiorcom zagranicznym:
a) którym bank, zgodnie z art. 6a ust. 1 i art. 6b-6d, powierzył wykonywanie, stale lub
okresowo, czynności związanych z działalnością bankową,
b) którym powierzono wykonywanie czynności zgodnie z art. 6a ust. 7,
c) którym powierzono wykonywanie czynności zgodnie z art. 149 ustawy z dnia 10
czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania
depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji
- w zakresie niezbędnym do należytego wykonywania tych czynności;
3) następuje udzielenie informacji objętych tajemnicą bankową adwokatom lub radcom
prawnym w związku ze świadczeniem przez nich pomocy prawnej na rzecz banku;
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- 20 4) udzielenie informacji objętych tajemnicą bankową jest niezbędne do zawarcia i
wykonywania umów sprzedaży wierzytelności zaklasyfikowanych zgodnie z
odrębnymi przepisami do kategorii straconych;
5) udzielenie informacji objętych tajemnicą bankową jest niezbędne do zawarcia i
wykonania umów, o których mowa w art. 92a ust. 1, oraz związanych z nimi umów:
a) o nadanie oceny inwestycyjnej (rating) sekurytyzowanym wierzytelnościom,
b) ubezpieczenia od ryzyka niewypłacalności

dłużników sekurytyzowanych

wierzytelności;
6) udzielenie informacji objętych tajemnicą bankową jest niezbędne do zawarcia i
wykonania umów, o których mowa w art. 92a ust. 3 i art. 92d, oraz związanych z nimi
umów o:
a) nadanie oceny inwestycyjnej (rating) sekurytyzowanym wierzytelnościom,
b) obsługę sekurytyzowanych wierzytelności,
c) organizację i przeprowadzenie emisji papierów wartościowych,
d) ubezpieczenie od ryzyka niewypłacalności

dłużników sekurytyzowanych

wierzytelności;
7) udzielenie informacji innym bankom, instytucjom kredytowym lub instytucjom
finansowym należącym do tego samego holdingu finansowego jest niezbędne do
należytego wykonywania, określonych w przepisach prawa, obowiązków w zakresie
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
7a) udzielenie informacji podmiotowi wiodącemu w konglomeracie finansowym lub
podmiotom regulowanym w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy o nadzorze
uzupełniającym, wchodzącym w skład konglomeratu finansowego, jest niezbędne do
należytego wykonywania określonych w przepisach prawa obowiązków w zakresie
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
8) ujawnienie informacji objętych tajemnicą bankową jest niezbędne do wykonywania
umów odwróconego kredytu hipotecznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23
października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 786
oraz z 2020 r. poz. 2320);
9) udzielenie informacji objętej tajemnicą bankową przez zrzeszony bank spółdzielczy
bankowi zrzeszającemu jest niezbędne do wykonywania czynności kontroli
wewnętrznej oraz czynności określonych w art. 19 ust. 1 ustawy o funkcjonowaniu
banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających;
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 21 10) udzielenie informacji objętej tajemnicą bankową przez bank będący uczestnikiem
systemu ochrony, o którym mowa w art. 22b ust. 1 ustawy o funkcjonowaniu banków
spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, właściwemu organowi
systemu ochrony lub innemu uczestnikowi tego systemu jest niezbędne do:
a) kontroli ryzyka utraty płynności oraz ryzyka niewypłacalności uczestnika systemu
ochrony i jest dokonywane na podstawie i w granicach określonych w ustawie o
funkcjonowaniu

banków

spółdzielczych,

ich

zrzeszaniu

się

i

bankach

zrzeszających oraz w umowie systemu ochrony,
b) wykonywania czynności kontroli wewnętrznej,
c) podjęcia przez właściwy organ systemu ochrony lub wskazanego przez niego
uczestnika systemu ochrony działań niezbędnych do zapewnienia uczestnikowi
objętemu obowiązkiem tajemnicy bankowej ochrony przed niewypłacalnością lub
utratą płynności na zasadach określonych w ustawie o funkcjonowaniu banków
spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz w umowie systemu
ochrony;
11) udzielenie informacji objętych tajemnicą bankową jest niezbędne do przeprowadzenia
przymusowej restrukturyzacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r.
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz
przymusowej restrukturyzacji;
12) ujawnienie informacji objętych tajemnicą bankową następuje na rzecz Bankowego
Funduszu Gwarancyjnego, ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
jednostki zarządzającej systemem ochrony, o której mowa w art. 22d ust. 1 pkt 2
ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach
zrzeszających, lub banku zrzeszającego i jest niezbędne do zawarcia lub wykonywania
umów o ustanowienie zabezpieczenia finansowego na wierzytelnościach kredytowych,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach
finansowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 103 oraz z 2021 r. poz. 1598);
<12a) ujawnienie informacji objętych tajemnicą bankową następuje na rzecz
Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie niezbędnym do wykonywania zadania
określonego w art. 4 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad
rynkiem finansowym;>
13) udzielenie przez Narodowy Bank Polski informacji objętych tajemnicą bankową
następuje na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie zlecenia spraw i
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ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, w tym związanych z
zabezpieczeniem lub obsługą tych kredytów.
3. Banku nie obowiązuje, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4a, zachowanie tajemnicy bankowej wobec
osoby, której dotyczą informacje objęte tajemnicą. Osobom trzecim informacje te mogą
być ujawnione, z zastrzeżeniem art. 105, art. 106a i art. 106b, wyłącznie gdy osoba, której
informacje te dotyczą, na piśmie upoważni bank do przekazania określonych informacji
wskazanej przez siebie osobie lub jednostce organizacyjnej. Upoważnienie może być
także wyrażone w postaci elektronicznej. W takim przypadku bank obowiązany jest do
utrwalenia wyrażonego w ten sposób upoważnienia na informatycznym nośniku danych w
rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne.
4. Bank, osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za których pośrednictwem bank wykonuje
czynności bankowe, są obowiązane zachować w tajemnicy informacje dotyczące
udzielania Policji informacji na zasadach określonych w art. 20 ust. 4-10 ustawy z dnia 6
kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882) oraz dotyczące zawiadomienia, o
którym mowa w art. 20 ust. 13 tej ustawy. Zachowanie tajemnicy obowiązuje wobec stron
umowy, innych osób, których dotyczą informacje, oraz osób trzecich.
4a. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do informacji udzielonych organom Krajowej
Administracji Skarbowej na zasadach określonych w art. 127a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16
listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 422, z późn.
zm.) oraz do zawiadomienia, o którym mowa w art. 127a ust. 12 tej ustawy.
5. Podmioty oraz osoby w nich zatrudnione, którym, zgodnie z przepisem ust. 2 pkt 1, 2 oraz
pkt 4-6, udzielono lub ujawniono informacje objęte tajemnicą bankową, mogą
wykorzystać te informacje wyłącznie w celu zawarcia i wykonania umów, o których
mowa w ust. 2 pkt 1, 2 oraz 4-6.
6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do adwokatów i radców prawnych, którym
udzielono informacji objętych tajemnicą bankową w związku ze świadczeniem przez nich
pomocy prawnej na rzecz banku.
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- 23 USTAWA z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz.
1526 i 2320, z 2021 r. poz. 2052 oraz z 2022 r. poz. 807)

Art. 182.
§ 1. Zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz zastawienie udziału
umowa spółki może uzależnić od zgody spółki albo w inny sposób ograniczyć.
§ 2. Jeżeli zbycie uzależnione jest od zgody spółki, stosuje się przepisy § 3-5, chyba że
umowa spółki stanowi inaczej.
§ 3. Zgody udziela zarząd w formie pisemnej. W przypadku gdy zgody odmówiono, sąd
rejestrowy może pozwolić na zbycie, jeżeli istnieją ważne powody.
§ 4. W przypadku, o którym mowa w § 3, spółka może w terminie wyznaczonym przez sąd
rejestrowy przedstawić innego nabywcę. W razie braku porozumienia cenę nabycia i
termin jej zapłaty ustala sąd rejestrowy na wniosek wspólnika lub spółki, po zasięgnięciu,
w miarę potrzeby, opinii biegłego.
§ 5. Jeżeli wskazana przez spółkę osoba nie uiściła ceny nabycia w wyznaczonym terminie,
wspólnik może rozporządzać swobodnie swoim udziałem, jego częścią lub ułamkową
częścią udziału, chyba że nie przyjął oferowanej zapłaty.
<Art. 1821.
§ 1. Oferta nabycia udziałów w spółce nie może być kierowana do nieoznaczonego
adresata.
§ 2. Nabycie udziałów w spółce nie może być promowane przez kierowanie reklamy lub
innej formy promocji do nieoznaczonego adresata.>

Art. 257.
§ 1. Jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego następuje nie na mocy dotychczasowych
postanowień umowy spółki przewidujących maksymalną wysokość podwyższenia
kapitału zakładowego i termin podwyższenia, może ono nastąpić jedynie przez zmianę
umowy spółki.
§ 2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez podwyższenie wartości nominalnej
udziałów istniejących lub ustanowienie nowych.
§ 3. Jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego następuje na podstawie dotychczasowych
postanowień umowy spółki, przy zachowaniu wymagań określonych w § 1, oświadczenia
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rygorem nieważności. Art. 260 § 2 stosuje się odpowiednio.
<Art. 2571.
§ 1. Oferta objęcia udziałów w spółce nie może być kierowana do nieoznaczonego
adresata.
§ 2. Objęcie udziałów w spółce nie może być promowane przez kierowanie reklamy lub
innej formy promocji do nieoznaczonego adresata.>

Art. 595.
§ 1. 153 Kto, będąc członkiem zarządu spółki kapitałowej, dopuszcza do tego, że pisma i
zamówienia handlowe oraz informacje, o których mowa w art. 206 § 1, art. 30061 § 1 i art.
374 § 1, nie zawierają danych określonych w tych przepisach albo, będąc
komplementariuszem spółki komandytowo-akcyjnej uprawnionym do reprezentowania
spółki, dopuszcza do tego, że pisma i zamówienia handlowe oraz informacje, o których
mowa w art. 127 § 5, nie zawierają danych określonych w tym przepisie
- podlega grzywnie do 5000 złotych.
§ 2. Przepisy art. 594 § 3 i § 4 stosuje się odpowiednio.
<Art. 5951.
§ 1. Kto składa ofertę nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w
sposób określony w art. 1821 § 1
– podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 6
miesięcy.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto promuje nabycie udziałów w spółce z ograniczoną
odpowiedzialnością w sposób określony w art. 1821 § 2.
Art. 5952.
§ 1. Kto składa ofertę objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w
sposób określony w art. 2571 § 1
– podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 6
miesięcy.
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- 25 § 2. Tej samej karze podlega, kto promuje objęcie udziałów w spółce z ograniczoną
odpowiedzialnością w sposób określony w art. 2571 § 2.>

USTAWA z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 170)

Art. 5.
1. Giełda towarowa, zwana dalej "giełdą", może być prowadzona wyłącznie przez spółkę
akcyjną.
[2. Z zastrzeżeniem ust. 3 i przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi, przedmiotem przedsiębiorstwa spółki, o której mowa w ust. 1, może być
wyłącznie prowadzenie giełdy.]
<2. Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki, o której mowa w ust. 1, może być wyłącznie
prowadzenie giełdy, z zastrzeżeniem ust. 2b, 2h, 2k, 2l i 3 oraz przepisów ustawy z
dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.>
2a. Spółka, o której mowa w ust. 1, może również dokonywać łączenia rynków w celu
umożliwienia członkom giełdy udziału w obrocie transgranicznym.
2b. Spółka, o której mowa w ust. 1, może prowadzić rynek regulowany w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
Prowadzenie rynku regulowanego wymaga zezwolenia wydawanego z zachowaniem
trybu określonego w art. 25 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi.
2c. Na rynku regulowanym, o którym mowa w ust. 2b, może być prowadzony obrót
wyłącznie:
1) instrumentami finansowymi, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d, e oraz i ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, których instrumentem
bazowym jest towar giełdowy dopuszczony do obrotu na giełdzie towarowej, w tym
derywatami elektroenergetycznymi i derywatami gazowymi;
2) instrumentami finansowymi, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. j ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
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finansowy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. j ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
obrocie instrumentami finansowymi;
4) pięciodniowymi kontraktami terminowymi typu future, o których mowa w art. 3 pkt
30b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2d. (uchylony).
2e. Do spółki, o której mowa w ust. 1, oraz do rynku regulowanego, o którym mowa w ust.
2b, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi, z wyłączeniem:
1) możliwości organizowania alternatywnego systemu obrotu;
2) art. 21 ust. 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2f. Spółka, o której mowa w ust. 1, prowadząca rynek regulowany w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi może prowadzić
platformę aukcyjną. Prowadzenie platformy aukcyjnej wymaga zezwolenia wydanego na
podstawie art. 29a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2g. W skład zarządu spółki, o której mowa w ust. 1, wchodzą osoby posiadające
wykształcenie wyższe, co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w
podmiotach, których przedmiot działalności związany jest z obrotem hurtowym towarami
giełdowymi dopuszczonymi do obrotu organizowanego przez tę spółkę, nieposzlakowaną
opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami oraz wiedzę, kompetencje i doświadczenie
niezbędne do zarządzania tą spółką, z tym że co najmniej jeden członek zarządu spółki, o
której mowa w ust. 1, zamiast stażu pracy w podmiotach, których przedmiot działalności
związany jest z obrotem hurtowym towarami giełdowymi dopuszczonymi do obrotu
organizowanego przez tę spółkę, powinien posiadać staż pracy w instytucjach rynku
finansowego lub podmiotach świadczących usługi na rzecz instytucji rynku finansowego
w zakresie podstawowej działalności tych instytucji.
2h. Spółka, o której mowa w ust. 1, prowadząca rynek regulowany w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi może prowadzić
zorganizowaną platformę obrotu w rozumieniu tej ustawy.
2i. Na zorganizowanej platformie obrotu, o której mowa w ust. 2h, może być prowadzony
obrót wyłącznie:
1) instrumentami finansowymi, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d, e oraz i ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, których instrumentem
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derywatami elektroenergetycznymi i derywatami gazowymi;
2) instrumentami finansowymi, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. j ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
3) instrumentami pochodnymi, których instrumentem bazowym jest instrument
finansowy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. j ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
obrocie instrumentami finansowymi;
4) produktami energetycznymi będącymi przedmiotem obrotu hurtowego, które muszą
być wykonywane przez dostawę, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
obrocie instrumentami finansowymi.
2j. Prowadzenie zorganizowanej platformy obrotu wymaga zezwolenia wydanego z
zachowaniem trybu określonego w art. 25 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi.
2k. Spółka, o której mowa w ust. 1, może również organizować rynek transakcji na rynku
wtórnym, o których mowa w art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy.
<2l. Spółka, o której mowa w ust. 1, może prowadzić działalność polegającą na
świadczeniu usług finansowania społecznościowego w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. a
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), po uzyskaniu zezwolenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 tego
rozporządzenia.>
3. Spółka, o której mowa w ust. 1, może dokonywać rozliczeń:
1) transakcji giełdowych,
2) transakcji zawartych poza giełdą przez będące jej członkami przedsiębiorstwa
energetyczne, o których mowa w art. 9 ust. 3 pkt 4, jeżeli ich przedmiotem są
określone rodzaje energii, paliwa gazowe lub prawa majątkowe, o których mowa w
art. 2 pkt 2 lit. d i f,
3) transakcji zawartych w obrocie, o którym mowa w ust. 2i
- jeżeli zasady dokonywania rozliczeń takich transakcji zostaną określone odpowiednio w
regulaminie giełdy lub zorganizowanej platformy obrotu.
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może być stroną transakcji wyłącznie w celu dokonania rozliczeń transakcji zawartych
przez członków giełdy.
3b. Spółka prowadząca giełdę może powierzyć rozliczanie transakcji określonych w ust. 3
giełdowej izbie rozrachunkowej, utworzonej z jej udziałem.
3c. Spółka, o której mowa w ust. 1, może również dokonywać rozliczeń transakcji na rynku
wtórnym, o których mowa w art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy,
oraz dokonywać zgłoszeń tych transakcji do podmiotu prowadzącego właściwy rejestr lub
system, a także przesyłać informacje o tych transakcjach do innych podmiotów, jeżeli taki
obowiązek spoczywa na stronie transakcji zgodnie z przepisami prawa.
4. (uchylony).
5. Z zastrzeżeniem ust. 6, minimalna wysokość kapitału zakładowego spółki prowadzącej
giełdę wynosi 3 000 000 zł.
5a. Minimalna wysokość kapitału własnego spółki prowadzącej rynek regulowany, o której
mowa w ust. 2b, wynosi 10 000 000 zł. Przepis art. 21 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005
r. o obrocie instrumentami finansowymi stosuje się odpowiednio.
6. Minimalna wysokość kapitału zakładowego spółki prowadzącej giełdę, na której jest
dokonywany obrót wyłącznie towarami, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. a, wynosi
1 000 000 zł.
7. Na jedną akcję przypada tylko jeden głos na walnym zgromadzeniu.
8. (uchylony).
Art. 54.
1. Z zastrzeżeniem art. 55-55b, informacje stanowiące tajemnicę zawodową mogą być
ujawniane wyłącznie na żądanie:
1) sądu lub prokuratora:
a) w związku z toczącym się przeciwko osobie fizycznej, będącej stroną umowy,
czynności lub transakcji zawartej z podmiotem obowiązanym do zachowania
tajemnicy zawodowej, postępowaniem karnym lub karnym skarbowym albo w
związku z wykonaniem wniosku o udzielenie pomocy prawnej, pochodzącego od
państwa obcego, które na mocy ratyfikowanej umowy międzynarodowej wiążącej
Rzeczpospolitą Polską ma prawo występować o udzielenie informacji objętych
tajemnicą zawodową,
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- 29 b) w związku z toczącym się postępowaniem karnym lub karnym skarbowym o
przestępstwo popełnione w związku z działaniem osoby prawnej lub jednostki
organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, będącej stroną umowy,
czynności lub transakcji zawartej z podmiotem obowiązanym do zachowania
tajemnicy zawodowej;
2) sądu - w związku z prowadzonym postępowaniem spadkowym lub o podział majątku
między małżonkami albo prowadzoną przeciwko osobie fizycznej, będącej stroną
umowy, czynności lub transakcji zawartej z podmiotem obowiązanym do zachowania
tajemnicy zawodowej, sprawą o alimenty lub o rentę o charakterze alimentacyjnym;
3) organu Krajowej Administracji Skarbowej:
a) w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe lub
wykroczenie skarbowe:
– przeciwko osobie fizycznej, będącej stroną umowy, czynności lub transakcji
zawartej z podmiotem obowiązanym do zachowania tajemnicy zawodowej lub
– popełnione w zakresie działalności osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej
nieposiadającej osobowości prawnej, będącej stroną umowy, czynności lub
transakcji zawartej z podmiotem obowiązanym do zachowania tajemnicy
zawodowej,
b) jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia przestępstwom lub
przestępstwom skarbowym, ich wykrycia albo ustalenia ich sprawców i uzyskania
dowodów ich popełnienia, a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych
korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa lub przestępstwa skarbowego
albo ich równowartości - w zakresie, o którym mowa w art. 127a ustawy z dnia 16
listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 422, z
późn. zm.);
4) Prezesa Najwyższej Izby Kontroli lub upoważnionego przez niego kontrolera - w
zakresie danych dotyczących jednostki kontrolowanej, niezbędnych do ustalenia stanu
faktycznego w prowadzonym postępowaniu kontrolnym dotyczącym tej jednostki,
określonym w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z
2020 r. poz. 1200 i 2320);
5) biegłego rewidenta upoważnionego do badania sprawozdań finansowych podmiotu
obowiązanego do zachowania tajemnicy zawodowej, na podstawie zawartej z nim
umowy - jeżeli jest to niezbędne do celów tego badania;
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Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służbie
Ochrony Państwa i ich upoważnionych pisemnie funkcjonariuszy lub żołnierzy - w
zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego na podstawie
przepisów o ochronie informacji niejawnych;
7) Policji - jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia popełnieniu przestępstwa,
jego wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, a także wykrycia i
identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z
przestępstwa albo ich równowartości, na zasadach i w trybie określonych w art. 20
ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882);
7a) Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w trybie i na zasadach określonych w
art. 34a ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz
Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2020 r. poz. 27 i 2320);
7b) Żandarmerii Wojskowej - jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia
popełnieniu przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania
dowodów, a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści
majątkowych pochodzących z przestępstwa albo ich równowartości, na zasadach i w
trybie określonych w art. 40b ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii
Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1214);
8) komornika sądowego - w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub
zabezpieczającym albo wykonywaniem postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub ze
sporządzaniem spisu inwentarza;
8a) administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura łącznikowego, o
którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy
przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz.
U. z 2020 r. poz. 765 i 2320), w zakresie wykonywania ich ustawowych zadań;
9) Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w zakresie niezbędnym do kontroli
wykonywania przez przedsiębiorstwa energetyczne oraz inne podmioty obowiązków
określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;
10) Inspektora Nadzoru Wewnętrznego - jeżeli jest to konieczne dla skutecznego
zapobieżenia przestępstwom lub wykrycia ich sprawców i uzyskania dowodów, a
także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych
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określonych w art. 11p ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach
sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. z
2020 r. poz. 13 i 2320).
2. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej:
1) przekazywanie, przechowywanie oraz ujawnianie danych w trybie i na warunkach
określonych w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 389 i 2320
oraz z 2021 r. poz. 1162);
<1a) przekazywanie informacji Komisji, w zakresie niezbędnym do wykonywania
zadania określonego w art. 4 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o
nadzorze nad rynkiem finansowym;>
2) przekazywanie informacji przez towarowy dom maklerski lub zagraniczną osobę
prawną prowadzącą działalność maklerską w formie oddziału:
a) podmiotowi wiodącemu w rozumieniu art. 4 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia
2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami
ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w
skład konglomeratu finansowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1413), zwanej dalej
"ustawą o nadzorze uzupełniającym",
b) koordynatorowi w rozumieniu art. 3 pkt 19 ustawy o nadzorze uzupełniającym,
c) koordynatorowi zagranicznemu w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy o nadzorze
uzupełniającym
- w wykonaniu obowiązków określonych ustawą o nadzorze uzupełniającym.

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach
porządkowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1214 oraz z 2022 r. poz. 655)

Art. 40b.
1. Jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia przestępstwom, o których mowa w
art. 31 ust. 1, lub ich wykrycia, ustalenia ich sprawców, uzyskania i utrwalenia dowodów,
a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych
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korzystać z informacji:
1) stanowiących tajemnicę skarbową, przetwarzanych przez organy administracji
rządowej i samorządu terytorialnego;
2) stanowiących tajemnicę zawodową, o której mowa w art. 9e ustawy z dnia 5 listopada
2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2020 r. poz.
1643 i 1639 oraz z 2021 r. poz. 432 i 815);
3) stanowiących tajemnicę bankową, o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, 2320 i 2419 oraz z 2021 r. poz. 432, 680
i 815);
4) stanowiących dane indywidualne, o których mowa w art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 13
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423,
432 i 619);
5) stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000
r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 312);
6) stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o
funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
(Dz. U. z 2021 r. poz. 605);
7) stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 328, 355 i 680);
8) stanowiących tajemnicę w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 895, 1180 i 2320 oraz z
2021 r. poz. 355 i 680);
9) stanowiących tajemnicę w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i
funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 105);
10) stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1400 i 2320 oraz z 2021 r.
poz. 355) [.] <;>
<11) stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2022
r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy
kredytobiorcom (Dz. U. poz. …).>
2. Informacje i dane, o których mowa w ust. 1, oraz informacje związane z przekazywaniem
tych informacji i danych podlegają ochronie przewidzianej w przepisach o ochronie
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Wojskowej prowadzącym czynności w danej sprawie oraz ich przełożonym,
uprawnionym do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi przez nich w tej sprawie
czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi. Akta zawierające te informacje i dane
udostępnia się ponadto wyłącznie sądom i prokuratorom, jeżeli następuje to w celu
ścigania karnego.
3. Informacje i dane, o których mowa w ust. 1, udostępnia się nieodpłatnie na podstawie
postanowienia wydanego na pisemny wniosek Komendanta Głównego Żandarmerii
Wojskowej albo komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej przez wojskowy sąd
okręgowy właściwy miejscowo ze względu na siedzibę wnioskującego organu.
4. Informacje i dane, o których mowa w ust. 1:
1) dotyczące dokumentacji związanej z nadaniem NIP oraz aktualizowaniem danych
zawartych w zgłoszeniach identyfikacyjnych, określonej w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia
13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
(Dz. U. z 2020 r. poz. 170 oraz z 2021 r. poz. 802),
2) zawarte w aktach niezawierających informacji, o których mowa w art. 182 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn.
zm.),
3) dotyczące zawarcia z osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej umowy o wykonywanie czynności, o których
mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, lub czynności, o
których mowa w art. 3 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredytowych, umożliwiające weryfikację zawarcia takich umów i
czasu ich obowiązywania,
4) dotyczące objęcia osoby fizycznej ubezpieczeniem społecznym i zwaloryzowanej
wysokości składek na ubezpieczenie emerytalne osoby fizycznej, a także dane płatnika
składek, o których mowa w art. 40, art. 45 i art. 50 ustawy z dnia 13 października 1998
r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
5) niezbędne do ustalenia, czy osoba fizyczna lub prawna, a także podmiot nieposiadający
osobowości prawnej dokonywała transakcji dotyczących towarów giełdowych, o
których mowa w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych,
6) niezbędne do ustalenia, czy osoba fizyczna lub prawna, a także podmiot nieposiadający
osobowości prawnej, jest uczestnikiem funduszu inwestycyjnego, o którym mowa w
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alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,
7) dotyczące ustalenia, czy osoba fizyczna lub prawna, a także podmiot nieposiadający
osobowości

prawnej

jest

stroną

umowy

dotyczącej

obrotu

instrumentami

finansowymi, o której mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi,
8) dotyczące ustalenia, czy osoba fizyczna lub prawna, a także podmiot nieposiadający
osobowości prawnej jest ubezpieczającym, ubezpieczonym lub uprawnionym z
umowy ubezpieczenia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 r. o
działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej <,>
<9) dotyczące ustalenia, czy osoba fizyczna lub prawna, a także podmiot
nieposiadający

osobowości

prawnej

jest

klientem

usługi

finansowania

społecznościowego, o której mowa w art. 2 ust. 1 lit. a 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)>
- udostępnia się nieodpłatnie, w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, na wniosek Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej albo
komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej lub upoważnionych przez nich
pisemnie żołnierzy.
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
1) numer sprawy i jej kryptonim, jeżeli został ustalony;
2) opis przestępstwa z podaniem, w miarę możliwości, jego kwalifikacji prawnej;
3) okoliczności uzasadniające potrzebę udostępnienia informacji i danych;
4) wskazanie podmiotu, którego informacje i dane dotyczą;
5) podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji i danych;
6) rodzaj i zakres informacji i danych.
6. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, powinien zawierać informacje określone w ust. 5 pkt 1,
2 i 4-6.
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- 35 USTAWA z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji
Wywiadu (Dz. U. z 2022 r. poz. 557)
Art. 34a.
1. Jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia przestępstwom określonym w art. 5
ust. 1 pkt 2 lub ich wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, a także
wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z
tych przestępstw albo ich równowartości, ABW może korzystać z przetwarzanych przez
banki informacji stanowiących tajemnicę bankową oraz informacji dotyczących umów o
rachunek papierów wartościowych, umów o rachunek pieniężny, umów ubezpieczenia lub
innych umów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi, świadczenia usług
płatniczych <, świadczenia usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć
gospodarczych> lub zawieranych z uczestnikami funduszy inwestycyjnych, a w
szczególności z przetwarzanych przez uprawnione podmioty danych osób, które zawarły
takie umowy.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do:
1) podmiotów wykonujących działalność na podstawie ustawy z dnia 26 października
2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 312 oraz z 2021 r. poz. 1505);
2) podmiotów wykonujących działalność ubezpieczeniową;
3) podmiotów wykonujących działalność w zakresie obrotu papierami wartościowymi i
innymi instrumentami finansowymi na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 328, 355, 680, 1505, 1595 i
2140);
4) instytucji obowiązanych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu;
5) podmiotów wykonujących działalność z zakresu usług płatniczych na podstawie
ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1907,
1814 i 2140);
6) funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych wykonujących
działalność na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych
i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 605,
1595 i 2140);
7) spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych [.] <;>
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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).>
3. Informacje i dane, o których mowa w ust. 1, oraz informacje związane z przekazywaniem
tych informacji i danych podlegają ochronie przewidzianej w przepisach o ochronie
informacji niejawnych i mogą być udostępniane jedynie funkcjonariuszom ABW
prowadzącym w danym postępowaniu czynności operacyjno-rozpoznawcze i ich
przełożonym, uprawnionym do sprawowania nadzoru nad tymi czynnościami. Akta
postępowań zawierające te informacje i dane udostępnia się również sądom i
prokuratorom, jeżeli następuje to w celu ścigania karnego.
4. Informacje i dane, o których mowa w ust. 1, udostępnia się na podstawie postanowienia
wydanego na pisemny wniosek Szefa ABW przez Sąd Okręgowy w Warszawie.
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, zawiera:
1) numer sprawy i jej kryptonim, jeżeli został jej nadany;
2) opis przestępstwa z podaniem jego kwalifikacji prawnej;
3) okoliczności uzasadniające potrzebę udostępnienia informacji i danych;
4) wskazanie podmiotu, którego informacje i dane dotyczą;
5) podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji i danych;
6) rodzaj i zakres informacji i danych.
6. Po rozpatrzeniu wniosku Sąd Okręgowy w Warszawie, w drodze postanowienia, wyraża
zgodę na udostępnienie informacji i danych, o których mowa w ust. 1, określając ich
rodzaj, zakres oraz podmiot zobowiązany do ich udostępnienia, albo odmawia udzielenia
zgody na udostępnienie informacji i danych. Przepis art. 27 ust. 11 stosuje się
odpowiednio.
7. Szefowi ABW na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie, o którym mowa w ust.
6, przysługuje zażalenie.
8. W przypadku wyrażenia przez Sąd Okręgowy w Warszawie zgody na udostępnienie
informacji i danych, o których mowa w ust. 1, Szef ABW pisemnie informuje podmiot, o
którym mowa w ust. 5 pkt 5, o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie
postanowienia, wskazując jego datę i sygnaturę, oraz o rodzaju i zakresie informacji i
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- 37 danych, które mają być udostępnione, podmiocie, którego informacje i dane dotyczą, oraz
o osobie funkcjonariusza ABW upoważnionego do ich odbioru.
9. W terminie do 120 dni od dnia przekazania informacji i danych, o których mowa w ust. 1,
Szef ABW informuje podmiot, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, o postanowieniu Sądu
Okręgowego w Warszawie wyrażającym zgodę na udostępnienie informacji i danych.
10. Sąd Okręgowy w Warszawie, na wniosek Szefa ABW, złożony po uzyskaniu pisemnej
zgody Prokuratora Generalnego, może odroczyć, w drodze postanowienia, na czas
oznaczony, z możliwością dalszego przedłużania, obowiązek, o którym mowa w ust. 9,
jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że poinformowanie podmiotu, o którym mowa w ust.
5 pkt 4, może zaszkodzić wynikom podjętych czynności operacyjno-rozpoznawczych.
Przepis art. 27 ust. 11 stosuje się odpowiednio.
11. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 9 lub 10, zostało wszczęte postępowanie
przygotowawcze, podmiot, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, jest powiadamiany o
postanowieniu Sądu Okręgowego w Warszawie o udostępnieniu informacji i danych przez
prokuratora lub, na jego polecenie, przez Szefa ABW przed zamknięciem postępowania
przygotowawczego albo niezwłocznie po jego umorzeniu.
12. Jeżeli informacje i dane, o których mowa w ust. 1, nie dostarczyły podstaw do wszczęcia
postępowania przygotowawczego, Szef ABW niezwłocznie pisemnie zawiadamia o tym
podmiot, o którym mowa w ust. 5 pkt 5.
13. Materiały zgromadzone w trybie, o którym mowa w ust. 1-10, niestanowiące informacji
potwierdzających zaistnienie przestępstwa, podlegają niezwłocznemu, protokolarnemu,
komisyjnemu zniszczeniu. Zniszczenie materiałów zarządza Szef ABW.
14. Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone naruszeniem przepisu ust.
3 na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
15. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposoby przetwarzania danych i
informacji, o których mowa w ust. 1, w zbiorach danych, rodzaje jednostek
organizacyjnych ABW uprawnionych do korzystania z tych zbiorów oraz wzory
dokumentów obowiązujących przy przetwarzaniu danych, uwzględniając potrzebę
ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem.
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- 38 USTAWA z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za
czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2020 r. poz. 358 oraz z 2021 r. poz. 1177)

Art. 16.
1. Podmiot zbiorowy podlega odpowiedzialności na podstawie ustawy, jeżeli osoba, o której
mowa w art. 3, popełniła przestępstwo:
1) przeciwko obrotowi gospodarczemu, określone w:
a) art. 296, art. 297-306 oraz art. 308 Kodeksu karnego,
b) art. 430-440 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 381, 730 i 2217),
c) art. 87-98 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 483
i 2243 oraz z 2019 r. poz. 1572, 1655, 1798 i 2217),
d) art. 171 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz.
2357),
e) art. 303-305 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej
(Dz. U. z 2017 r. poz. 776, z 2018 r. poz. 2302 oraz z 2019 r. poz. 501 i 2309),
f) art. 585 1 -592 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.
U. z 2019 r. poz. 505, 1543, 1655, 1798 i 2217),
g) art. 33 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami,
technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa,
a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z
2019 r. poz. 953 i 1214),
h) art. 133, art. 136 i art. 139 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu
działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym (Dz. U. poz. 1214 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 148),
i) (uchylona),
j) art. 63-63c ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych
przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 45, 55, 60 i 1214);
2) przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, określone w:
a) art. 310-314 Kodeksu karnego,
b) art. 178-183 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
(Dz. U. z 2020 r. poz. 89),
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- 39 c) art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach
hipotecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1771, z 2018 r. poz. 2243 oraz z 2019 r. poz.
2217),
d) art. 99-101 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623, 1655, 1798 i 2217) [;] <,>
<e) art. 37–41 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym
dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz. U. poz. …);>
3) łapownictwa i płatnej protekcji, określone w:
a) art. 228-230a, art. 250a i art. 296a Kodeksu karnego,
b) art. 192b

2

i art. 192c

3

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z
późn. zm.),
c) art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468,
1495 i 2251);
4) przeciwko ochronie informacji, określone w art. 267-269b Kodeksu karnego;
5) przeciwko wiarygodności dokumentów, określone w art. 270-273 Kodeksu karnego;
6) przeciwko mieniu, określone w art. 286 i 287 oraz w art. 291-293 Kodeksu karnego;
7) przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, określone w art. 199-200b i art. 202-204
Kodeksu karnego;
8) przeciwko środowisku, określone w:
a) art. 181-184 oraz art. 186-188 Kodeksu karnego,
b) art. 31-34 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich
mieszaninach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1225),
c) (uchylona),
d) art. 58-61 i art. 64 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i
organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 706),
e) art. 37b ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z
2019 r. poz. 59),
f) art. 127a i art. 128a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2020 r. poz. 55),
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ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2158),
h) art. 35a ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza
przez statki (Dz. U. z 2017 r. poz. 2000 oraz z 2019 r. poz. 2303);
9) przeciwko ludzkości określone w art. 119 Kodeksu karnego oraz przeciwko wolności i
porządkowi publicznemu, określone w art. 189a i w art. 252, art. 255, art. 256-258, art.
263 oraz w art. 264 i art. 264a Kodeksu karnego;
9a) przeciwko rodzinie i opiece określone w art. 211a Kodeksu karnego;
9b) określone w art. 55 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej
- Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2019 r. poz.
1882);
10) określone w art. 23-24b 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649);
11) przeciwko własności intelektualnej, określone w art. 115-1181 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231);
12) o charakterze terrorystycznym oraz określone w art. 165a i art. 255a Kodeksu
karnego;
13) określone w art. 53, art. 55 ust. 1 i 3, art. 56 ust. 1 i 3, art. 57, art. 58, art. 59 ust. 1 i 2,
art. 61, art. 62 ust. 1 i 2, art. 63, art. 64 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852, 1655 i 1818);
14) określone w art. 124-126, art. 127, art. 127a, art. 129, art. 129a, art. 130-132c i art.
132e ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz.
499, z późn. zm.);
15) określone w art. 58 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez
masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171);
16) określone w art. 45-51 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 681 i 730);
17) określone w art. 9 i art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
18) określone w art. 57g ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U.
z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.);
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- 41 19) określone w art. 168f-168h ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, z późn. zm.).
2. Podmiot zbiorowy podlega również odpowiedzialności na podstawie ustawy, jeżeli osoba,
o której mowa w art. 3, popełniła przestępstwo skarbowe:
1) przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji,
określone w art. 54 § 1 i 2, art. 55 § 1 i 2, art. 56 § 1 i 2, art. 58 § 2 i 3 5 , art. 59 § 1-3 6
, art. 60 § 1-3, art. 61 § 1, art. 62 § 1-4, art. 63 § 1-4, art. 64 § 1, art. 65 § 1-3, art. 66 §
1, art. 67 § 1 i 2, art. 68 § 1, art. 69 § 1-3, art. 70 § 1-4, art. 71-72, art. 73 § 1, art. 73a
§ 1 i 2, art. 74 § 1-3 7 , art. 75 § 1 i 2 8 , art. 76 § 1 i 2, art. 77 § 1 i 2, art. 78 § 1 i 2, art.
80 § 1-3, art. 80a § 1, art. 82 § 1 oraz art. 83 § 1 Kodeksu karnego skarbowego;
2) przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami,
określone w art. 85 § 1 i 2, art. 86 § 1-3, art. 87 § 1-3, art. 88 § 1 i 2, art. 89 § 1 i 2, art.
90 § 1 i 2, art. 91 § 1-3, art. 92 § 1 i 2, art. 93, 94 § 1 i 2 oraz art. 95 § 1 Kodeksu
karnego skarbowego;
3) przeciwko obrotowi dewizowemu, określone w art. 97 § 1-3, art. 98 § 1 9 , art. 99 § 1 i
2 10 , art. 101 § 1, art. 102 § 1, art. 103 § 1, art. 104 § 1, art. 105 § 1 11 , art. 106 § 1 12 ,
art. 106a § 1 13 , art. 106b § 1 14 , art. 106c § 1, art. 106d § 1, art. 106i § 1

15

oraz art.

106j § 1 Kodeksu karnego skarbowego;
4) przeciwko organizacji gier hazardowych, określone w art. 107 § 1-3, art. 107a § 1, art.
108, art. 109, art. 110 i art. 110a Kodeksu karnego skarbowego.

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931,
974 i 1137)
Art. 146da.
1. W okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia [31 lipca 2022 r.] <31 października 2022 r.>
dla:
1) towarów spożywczych wymienionych w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy, innych
niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu
usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56),
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upraw, o których mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu
(Dz. U. z 2021 r. poz. 76), z wyłączeniem podłoży mineralnych,
3) nawozów i środków ochrony roślin, zwykle przeznaczonych do wykorzystania w
produkcji rolnej, wymienionych w poz. 10 załącznika nr 3 do ustawy,
4) ziemi ogrodniczej wymienionej w poz. 12 załącznika nr 3 do ustawy,
5) gazu ziemnego (CN 2711 11 00 albo 2711 21 00)
- stawka podatku wynosi 0%.
2. Przepisów ust. 1 pkt 1-4 nie stosuje się do importu towarów, o którym mowa w art. 138i
ust. 1.
Art. 146db.
W okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia [31 lipca 2022 r.] <31 października 2022 r.> dla:
1) energii elektrycznej (CN 2716 00 00),
2) energii cieplnej
- stawka podatku wynosi 5%.
Art. 146dc.
W okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia [31 lipca 2022 r.] <31 października 2022 r.> dla:
1) benzyn silnikowych (CN 2710 12 45 lub 2710 12 49) oraz wyrobów powstałych ze
zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe
określone w odrębnych przepisach,
2) olejów napędowych (CN 2710 19 43 i 2710 20 11) oraz wyrobów powstałych ze
zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe
określone w odrębnych przepisach,
3) biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania jakościowe
określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu silników spalinowych bez względu na kod CN,
4) przeznaczonych do napędu silników spalinowych gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych
węglowodorów gazowych (CN 2711, z wyłączeniem CN 2711 11 00 i 2711 21 00) oraz
gazowych węglowodorów alifatycznych (CN 2901), skroplonych
- stawka podatku wynosi 8%.
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- 43 USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi
funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 605, 1595 i 2140 oraz z 2022 r. poz. 872)

Art. 282.
1. W związku z wykonywaniem ustawowo określonych zadań w zakresie nadzoru, Komisja,
jej upoważnieni przedstawiciele oraz pracownicy urzędu Komisji mają prawo dostępu do
informacji poufnych oraz do informacji stanowiących tajemnicę zawodową będących w
posiadaniu podmiotów zobowiązanych do zachowania tej tajemnicy.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, mogą być wykorzystywane wyłącznie do
wykonywania ustawowo określonych zadań Komisji, w szczególności mogą stanowić
dowód w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez Komisję.
3. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przekazywanie informacji
stanowiących taką tajemnicę:
1) za zgodą osoby, której ta informacja dotyczy;
2) w zawiadomieniu o przestępstwie oraz dokumentach przekazywanych w uzupełnieniu
do zawiadomienia;
3) Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organom
podatkowym lub organom Krajowej Administracji Skarbowej - w zakresie, trybie i na
warunkach określonych w odrębnych ustawach;
3a) przez towarzystwo, zarządzającego ASI, spółkę zarządzającą lub zarządzającego z
UE:
a) podmiotowi wiodącemu w rozumieniu art. 4 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia
2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami
ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w
skład konglomeratu finansowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1413), zwanej dalej
"ustawą o nadzorze uzupełniającym",
b) koordynatorowi w rozumieniu art. 3 pkt 19 ustawy o nadzorze uzupełniającym,
c) koordynatorowi zagranicznemu w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy o nadzorze
uzupełniającym
- w wykonaniu obowiązków określonych tą ustawą;
<3b)

przez

towarzystwo,

zarządzającego

ASI,

spółkę

zarządzającą

lub

zarządzającego z UE – podmiotowi, o którym mowa w art. 58 ustawy z dnia 1
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terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655, 835 i …), obowiązanemu do zgłoszenia
informacji

o

beneficjentach

rzeczywistych

do

Centralnego

Rejestru

Beneficjentów Rzeczywistych, o którym mowa w art. 55 tej ustawy, i ich
aktualizacji – w zakresie niezbędnym do dokonania tego zgłoszenia informacji i
ich aktualizacji;
3c) Komisji – w zakresie niezbędnym do wykonywania zadania określonego w art. 4
ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 660, 872 i …);>
4) przez Komisję lub jej upoważnionego przedstawiciela:
a) do publicznej wiadomości w zakresie dotyczącym, z zastrzeżeniem lit. b, treści
podjętych uchwał i wydanych decyzji, także w sprawach indywidualnych - jeżeli
ze względu na interes uczestników funduszy inwestycyjnych lub zbiorczych
portfeli papierów wartościowych albo inwestorów alternatywnych spółek
inwestycyjnych Komisja uznała przekazanie takiej informacji za uzasadnione,
b) do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej, o której mowa
w art. 58 ustawy o ofercie publicznej, o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
pozostającego w związku z działalnością funduszu inwestycyjnego lub
alternatywnej spółki inwestycyjnej - w przypadku gdy wymaga tego ochrona
inwestorów przed poniesieniem uszczerbku majątkowego na rynku instrumentów
finansowych lub towarów giełdowych;
5) w wykonaniu obowiązków informacyjnych, publikacyjnych lub sprawozdawczych
określonych w niniejszej ustawie lub przepisach wykonawczych wydanych na jej
podstawie, ustawie o rachunkowości lub przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie tej ustawy lub w bezpośrednio stosowanych właściwych przedmiotowo
przepisach prawa wspólnotowego;
6) przez podmioty, o których mowa w art. 72a ust. 7, niezbędnych do wytoczenia
powództwa, o którym mowa w art. 72a ust. 1;
7) przez podmioty, o których mowa w art. 81d ust. 7, niezbędnych do wytoczenia
powództwa, o którym mowa w art. 81d ust. 1;
8) w przypadkach, o których mowa w art. 30 ust. 2, art. 32a i art. 33 ust. 2 ustawy o
nadzorze nad rynkiem kapitałowym.
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- 45 3a. Nie

narusza

obowiązku

zachowania

tajemnicy

zawodowej

przekazanie

przez

towarzystwo, w przypadku wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie
działalności przez towarzystwo lub wygaśnięcia takiego zezwolenia, lub cofnięcia
zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi lub wygaśnięcia
takiego zezwolenia, dokumentu lub nośnika informacji lub ich potwierdzonej za zgodność
z oryginałem kopii, którego treść dotyczy więcej niż jednego funduszu inwestycyjnego,
depozytariuszom uprawnionym do reprezentacji tych funduszy.
3b. Nie

narusza

obowiązku

zachowania

tajemnicy

zawodowej

przekazanie

przez

depozytariusza uprawnionego do reprezentacji funduszu zgodnie z art. 68 ust. 1 lub 1c, w
przypadku wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez
towarzystwo lub wygaśnięcia takiego zezwolenia, lub cofnięcia zezwolenia na
zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi lub wygaśnięcia takiego
zezwolenia, dokumentu lub nośnika informacji lub ich potwierdzonej za zgodność z
oryginałem kopii, którego treść dotyczy więcej niż jednego funduszu inwestycyjnego,
towarzystwu przejmującemu zarządzanie tym funduszem na podstawie art. 68 ust. 2.
4. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przekazywanie przez Komisję
do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych lub do Europejskiej
Rady ds. Ryzyka Systemowego zbiorczych informacji w zakresie lokowania przez
fundusze inwestycyjne otwarte środków pieniężnych w instrumenty pochodne, w celu
monitorowania przez te instytucje ryzyka systemowego w Unii Europejskiej.
4a. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przekazywanie przez Komisję
do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, komitetów
ustanowionych przez ten organ oraz powołanych przez nie grup, do Europejskiej Rady do
spraw Ryzyka Systemowego lub do Komisji Europejskiej informacji stanowiących taką
tajemnicę, w szczególności:
1) w zakresie lokat specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy
inwestycyjnych zamkniętych, alternatywnych spółek inwestycyjnych oraz unijnych
AFI oraz ich środków pieniężnych, w celu monitorowania przez te instytucje ryzyka
systemowego w Unii Europejskiej;
2)

dotyczących

towarzystw,

funduszy

inwestycyjnych,

zarządzających

ASI,

alternatywnych spółek inwestycyjnych oraz unijnych AFI;
3) informacji uzyskanych w związku z otrzymanym zgłoszeniem, o którym mowa w art.
237a.
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ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji w ramach współpracy
przy wykonywaniu zadań właściwego organu w rozumieniu 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.

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2022 r. poz.
837)
Art. 2.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) ustawie o obrocie instrumentami finansowymi - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 328, 355, 680, 1505,
1595 i 2140);
2) ustawie o ofercie publicznej - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1983 i 2140);
3) ustawie o funduszach inwestycyjnych - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 maja 2004 r.
o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
(Dz. U. z 2021 r. poz. 605, 1595 i 2140);
4) ustawie o giełdach towarowych - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 października 2000
r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 170);
<4a) ustawie o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych –
rozumie się przez to ustawę z dnia 9 czerwca 2022 r. o finansowaniu
społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz.
U. poz. …);>
5) ustawie o nadzorze uzupełniającym - rozumie się przez to ustawę z dnia 15 kwietnia 2005
r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń,
zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu
finansowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1413);
5a) rozporządzeniu 236/2012 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej
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L 86 z 24.03.2012, str. 1);
5b) rozporządzeniu 648/2012 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów
pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów
centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L 201 z 27.07.2012, str. 1, z późn.
zm.);
5c) rozporządzeniu 1031/2010 - rozumie się przez to rozporządzenie Komisji (UE) nr
1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu, kwestii
administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji
gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie
(Dz. Urz. UE L 302 z 18.11.2010, str. 1, z późn. zm.);
5d) rozporządzeniu 575/2013 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów
ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr
648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.);
5e) rozporządzeniu 909/2014 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia
rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych
depozytów papierów wartościowych, zmieniające dyrektywy 98/26/WE i 2014/65/UE
oraz rozporządzenie (UE) nr 236/2012 (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 1);
5f) rozporządzeniu 596/2014 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku
(rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i
2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 1, z późn. zm.);
5g) rozporządzeniu 600/2014 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków
instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz.
UE L 173 z 12.06.2014, str. 84, z późn. zm.);
5h) rozporządzeniu 1095/2010 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie
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Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji
2009/77/WE (Dz. Urz. UE L 331 z 15.12.2010, str. 84, z późn. zm.);
5i) rozporządzeniu 2016/1011 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów
stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach
finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy
2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (Dz. Urz. UE L 171 z
29.06.2016, str. 1, z późn. zm.);
5j) rozporządzeniu 2017/1129 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu,
który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub
dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy
2003/71/WE (Dz. Urz. UE L 168 z 30.06.2017, str. 12);
5k) rozporządzeniu 2019/2033 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2019/2033 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wymogów
ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr
1093/2010, (UE) nr 575/2013, (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 806/2014 (Dz. Urz. UE L 314 z
05.12.2019, str. 1, z późn. zm.);
<5l) rozporządzeniu 2020/1503 – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie
europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć
gospodarczych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE)
2019/1937 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.10.2020, str. 1);>
6) rynku kapitałowym - rozumie się przez to:
a) rynek papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych - w zakresie, w
jakim do tych papierów wartościowych i instrumentów finansowych stosuje się
przepisy ustaw, o których mowa w pkt 1 i 2, oraz rozporządzenia 236/2012 i
rozporządzenia 648/2012, oraz
b) rynek usług świadczonych przez fundusze inwestycyjne i inne instytucje wspólnego
inwestowania - w zakresie, w jakim do tych usług i podmiotów stosuje się przepisy
ustawy, o której mowa w pkt 3, i przepisy rozporządzeń, o których mowa w art. 3 ust.
5, oraz
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d) rynek dwudniowych kontraktów na rynku kasowym, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt
3 rozporządzenia 1031/2010 - w zakresie, w jakim do obrotu tymi uprawnieniami do
emisji stosuje się przepisy tego rozporządzenia [;] <,>
<e) rynek usług finansowania społecznościowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a
rozporządzenia 2020/1503;>
7) instrumentach finansowych - rozumie się przez to instrumenty finansowe w rozumieniu
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
8) papierach wartościowych - rozumie się przez to papiery wartościowe w rozumieniu ustawy
o obrocie instrumentami finansowymi;
8a) krótkiej sprzedaży - rozumie się przez to krótką sprzedaż w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. b
rozporządzenia 236/2012;
9) rachunkach papierów wartościowych - rozumie się przez to rachunki papierów
wartościowych w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
9a) rachunku zbiorczym - rozumie się przez to rachunek zbiorczy w rozumieniu przepisów
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
10) rynku regulowanym - rozumie się przez to rynek regulowany w rozumieniu ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi;
10a) alternatywnym systemie obrotu - rozumie się przez to alternatywny system obrotu w
rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
11) państwie członkowskim - rozumie się przez to państwo, które jest członkiem Unii
Europejskiej lub stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
12) kontrahencie finansowym - rozumie się przez to kontrahenta finansowego w rozumieniu
art. 2 pkt 8 rozporządzenia 648/2012;
13) członku rozliczającym - rozumie się przez to członka rozliczającego w rozumieniu art. 2
pkt 14 rozporządzenia 648/2012;
14) kliencie świadczącym pośrednie usługi rozliczeniowe - rozumie się przez to klienta w
rozumieniu art. 2 pkt 15 rozporządzenia 648/2012, świadczącego pośrednie usługi
rozliczeniowe, o których mowa w rozdziale II rozporządzenia delegowanego Komisji
(UE) nr 149/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów
technicznych dotyczących pośrednich uzgodnień rozliczeniowych, obowiązku rozliczania,
rejestru publicznego, dostępu do systemu obrotu, kontrahentów niefinansowych, technik
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obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez kontrahenta centralnego
(Dz. Urz. UE L 52 z 23.02.2013, str. 11);
15) systemie rozrachunku papierów wartościowych - rozumie się przez to system, o którym
mowa w art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w
systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach
nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. z 2019 r. poz. 212 oraz z 2021 r. poz. 1598);
16) przepisach prawa bankowego stosowanych przez niektóre domy maklerskie - rozumie się
przez to przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2439 i 2447) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, które na
podstawie art. 4c ust. 2-4 tej ustawy stosuje się do domów maklerskich:
a) wobec których została wydana decyzja, o której mowa w art. 110ac ust. 1 ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi, lub
b) o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. a lub b lub ust. 5 rozporządzenia 2019/2033.

Art. 3.
1. Organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym oraz rynkiem instrumentów finansowych,
będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, w
rozumieniu aktów prawnych wydawanych przez instytucje i organy Unii Europejskiej, jest
Komisja Nadzoru Finansowego, zwana dalej "Komisją".
2. Komisja jest właściwym organem w rozumieniu rozporządzenia 236/2012, rozporządzenia
648/2012, rozporządzenia 1031/2010, z wyłączeniem art. 55 ust. 1 tego rozporządzenia,
rozporządzenia

596/2014,

rozporządzenia

909/2014,

rozporządzenia

600/2014,

rozporządzenia 2016/1011, [rozporządzenia 2017/1129 oraz rozporządzenia 2019/2033, z
wyłączeniem wydawania aktów, o których mowa w art. 41 ust. 2 tego rozporządzenia]
<rozporządzenia 2017/1129, rozporządzenia 2019/2033, z wyłączeniem wydawania
aktów, o których mowa w art. 41 ust. 2 tego rozporządzenia, oraz rozporządzenia
2020/1503>.
2a. Odpowiednim organem, o którym mowa w art. 12 ust. 1 lit. a rozporządzenia 909/2014,
jest Prezes Narodowego Banku Polskiego.
3. Zadania właściwego organu w rozumieniu rozporządzenia 236/2012, w zakresie:
1) określonym w art. 23b-23e - wykonuje Komisja we współpracy z ministrem
właściwym do spraw finansów publicznych;
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Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz organami nadzoru w innych
państwach członkowskich - wykonuje Komisja.
4. Szczegółowe zasady współpracy, o której mowa w ust. 3 pkt 1, w tym w zakresie wymiany
informacji, określa porozumienie Komisji z ministrem właściwym do spraw finansów
publicznych.
5. Komisja jest organem właściwym w przypadkach, w których państwem członkowskim
pochodzenia, w rozumieniu przepisów:
1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 345/2013 z dnia 17 kwietnia
2013 r. w sprawie europejskich funduszy venture capital (Dz. Urz. UE L 115 z
25.04.2013, str. 1),
2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 346/2013 z dnia 17 kwietnia
2013 r. w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej (Dz.
Urz. UE L 115 z 25.04.2013, str. 18)
- jest Rzeczpospolita Polska.
Art. 5.
Nadzorowi Komisji podlegają podmioty prowadzące działalność na rynku kapitałowym na
podstawie zezwoleń Komisji lub innego właściwego organu administracji, oraz inne
podmioty - w zakresie, w jakim ciążą na nich określone w odrębnych przepisach
obowiązki związane z uczestnictwem w tym rynku, w szczególności:
1) firmy inwestycyjne w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
2) agenci firm inwestycyjnych w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
3) (uchylony),
4) banki powiernicze w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
5) spółki prowadzące rynek regulowany,
6) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
6a) spółki prowadzące izbę rozliczeniową,
6b) spółki prowadzące izbę rozrachunkową,
6c) spółka, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekazał wykonywanie
czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6 lub ust. 2 ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi,
6d) centralny depozyt papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1
rozporządzenia 909/2014,
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ofercie publicznej lub emitenci, których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu
na rynku regulowanym lub które są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, a
także emitenci, którzy ubiegają się o dopuszczenie lub wprowadzenie ich papierów
wartościowych do takiego obrotu,
8) fundusze inwestycyjne,
9) towarzystwa funduszy inwestycyjnych,
9a) zarządzający ASI w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych,
10) inne podmioty prowadzące obsługę funduszy inwestycyjnych lub alternatywnych
funduszy inwestycyjnych, w tym podmioty, którym zostało powierzone wykonywanie
obowiązków towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub zarządzającego ASI w
rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych,
11) spółki prowadzące giełdy towarowe,
12) towarowe domy maklerskie w rozumieniu ustawy o giełdach towarowych,
13) zagraniczne osoby prawne prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
działalność maklerską w zakresie obrotu towarami giełdowymi,
14) przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące na podstawie zezwolenia Komisji rachunki
lub rejestry towarów giełdowych w rozumieniu ustawy o giełdach towarowych,
15) giełdowe izby rozrachunkowe w rozumieniu ustawy o giełdach towarowych,
16) CCP w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia 648/2012,
17) kontrahent finansowy,
18) finansowe spółki holdingowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia 575/2013,
mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
18a) inwestycyjne spółki holdingowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 23 rozporządzenia
2019/2033, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
19) finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 40
rozporządzenia 2019/2033, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
20) holdingi mieszane w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia 575/2013, mające
siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
20a) holdingi mieszane w rozumieniu art. 110a ust. 1 pkt 6c ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
21) uczestnicy rynku uprawnień do emisji w rozumieniu rozporządzenia 596/2014,
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rozumieniu odpowiednio art. 2 ust. 1 pkt 34 i 36 rozporządzenia 600/2014, posiadające
zezwolenie Komisji,
23) administratorzy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia 2016/1011 <,>
<24) dostawcy usług finansowania społecznościowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit.
e rozporządzenia 2020/1503>
- zwane dalej "podmiotami nadzorowanymi".

Art. 12a.
Czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo w rozumieniu ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1509
i 2459) nie obejmuje wchodzących w skład tego przedsiębiorstwa zezwoleń, ani zgód
udzielonych przez Komisję oraz wpisów do rejestrów uzyskanych na podstawie ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi, [ustawy o ofercie publicznej oraz ustawy o funduszach
inwestycyjnych] <ustawy o ofercie publicznej, ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz
rozporządzenia 2020/1503>.
Art. 17.
1. Koszty Urzędu Komisji w zakresie nadzoru nad rynkiem kapitałowym, w tym
wynagrodzenia i nagrody dla Przewodniczącego Komisji, jego zastępców oraz dla
pracowników Urzędu Komisji, pokrywane są z:
1) opłat, o których mowa w ustawie o funduszach inwestycyjnych, ustawie o giełdach
towarowych, [ustawie o obrocie instrumentami finansowymi i ustawie o ofercie
publicznej] <ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, ustawie o ofercie
publicznej i ustawie o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć
gospodarczych>;
2) środków, o których mowa w art. 131a ust. 1b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo
bankowe oraz w art. 14 ust. 1a ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze
ubezpieczeniowym i emerytalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 207);
3) innych wpływów przekazywanych na rachunek dochodów urzędu Komisji, z
wyłączeniem kar pieniężnych, o których mowa w art. 11.
2. Z wpływów, o których mowa w ust. 1, pokrywane są również koszty przeprowadzenia
egzaminów i sprawdzianów umiejętności, o których mowa w ustawie o obrocie
instrumentami finansowymi, oraz egzaminów, o których mowa w ustawie o giełdach
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egzaminacyjnych.
3. Równowartość w złotych kwot opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wyrażonych w euro
ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank
Polski.
4. O ile ustawa nie stanowi inaczej, podstawę obliczenia opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
ustala się na podstawie danych pochodzących ze zbadanych sprawozdań finansowych za
poprzedni rok kalendarzowy, a w przypadku podmiotów, dla których rok obrotowy
obejmuje okres inny niż rok kalendarzowy - danych ze zbadanego sprawozdania
finansowego za rok obrotowy zakończony w poprzednim roku kalendarzowym.
5. W przypadku podmiotów niemających obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych
podstawę obliczenia opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ustala się na podstawie innego
dokumentu potwierdzającego wartość przychodów.
6. Podmioty obowiązane do wnoszenia opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1, o zmiennej
wysokości, ponoszą koszty w wysokości zapewniającej skuteczność sprawowanego
nadzoru, proporcjonalnie do wysokości kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym w
zakresie odpowiadającym rodzajowi ich działalności.
7. Podmiot rozpoczynający działalność, z którą wiąże się obowiązek ponoszenia opłaty
rocznej, o której mowa w przepisach ustaw wymienionych w ust. 1 pkt 1, pierwszą opłatę,
z zastrzeżeniem ust. 9-11, wnosi za rok następujący po roku, w którym rozpoczął
działalność, a w przypadku podmiotów, dla których rok obrotowy obejmuje okres inny niż
rok kalendarzowy, za rok kalendarzowy następujący po roku, w którym zakończył się
pierwszy rok obrotowy.
8. W przypadku gdy ustawa przewiduje ustalanie opłaty rocznej na podstawie średniej
wartości przychodów w okresie trzech lat poprzedzających rok, za który należna jest
opłata, podmiot rozpoczynający działalność, z którą wiąże się obowiązek ponoszenia
opłaty, o której mowa w przepisach ustaw wymienionych w ust. 1 pkt 1, w okresie
pierwszych trzech lat działalności jako podstawę przyjmuje odpowiednio:
1) w pierwszym roku kalendarzowym, za który należna jest opłata - wartość przychodów
za rok poprzedni;
2) w następnym roku kalendarzowym - średnią wartość przychodów za dwa lata
poprzedzające rok, za który wnoszona jest opłata.
9. Opłaty roczne, o których mowa w:
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2) art. 236 ust. 2b-2d i 2g ustawy o funduszach inwestycyjnych,
3) art. 163 ust. 8 i 10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi <,>
<4)

art.

32

ustawy

o

finansowaniu

społecznościowym

dla

przedsięwzięć

gospodarczych>
- wnosi się w pełnej wysokości także za rok kalendarzowy, w którym podmiot
obowiązany rozpoczął działalność, z którą związana jest opłata.
10. Opłatę, o której mowa w art. 94b ust. 1 ustawy o ofercie publicznej, wnosi się w pełnej
wysokości także za rok kalendarzowy, w którym papiery wartościowe inne niż akcje
zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.
11. Opłatę, o której mowa w art. 94c ustawy o ofercie publicznej, za rok, w którym agencja
informacyjna rozpoczęła korzystanie ze środków technicznych, o których mowa w art. 55
ust. 1 pkt 1, podmiot wnosi począwszy od tego kwartału, w którym nastąpiło rozpoczęcie
korzystania z tych środków, w wysokości 1/4 opłaty rocznej za każdy kwartał.
12. W przypadku nieuiszczenia w całości lub w części należnych opłat Komisja wydaje
decyzję, w której określa wysokość zaległości z tego tytułu.
13. Należności, o których mowa w ust. 1, podlegają egzekucji w trybie przepisów o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
14. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:
1) wysokość lub sposób wyliczania oraz sposób i terminy uiszczania opłat, o których
mowa w ust. 1 pkt 1, a w razie braku obowiązku sporządzania przez podmioty
obowiązane do wnoszenia opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1, sprawozdań
finansowych - także sposoby udokumentowania przez te podmioty wielkości
uzyskanych przychodów,
2) sposób ponoszenia kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym z wpływów, o których
mowa w ust. 1, a także wielkość udziału w tych kosztach
- uwzględniając rodzaje opłat i charakter czynności, z którymi wiąże się obowiązek
uiszczenia tych opłat, charakter działalności podmiotów obowiązanych do wnoszenia
opłat, zakres sprawowanego nadzoru oraz konieczność zapewnienia jego skuteczności,
a także mając na względzie, że opłaty nie powinny w istotny sposób wpływać na
zwiększenie kosztów działalności podmiotów obowiązanych do ich uiszczenia, a
sposób wyliczania i uiszczania opłat nie powinien stwarzać nadmiernych obciążeń
administracyjnych dla podmiotów obowiązanych.
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1. Przewodniczący Komisji, jego zastępcy, członkowie Komisji, pracownicy urzędu Komisji i
osoby zatrudnione w Urzędzie Komisji na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia
albo innych umów o podobnym charakterze są obowiązani do zachowania tajemnicy
zawodowej, której treść, zakres, ograniczenia oraz skutki naruszenia określa ustawa o
obrocie instrumentami finansowymi, [ustawa o funduszach inwestycyjnych oraz ustawa o
giełdach towarowych]

<ustawa o funduszach inwestycyjnych, ustawa o giełdach

towarowych i ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć
gospodarczych>.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również osób:
1) pozostających w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym
charakterze z osobami, o których mowa w ust. 1, Komisją lub urzędem Komisji;
2) zatrudnionych w podmiotach pozostających w stosunku zlecenia lub w innym stosunku
prawnym o podobnym charakterze z osobami, o których mowa w ust. 1, Komisją lub
urzędem Komisji.
3. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej istnieje również po ustaniu stosunków
prawnych, o których mowa w ust. 1 i 2.
4. Zakres, treść, ograniczenia i skutki naruszenia:
1) tajemnicy służbowej w rozumieniu art. 34 rozporządzenia 236/2012 - określają
rozporządzenie 236/2012 oraz ustawa o obrocie instrumentami finansowymi;
2) tajemnicy służbowej w rozumieniu art. 83 rozporządzania 648/2012 - określają
rozporządzenie 648/2012 oraz ustawa o obrocie instrumentami finansowymi;
2a) tajemnicy zawodowej w rozumieniu art. 38f rozporządzenia 600/2014 - określa
rozporządzenie 600/2014;
3) tajemnicy służbowej w rozumieniu art. 48 rozporządzenia 2016/1011 - określają
rozporządzenie 2016/1011 oraz ustawa o obrocie instrumentami finansowymi.

Art. 20.
1. Komisja lub jej upoważniony przedstawiciel może przekazywać organowi z innego
państwa członkowskiego, właściwemu w sprawach nadzoru nad rynkiem papierów
wartościowych lub rynkiem finansowym, oraz otrzymywać od tego organu informacje
niezbędne w celu:
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- 57 [1) prawidłowego wykonywania określonych zadań w zakresie nadzoru, w tym zadań
określonych ustawą o nadzorze uzupełniającym, rozporządzeniem 575/2013,
rozporządzeniem 596/2014, rozporządzeniem 600/2014, rozporządzeniem 2017/1129
oraz rozporządzeniem 2019/2033, lub;]
<1) prawidłowego wykonywania określonych zadań w zakresie nadzoru, w tym
zadań określonych ustawą o nadzorze uzupełniającym, rozporządzeniem
575/2013,

rozporządzeniem

596/2014,

rozporządzeniem

600/2014,

rozporządzeniem 2017/1129, rozporządzeniem 2019/2033 oraz rozporządzeniem
2020/1503, lub>
2) zapewnienia prawidłowego toku postępowań sądowych, administracyjnych, karnych,
wyjaśniających oraz kontrolnych w sprawach związanych z wykonywaniem nadzoru.
2. Zasady i tryb udzielania informacji organom nadzoru z państw innych niż państwa
członkowskie określają porozumienia zawarte przez Komisję z tymi organami nadzoru.
Do udzielania informacji organom nadzoru z państw innych niż państwa członkowskie
przepisy ust. 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
3. Udzielenie przez Komisję informacji zgodnie z ust. 1 może nastąpić, jeżeli:
1) nie spowoduje to niekorzystnego wpływu na suwerenność, bezpieczeństwo lub interes
publiczny;
2) przepisy prawa obowiązujące w państwie siedziby organu nadzoru z innego państwa
członkowskiego, któremu informacje są przekazywane, zapewniają:
a) wykorzystanie takich informacji wyłącznie na potrzeby wykonywania nadzoru lub
prowadzenia

postępowań

administracyjnych

lub

sądowych

w

sprawach

związanych z wykonywaniem tego nadzoru,
b) objęcie takich informacji tajemnicą wiążącą ten organ;
3) zapewnione jest, że dalsze przekazywanie udzielonych przez Komisję informacji poza
organ nadzoru, któremu ich udzielono, w innych celach niż określone w ust. 1,
każdorazowo możliwe będzie wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Komisji.
4. Informacje uzyskane przez Komisję nie mogą być, bez zgody organu nadzoru, który je
przekazał, wykorzystywane w innych celach niż określone w ust. 1 lub przekazywane
poza Komisję do właściwego organu innego państwa.
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W związku z wykonywaniem zadań w zakresie nadzoru Komisja, Przewodniczący Komisji,
upoważnieni przedstawiciele Komisji oraz pracownicy urzędu Komisji mają prawo
dostępu do:
1) informacji poufnych w rozumieniu art. 7 rozporządzenia 596/2014 lub informacji
poufnych, o których mowa w art. 62 ust. 1 rozporządzenia 1031/2010, oraz informacji
wewnętrznych w rozumieniu art. 37 lit. a rozporządzenia 1031/2010,
2) innych informacji, w tym informacji stanowiących tajemnicę zawodową, o której mowa w
art. 19 ust. 1
- będących w posiadaniu osób fizycznych lub innych podmiotów, w szczególności
wymienionych w art. 20, art. 21 i art. 23, jak również w art. 150 ust. 1 ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi <oraz w art. 7 ustawy o finansowaniu społecznościowym
dla przedsięwzięć gospodarczych>. Informacje te oraz informacje uzyskane przez
Komisję, zgodnie z art. 20, art. 21 i art. 23, mogą być, jeżeli przepisy prawa nie stanowią
inaczej, wykorzystywane wyłącznie do wykonywania ustawowych zadań w zakresie
nadzoru, w szczególności mogą stanowić dowód w postępowaniu administracyjnym
prowadzonym przez Komisję.
Art. 26.
1. W celu wykonywania zadań Komisji upoważnieni pracownicy urzędu Komisji lub inne
osoby, w przypadku, o którym mowa w ust. 7, zwane dalej "kontrolerami", mogą
przeprowadzać kontrolę działalności lub sytuacji finansowej:
1) podmiotu nadzorowanego, o którym mowa w [art. 5 pkt 1, 2, 4-6c i 8-23] <art. 5 pkt
1, 2, 4–6c i 8–24>,
2) osoby trzeciej, której podmiot, o którym mowa w pkt 1, powierzył, w granicach
upoważnienia wynikającego z właściwych przepisów, wykonywanie niektórych
czynności z zakresu podlegającego nadzorowi Komisji,
3) podmiotu zależnego od podmiotu, o którym mowa w art. 5 pkt 18-20,
4) banku, o którym mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
- zwanych dalej "kontrolowanym".
2. W przypadku:
1) oddziału zagranicznej instytucji kredytowej w rozumieniu ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi prowadzącej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
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ramach której prowadzona jest ta działalność;
2) oddziału zagranicznej firmy inwestycyjnej prowadzącej na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej działalność maklerską - kontrola dotyczy wyłącznie badania zgodności
prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności maklerskiej z
określonymi w przepisach prawa polskiego zasadami świadczenia usług;
3) banku, o którym mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi kontrola dotyczy wyłącznie prowadzenia działalności, o której mowa w art. 70 ust. 2
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, praktyk sprzedaży krzyżowej
obejmujących czynności, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi, lub instrumenty finansowe, działalności w zakresie lokat
strukturyzowanych, o których mowa w rozdziale 6a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo

bankowe,

oraz

działalności

prowadzonej

w

charakterze

podmiotu

systematycznie internalizującego transakcje w rozumieniu ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi.
3. Wykonanie uprawnień w zakresie kontroli, o której mowa w ust. 1, w stosunku do oddziału
domu maklerskiego lub banku prowadzącego działalność maklerską znajdującego się na
terytorium innego państwa członkowskiego, następuje po uprzednim pisemnym
poinformowaniu przez Komisję właściwego organu nadzoru w państwie, na którego
terytorium znajduje się oddział domu maklerskiego lub banku.
3a. Komisja może zwrócić się do właściwego organu nadzoru w państwie członkowskim, na
którego terytorium znajduje się oddział domu maklerskiego lub banku prowadzącego
działalność maklerską, o wykonanie uprawnień w zakresie kontroli, o której mowa w ust.
1, w stosunku do oddziału domu maklerskiego lub banku prowadzącego działalność
maklerską znajdującego się na terytorium tego państwa członkowskiego. W przypadku
odmowy uwzględnienia żądania przez właściwy organ nadzoru, Komisja może
poinformować o tym Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.
3b. W zakresie niezbędnym do zweryfikowania informacji przekazanych Komisji na
podstawie art. 110f, art. 110m lub art. 110z ust. 1 i 3 ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi Komisja lub jej upoważniony przedstawiciel mogą przeprowadzić kontrolę,
o której mowa w ust. 1, w podmiotach, które przekazały informacje, także w przypadku
gdy podmioty te mają siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W takim
przypadku przeprowadzenie kontroli następuje po poinformowaniu organu nadzoru w
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przeprowadzeniu kontroli, o której mowa w ust. 1, przekazuje do tego organu nadzoru
informacje, które są istotne dla oceny ryzyka kontrolowanego podmiotu.
4. W stosunku do oddziałów i przedstawicielstw zagranicznych firm inwestycyjnych
prowadzących działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienia w
zakresie kontroli, o której mowa w ust. 1, służą odpowiednio również przedstawicielom
organów nadzoru nad rynkiem papierów wartościowych lub rynkiem finansowym w
innym państwie członkowskim, w którym zagraniczna firma inwestycyjna uzyskała
zezwolenie, na zasadach określonych w przepisach tego państwa. Wykonanie uprawnień
może nastąpić po uprzednim pisemnym poinformowaniu Komisji.
5. Na pisemne żądanie organów nadzoru, o których mowa w ust. 4, uprawnienia im
przyznane, w stosunku do oddziału lub przedstawicielstwa zagranicznej firmy
inwestycyjnej, wykonuje Komisja lub jej upoważniony przedstawiciel.
5a. Komisja może nie uwzględnić żądania organu nadzoru, jeżeli jego wykonanie mogłoby
niekorzystnie wpłynąć na suwerenność, bezpieczeństwo lub interes publiczny
Rzeczypospolitej Polskiej. W takim przypadku szczegółowa informacja o tych
okolicznościach jest przekazywana Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów
Wartościowych oraz właściwemu organowi nadzoru.
6. Przedstawicielom organów nadzoru w innych państwach członkowskich, w których
zagraniczne firmy inwestycyjne prowadzące działalność maklerską na terytorium
Rzeczypospolitej

Polskiej

uzyskały

zezwolenie,

przysługuje

-

w

związku

z

wykonywaniem uprawnień w zakresie kontroli, o której mowa w ust. 1, w stosunku do
oddziałów i przedstawicielstw zagranicznych firm inwestycyjnych - prawo dostępu do
informacji stanowiących tajemnicę zawodową, będących w posiadaniu tych podmiotów i
osób fizycznych w nich zatrudnionych lub pozostających z nimi w stosunku zlecenia lub
innym stosunku prawnym o podobnym charakterze.
7. Do przeprowadzenia kontroli dotyczącej funkcjonowania systemów informatycznych
kontrolowanego lub jego sprawozdań finansowych, ksiąg rachunkowych lub innych
dokumentów i informacji finansowych Przewodniczący Komisji może upoważnić również
osobę niebędącą pracownikiem urzędu Komisji, dysponującą niezbędną wiedzą w tym
zakresie.
8. (uchylony).
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Zasady współpracy Komisji z organami nadzoru w innych państwach członkowskich w
zakresie kontroli sprawowanej dla celów rozporządzenia 236/2012 określa [art. 37 tego
rozporządzenia] <przepis art. 37 tego rozporządzenia, a dla celów rozporządzenia
2020/1503 – określają przepisy art. 31 ust. 4 i art. 32 ust. 2 tego rozporządzenia> .

Art. 27.
1. Przedmiotem kontroli jest zgodność działalności lub sytuacji finansowej kontrolowanego,
w zakresie objętym nadzorem Komisji, odpowiednio z przepisami prawa, regulaminami,
warunkami określonymi w zezwoleniach, zasadami uczciwego obrotu lub interesem
zleceniodawców.
<1a. W przypadku kontroli działalności podmiotu, o którym mowa w art. 5 pkt 24, przez
zleceniodawców, o których mowa w ust. 1, należy rozumieć klientów, o których
mowa w art. 2 ust. 1 lit. g rozporządzenia 2020/1503.>
2. Zakres kontroli obejmuje całość lub część określonych zagadnień dotyczących działalności
lub sytuacji finansowej kontrolowanego.
3. Czynności podejmowane przez kontrolerów w toku kontroli (czynności kontrolne) mają na
celu ustalenie stanu faktycznego oraz rzetelne jego udokumentowanie, pozwalające na
ocenę prawidłowości działania kontrolowanego, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości
- ustalenie ich zakresu i przyczyn oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie.
4. Czynności kontrolne powinny być wykonywane w sposób niezakłócający w istotnym
stopniu działalności gospodarczej prowadzonej przez kontrolowanego, w szczególności
terminowego wykonania jego zobowiązań wobec osób trzecich.

Art. 37.
[1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio:
1) w toku postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego w stosunku do podmiotu
określonego w art. 5 pkt 1, 2, 4-6c i 8-23, członka rozliczającego lub klienta
świadczącego pośrednie usługi rozliczeniowe - do czasu zaprzestania prowadzenia
działalności podlegającej nadzorowi Komisji oraz wykreślenia tego podmiotu z
rejestru, do którego wpis uprawnia do prowadzenia działalności podlegającej
nadzorowi Komisji;
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1, działalności podlegającej nadzorowi Komisji oraz wykreślenia tego podmiotu z
rejestru, do którego wpis uprawnia do prowadzenia działalności podlegającej
nadzorowi Komisji - do czasu zaprzestania prowadzenia tej działalności.]
<1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio:
1) w toku postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego w stosunku do
podmiotu określonego:
a) w art. 5 pkt 1, 2, 4–6c i 8–23, członka rozliczającego oraz klienta świadczącego
pośrednie usługi rozliczeniowe – do czasu zaprzestania prowadzenia
działalności podlegającej nadzorowi Komisji oraz wykreślenia tego podmiotu
z rejestru, do którego wpis uprawnia do prowadzenia działalności
podlegającej nadzorowi Komisji,
b) w art. 5 pkt 24 – do czasu zaprzestania prowadzenia działalności podlegającej
nadzorowi Komisji;
2) w przypadku cofnięcia zezwolenia na prowadzenie przez podmiot określony:
a) w art. 5 pkt 1, 2, 4–6c i 8–23 działalności podlegającej nadzorowi Komisji oraz
wykreślenia tego podmiotu z rejestru, do którego wpis uprawnia do
prowadzenia działalności podlegającej nadzorowi Komisji – do czasu
zaprzestania prowadzenia tej działalności,
b) w art. 5 pkt 24 działalności podlegającej nadzorowi Komisji – do czasu
zaprzestania prowadzenia tej działalności.>
1a. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio:
1) w toku postępowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2
- do osoby trzeciej, której podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, powierzył, w granicach
upoważnienia wynikającego z właściwych przepisów, wykonywanie niektórych
czynności z zakresu podlegającego nadzorowi Komisji - do czasu zaprzestania przez
ten podmiot prowadzenia działalności podlegającej nadzorowi Komisji.
2. (uchylony).
Art. 38.
1. W postępowaniu wyjaśniającym, o którym mowa w art. 18a ustawy z dnia 21 lipca 2006 r.
o nadzorze nad rynkiem finansowym, prowadzonym w celu ustalenia, czy istnieją
podstawy do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego
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funduszach inwestycyjnych, ustawie o giełdach towarowych <, ustawie o finansowaniu
społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych> oraz innych ustawach - w
zakresie dotyczącym czynów skierowanych przeciwko interesom uczestników rynku
kapitałowego, pozostających w związku z działalnością podmiotów nadzorowanych, lub
do wszczęcia postępowania w sprawie naruszeń, o których mowa w art. 171a ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi, Przewodniczącemu Komisji przysługuje także
uprawnienie, o którym mowa w ust. 5 pkt 1.
1a. W postępowaniu wyjaśniającym, o którym mowa w art. 18a ustawy z dnia 21 lipca 2006 r.
o nadzorze nad rynkiem finansowym, prowadzonym w celu ustalenia, czy istnieją
podstawy do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego
w

ustawie

o

funduszach

inwestycyjnych

lub

do

wszczęcia

postępowania

administracyjnego w sprawie naruszeń przepisów tej ustawy określających zasady
prowadzenia działalności przez fundusze inwestycyjne otwarte, zarządzające nimi
towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub przez inne podmioty prowadzące obsługę
funduszy

inwestycyjnych

otwartych,

funduszy

zagranicznych

lub

funduszy

inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, Przewodniczącemu Komisji przysługuje także uprawnienie, o którym
mowa w ust. 5 pkt 1a.
2. (uchylony).
3. (uchylony).
4. (uchylony).
4a. (uchylony).
5. W granicach koniecznych do sprawdzenia, czy zachodzi:
1) uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, o którym mowa w ust. 1, lub
potrzeba wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawach, o których mowa w
art. 171a lub w art. 172 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
Przewodniczący Komisji może zażądać od podmiotu świadczącego usługi
telekomunikacyjne

udostępnienia

informacji,

stanowiących

tajemnicę

telekomunikacyjną w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576 oraz z 2022 r. poz. 501) w zakresie
wykazu połączeń telefonicznych lub innych przekazów informacji, dotyczących
podmiotu dokonującego czynności faktycznych lub prawnych mających związek z
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identyfikację, czasu ich dokonania i innych informacji związanych z połączeniem lub
przekazem, niestanowiących treści przekazu;
1a) uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, o którym mowa w ust. 1a, lub
potrzeba wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawach, o których mowa w
ust. 1a, Przewodniczący Komisji może zażądać od:
a) towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego funduszem inwestycyjnym
otwartym,
b) depozytariusza funduszu inwestycyjnego otwartego,
c) podmiotu, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych,
prowadzącego działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu
jednostek

uczestnictwa

funduszy inwestycyjnych

otwartych

lub

tytułów

uczestnictwa,
d) podmiotu, któremu towarzystwo funduszy inwestycyjnych, w odniesieniu do
funduszu inwestycyjnego otwartego, powierzyło wykonywanie czynności na
podstawie umowy, o której mowa w art. 45a ust. 1 ustawy o funduszach
inwestycyjnych, oraz podmiotu, któremu wykonywanie takich czynności zostało
przekazane,
e) podmiotu prowadzącego rejestr uczestników funduszu inwestycyjnego otwartego,
f)

przedstawiciela

funduszu

zagranicznego

lub

przedstawiciela

funduszu

inwestycyjnego otwartego z siedzibą w państwie należącym do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego,
g) agenta płatności
- przekazania Komisji posiadanych przez te podmioty nagrań rozmów telefonicznych
oraz innych informacji zarejestrowanych za pośrednictwem urządzeń i systemów
teleinformatycznych, dotyczących podmiotu dokonującego czynności faktycznych
lub prawnych mających związek z wyjaśnianymi faktami.
2) (uchylony).
5a. Udostępnienie informacji zgodnie z:
1) ust. 5 pkt 1 lub 1a - nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy
telekomunikacyjnej;
2) (uchylony).
6. (uchylony).
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8. (uchylony).
9. (uchylony).
10. (uchylony).
Art. 55.
1. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia:
1) środki techniczne służące do przekazywania przez podmioty nadzorowane informacji w
ramach wykonywania obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych określonych
w ustawach, o których mowa w [art. 2 pkt 1-4] <art. 2 pkt 1-4a>, w przepisach
wykonawczych wydanych na ich podstawie oraz w bezpośrednio stosowanych aktach
prawa Unii Europejskiej,
2) techniczne warunki przekazywania informacji przy użyciu tych środków
- z uwzględnieniem konieczności zapewnienia tym podmiotom możliwości należytego
wykonywania obowiązków i zróżnicowania sposobu przekazywania informacji w
zależności od rodzaju tych podmiotów, nie zwiększając w istotnym stopniu kosztów
ich uczestnictwa w rynku kapitałowym.
2. Podmioty nadzorowane, które przed dniem wejścia w życie ustawy nie wykonywały
obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych w sposób określony przepisami
wydanymi na podstawie art. 81 ust. 8 ustawy, o której mowa w art. 54, wykonują
obowiązki w sposób, o którym mowa w ust. 1, po upływie 6 miesięcy od dnia jej wejścia
w życie.

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2022 r.
poz. 861 i 872)
Art. 3.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) papierach wartościowych - rozumie się przez to:
a) akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 i 2320 oraz z 2021 r. poz.
2052), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy
zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym
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zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa
polskiego lub obcego,
b) inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące
uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w lit. a, lub
wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego, odnoszące się do papierów
wartościowych określonych w lit. a, walut, stóp procentowych, stóp zwrotu, towarów
oraz innych wskaźników lub mierników (prawa pochodne);
2) ASO - oznacza to alternatywny system obrotu, przez który rozumie się prowadzony poza
rynkiem regulowanym wielostronny system kojarzący oferty kupna i sprzedaży
instrumentów finansowych w taki sposób, że do zawarcia transakcji dochodzi w ramach
tego systemu, zgodnie z określonymi zasadami oraz w sposób niemający charakteru
uznaniowego;
2a) zestawianiu zleceń - rozumie się przez to wykonywanie czynności skutkujących
zawarciem transakcji mających za przedmiot instrumenty finansowe, w których:
a) podmiot zestawiający zlecenia jest podmiotem praw i obowiązków wynikających z
transakcji względem każdego podmiotu składającego zlecenia, które zostały
zestawione,
b) obie transakcje zawarte w wyniku zestawienia zleceń są dokonywane w tym samym
momencie,
c) udział podmiotu zestawiającego zlecenia w transakcjach zawartych w wyniku
zestawienia zleceń nie naraża go na ryzyko rynkowe oraz jest neutralny finansowo, z
wyjątkiem znanej stronie transakcji opłaty, prowizji lub wynagrodzenia należnych
podmiotowi z tytułu każdej transakcji;
2b) handlu algorytmicznym - rozumie się przez to nabywanie lub zbywanie instrumentów
finansowych przy pomocy algorytmu komputerowego automatycznie ustalającego
indywidualne parametry zleceń nabycia lub zbycia tych instrumentów, w tym moment
złożenia zlecenia, termin jego ważności, cenę lub liczbę instrumentów będących
przedmiotem zlecenia lub sposób zarządzania zleceniem po jego złożeniu, przy czym
następuje to bez udziału człowieka lub przy ograniczonym udziale człowieka w
rozumieniu art. 18 rozporządzenia 2017/565, z zastrzeżeniem że nie stanowi handlu
algorytmicznego stosowanie automatycznych systemów wykorzystywanych wyłącznie w
celu przekierowywania zleceń pomiędzy systemami obrotu instrumentami finansowymi,
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potwierdzania zleceń lub przetwarzania potransakcyjnego zawartych transakcji;
2c) technice handlu algorytmicznego o wysokiej częstotliwości - rozumie się przez to handel
algorytmiczny, w którym:
a) są wykorzystywane systemy teleinformatyczne:
– umożliwiające skrócenie czasu przesłania zlecenia do systemu jego wykonania, z
wykorzystaniem co najmniej jednego z następujących rozwiązań: usługi kolokacji,
korzystania z zasobów systemów teleinformatycznych podmiotu posiadającego na
podstawie odpowiedniej umowy połączenie z systemem obrotu instrumentami
finansowymi lub bezpośredniego dostępu elektronicznego o wysokiej prędkości
przesyłu, oraz
– analizujące dane z rynku finansowego, w tym informacje dotyczące zleceń i transakcji
zawieranych w ramach obrotu w systemie obrotu instrumentami finansowymi oraz
powodujące niezwłoczne wykorzystanie algorytmu komputerowego bez udziału
człowieka, a także
b) występuje duża liczba komunikatów wysyłanych w dniu obrotu do systemu obrotu
instrumentami finansowymi, dotyczących przekazania, modyfikowania, anulowania
lub kwotowania zlecenia nabycia lub zbycia instrumentu finansowego; przez
występowanie dużej liczby takich komunikatów rozumie się spełnienie kryteriów
określonych w art. 19 rozporządzenia 2017/565;
2d) bezpośrednim dostępie elektronicznym - rozumie się przez to, z uwzględnieniem art. 20
rozporządzenia 2017/565, udostępnianie przez członka lub uczestnika systemu obrotu
instrumentami finansowymi własnego połączenia z tym systemem, umożliwiającego
składanie zleceń mających za przedmiot instrumenty finansowe za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego członka lub uczestnika albo bez wykorzystywania takiego
systemu;
2e) podmiocie systematycznie internalizującym transakcje - rozumie się przez to firmę
inwestycyjną lub bank, o którym mowa w art. 70 ust. 2, które w sposób zorganizowany,
częsty, systematycznie i w znacznych wielkościach zawierają transakcje na własny
rachunek, wykonując zlecenia klientów poza rynkiem regulowanym, ASO lub OTF, bez
prowadzenia ASO lub OTF;
3) tytułach uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania - rozumie się przez to
wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego papiery
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- 68 wartościowe

lub

niebędące

papierami

wartościowymi

instrumenty

finansowe

reprezentujące prawa majątkowe przysługujące uczestnikom instytucji wspólnego
inwestowania, w tym w szczególności jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych;
4) ustawie o ofercie publicznej - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1983 i 2140);
4a) rozporządzeniu 236/2012 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej
sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego (Dz. Urz. UE
L 86 z 24.03.2012, str. 1);
4b) rozporządzeniu 648/2012 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów
pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów
centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L 201 z 27.07.2012, str. 1, z późn.
zm.);
4c) rozporządzeniu 1031/2010 - rozumie się przez to rozporządzenie Komisji (UE) nr
1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu, kwestii
administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji
gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie
(Dz. Urz. UE L 302 z 18.11.2010, str. 1, z późn. zm.);
4d) rozporządzeniu 575/2013 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów
ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr
648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.);
4e) rozporządzeniu 600/2014 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków
instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz.
UE L 173 z 12.06.2014, str. 84);
4f) rozporządzeniu 596/2014 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku
(rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE
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- 69 Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i
2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 1, z późn. zm.);
4g) rozporządzeniu 909/2014 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia
rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych
depozytów papierów wartościowych, zmieniające dyrektywy 98/26/WE i 2014/65/UE
oraz rozporządzenie (UE) nr 236/2012 (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 1, z późn.
zm.);
4h) rozporządzeniu 2017/571 - rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji (UE)
2017/571 z dnia 2 czerwca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i
Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących
zezwoleń, wymogów organizacyjnych i publikacji transakcji dla dostawców usług w
zakresie udostępniania informacji (Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2017, str. 126);
4i) rozporządzeniu 1095/2010 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie
ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i
Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji
2009/77/WE (Dz. Urz. UE L 331 z 15.12.2010, str. 84, z późn. zm.);
4j) rozporządzeniu 1227/2011 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie
integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (Dz. Urz. UE L 326 z 08.12.2011,
str. 1);
4k) rozporządzeniu 2015/2365 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie
przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego
wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 337 z
23.12.2015, str. 1);
4l) rozporządzeniu 2017/565 - rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji (UE)
2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i
Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia
działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej
dyrektywy (Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2017, str. 1, z późn. zm.);
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(UE) 2016/824 z dnia 25 maja 2016 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w
odniesieniu do treści i formatu opisu funkcjonowania wielostronnych platform obrotu i
zorganizowanych platform obrotu oraz powiadamiania Europejskiego Urzędu Nadzoru
Giełd i Papierów Wartościowych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych (Dz. Urz. UE L 137 z
26.05.2016, str. 10);
4n) rozporządzeniu 2016/1011 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów
stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach
finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy
2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (Dz. Urz. UE L 171 z
29.06.2016, str. 1, z późn. zm.);
4o) rozporządzeniu 2017/575 - rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji (UE)
2017/575 z dnia 8 czerwca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i
Rady 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do
regulacyjnych standardów technicznych dotyczących danych publikowanych przez
systemy wykonywania zlecenia na temat jakości wykonywania transakcji (Dz. Urz. UE L
87 z 31.03.2017, str. 152);
4p) rozporządzeniu 2017/1018 - rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji
(UE) 2017/1018 z dnia 29 czerwca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu
Europejskiego i Rady 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych w
odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających informacje
zgłaszane przez firmy inwestycyjne, operatorów rynku i instytucje kredytowe (Dz. Urz.
UE L 155 z 17.06.2017, str. 1);
4q) rozporządzeniu 2017/584 - rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji (UE)
2017/584 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i
Rady

2014/65/UE

w

odniesieniu

do

regulacyjnych

standardów

technicznych

określających wymogi organizacyjne w zakresie systemów obrotu (Dz. Urz. UE L 87 z
31.03.2017, str. 350);
4r) rozporządzeniu 2017/588 - rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji (UE)
2017/588 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i
Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie
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- 71 minimalnej wielkości zmiany ceny dla akcji, kwitów depozytowych i funduszy
inwestycyjnych typu ETF (Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2017, str. 411);
4s) rozporządzeniu 2017/1943 - rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji
(UE) 2017/1943 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu
Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów
technicznych dotyczących informacji i wymogów w zakresie udzielania zezwoleń firmom
inwestycyjnym (Dz. Urz. UE L 276 z 26.10.2017, str. 4);
4t) rozporządzeniu 2017/589 - rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji (UE)
2017/589 z dnia 19 lipca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i
Rady

2014/65/UE

w

odniesieniu

do

regulacyjnych

standardów

technicznych

określających wymogi organizacyjne dla firm inwestycyjnych prowadzących handel
algorytmiczny (Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2017, str. 417);
4u) rozporządzeniu 2017/591 - rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji (UE)
2017/591 z dnia 1 grudnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i
Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących
stosowania limitów pozycji dla towarowych instrumentów pochodnych (Dz. Urz. UE L 87
z 31.03.2017, str. 479);
4v) rozporządzeniu 2017/592 - rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji (UE)
2017/592 z dnia 1 grudnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i
Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących
kryteriów pozwalających ustalić, kiedy działalność ma być uznawana za działalność
dodatkową względem głównego zakresu działalności (Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2017, str.
492);
4w) rozporządzeniu 2017/1946 - rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji
(UE) 2017/1946 z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie uzupełnienia dyrektyw 2004/39/WE i
2014/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych
standardów technicznych dotyczących wyczerpującego wykazu informacji, które
potencjalni nabywcy muszą umieścić w powiadomieniu o planowanym nabyciu
znacznego pakietu akcji w firmie inwestycyjnej (Dz. Urz. UE L 276 z 26.10.2017, str.
32);
4x) rozporządzeniu 2016/679- rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
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- 72 danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.);
4y) rozporządzeniu 2017/1129 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu,
który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub
dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy
2003/71/WE (Dz. Urz. UE L 168 z 30.06.2017, str. 12);
4z) rozporządzeniu 2018/1212 - rozumie się przez to rozporządzenie wykonawcze Komisji
(UE) 2018/1212 z dnia 3 września 2018 r. ustanawiające minimalne wymogi w celu
wykonania przepisów dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w
odniesieniu do identyfikacji akcjonariuszy, przekazywania informacji i ułatwiania
wykonywania praw akcjonariuszy (Dz. Urz. UE L 223 z 04.09.2018, str. 1);
4za) 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, str. 35, z późn. zm.);
4zb) rozporządzeniu 2017/587 - rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji
(UE) 2017/587 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych w
odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów w
zakresie przejrzystości dla systemów obrotu i firm inwestycyjnych w odniesieniu do akcji,
kwitów depozytowych, funduszy inwestycyjnych typu ETF, certyfikatów i innych
podobnych instrumentów finansowych oraz dotyczących obowiązku realizowania
transakcji na określonych akcjach w systemie obrotu lub za pośrednictwem podmiotu
systematycznie internalizującego transakcje (Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2017, str. 387, z
późn.);
4zc) rozporządzeniu 2019/2033 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2019/2033 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wymogów
ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr
1093/2010, (UE) nr 575/2013, (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 806/2014 (Dz. Urz. UE L 314 z
05.12.2019, str. 1, z późn. zm.);
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- 73 <4zd) rozporządzeniu 2020/1503 – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie
europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć
gospodarczych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE)
2019/1937 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.10.2020, str. 1);>
5) ofercie publicznej - rozumie się przez to ofertę publiczną papierów wartościowych w
rozumieniu art. 2 lit. d rozporządzenia 2017/1129;
6) obrocie pierwotnym - rozumie się przez to obrót pierwotny w rozumieniu przepisów
ustawy o ofercie publicznej;
7) obrocie wtórnym - rozumie się przez to:
a) dokonywanie oferty publicznej przez podmiot inny niż emitent lub gwarant emisji, o
którym mowa w art. 14a ust. 1 lub 2 ustawy o ofercie publicznej, lub nabywanie
papierów wartościowych od tego podmiotu, albo,
b) proponowanie w dowolnej formie i w dowolny sposób, przez podmiot inny niż
wystawca, nabycia instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi
lub nabywanie ich od tego innego podmiotu, jeżeli propozycja skierowana jest do co
najmniej 150 osób lub do nieoznaczonego adresata;
8) pierwszej ofercie publicznej - rozumie się przez to pierwszą ofertę publiczną w rozumieniu
przepisów ustawy o ofercie publicznej;
9) obrocie zorganizowanym - rozumie się przez to obrót papierami wartościowymi lub innymi
instrumentami finansowymi dokonywany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na
rynku regulowanym albo w ASO;
9a) systemie obrotu instrumentami finansowymi - rozumie się przez to rynek regulowany,
ASO lub OTF;
9b) wielostronnym systemie - rozumie się przez to system, w ramach którego są kojarzone
oferty kupna i sprzedaży instrumentów finansowych składane przez podmioty trzecie;
9c) systemie wykonywania zlecenia - rozumie się przez to system wykonywania zleceń w
rozumieniu art. 64 ust. 1 rozporządzenia 2017/565;
10) (uchylony);
10a) platformie aukcyjnej - rozumie się przez to platformę aukcyjną, która na podstawie
przepisów niniejszej ustawy oraz rozporządzenia 1031/2010 jest upoważniona do
pełnienia funkcji, o których mowa w art. 31 ust. 1 tego rozporządzenia;
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- 74 10b) OTF - oznacza to zorganizowaną platformę obrotu, przez którą rozumie się wielostronny
system kojarzący w sposób uznaniowy składane przez podmioty trzecie oferty kupna i
sprzedaży obligacji, strukturyzowanych produktów finansowych, uprawnień do emisji,
instrumentów pochodnych lub produktów energetycznych będących przedmiotem obrotu
hurtowego, które muszą być wykonywane przez dostawę, niebędący rynkiem
regulowanym ani ASO;
11) emitencie - rozumie się przez to emitenta w rozumieniu art. 2 lit. h rozporządzenia
2017/1129;
12) wystawcy - rozumie się przez to podmiot wystawiający we własnym imieniu instrumenty
finansowe niebędące papierami wartościowymi i uprawniony lub zobowiązany z tych
instrumentów finansowych;
13) (uchylony);
13a) uczestniku rynku uprawnień do emisji - rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w
art. 3 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia 596/2014;
13b) oferującym - rozumie się przez to oferującego w rozumieniu art. 2 lit. i rozporządzenia
2017/1129;
14) (uchylony);
15) (uchylony);
15a) umowie o gwarancję emisji - rozumie się przez to umowę o gwarancję emisji w
rozumieniu ustawy o ofercie publicznej;
16) podmiocie dominującym - rozumie się przez to jednostkę dominującą w rozumieniu art. 3
ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz.
217, 2105 i 2106);
17) podmiocie zależnym - rozumie się przez to jednostkę zależną w rozumieniu art. 3 ust. 1
pkt 39 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
18) grupie kapitałowej - rozumie się przez to grupę kapitałową w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt
44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
18a) bliskich powiązaniach - rozumie się przez to:
a) posiadanie, bezpośrednio lub pośrednio:
– co najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym innego podmiotu lub
– co najmniej 20% udziału w kapitale zakładowym innego podmiotu, lub
– prawa do wykonywania co najmniej 20% głosów w organach innego podmiotu, lub
b) sprawowanie nad innym podmiotem:
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rachunkowości, lub
– współkontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 35 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, lub
c) wywieranie znaczącego wpływu na inny podmiot w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 36
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
19) ogólnej liczbie głosów - rozumie się przez to ogólną liczbę głosów w rozumieniu ustawy
o ofercie publicznej albo sumę głosów przypadających na wszystkie udziały w spółce z
ograniczoną odpowiedzialnością;
20) Krajowym Depozycie - rozumie się przez to Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
S.A.;
21) depozycie papierów wartościowych - rozumie się przez to prowadzony przez Krajowy
Depozyt lub spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu
zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1, system rejestracji zdematerializowanych
papierów wartościowych, obejmujący rachunki papierów wartościowych, rachunki
zbiorcze i konta depozytowe prowadzone przez podmioty upoważnione do tego
przepisami ustawy;
21a) centralnym depozycie papierów wartościowych - rozumie się przez to podmiot, o którym
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 909/2014, posiadający zezwolenie, o którym
mowa w art. 16 tego rozporządzenia, oraz mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;
21b) podmiocie wyznaczonym - rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 54 ust.
2 lit. b rozporządzenia 909/2014, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;
22) państwie członkowskim - rozumie się przez to państwo, które jest członkiem Unii
Europejskiej lub stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
23) innym państwie członkowskim - rozumie się przez to państwo członkowskie niebędące
Rzecząpospolitą Polską;
24) państwach należących do OECD - rozumie się przez to państwa należące do Organizacji
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, z wyłączeniem państw członkowskich;
25) państwach należących do WTO - rozumie się przez to państwa należące do Światowej
Organizacji Handlu, z wyłączeniem państw członkowskich;
25a) (uchylony);
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publicznej;
27) (uchylony);
28) instrumentach rynku pieniężnego - rozumie się przez to niebędące instrumentami
płatniczymi instrumenty, o których mowa w art. 11 rozporządzenia 2017/565;
28a) instrumentach pochodnych - rozumie się przez to opcje, kontrakty terminowe, swapy,
umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena lub wartość zależy
bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, walut, stóp
procentowych, rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów,
zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych
oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, praw, zobowiązań, indeksów
lub

wskaźników,

oraz

instrumenty

pochodne

dotyczące

przenoszenia

ryzyka

kredytowego;
28b) kapitale własnym - rozumie się przez to sumę wartości kapitału zakładowego, kapitału
zapasowego, kapitału z aktualizacji wyceny, pozostałych kapitałów rezerwowych,
niepodzielonego zysku z lat ubiegłych i zysku netto z bieżącej działalności, pomniejszoną
o sumę wartości należnych wpłat na kapitał zakładowy, akcji własnych, niepokrytej straty
z lat ubiegłych, straty netto z bieżącej działalności i odpisów z zysku netto w ciągu roku
obrotowego;
28c) uprawnieniach do emisji - rozumie się przez to uprawnienia do emisji, o których mowa
w art. 3 pkt 22 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do
emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2021 r. poz. 332 i 1047 oraz z 2022 r. poz. 1), oraz
międzynarodowe jednostki emisji, o których mowa w art. 3 pkt 26 rozporządzenia
Komisji (UE) nr 389/2013 z dnia 2 maja 2013 r. ustanawiającego rejestr Unii zgodnie z
dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, decyzjami nr 280/2004/WE i
nr 406/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającego rozporządzenia
Komisji (UE) nr 920/2010 i nr 1193/2011 (Dz. Urz. UE L 122 z 03.05.2013, str. 1, z późn.
zm.);
29) prawie do akcji - rozumie się przez to papier wartościowy, z którego wynika uprawnienie
do otrzymania, niemających formy dokumentu, akcji nowej emisji spółki publicznej,
powstające z chwilą dokonania przydziału tych akcji i wygasające z chwilą
zarejestrowania

akcji

w

depozycie

papierów

wartościowych
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podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców;
29a) giełdowym prawie pochodnym - rozumie się przez to papier wartościowy, o którym
mowa w pkt 1 lit. b, emitowany w serii przez instytucję kredytową lub firmę
inwestycyjną, inkorporujący uprawnienie do nabycia lub objęcia innych papierów
wartościowych, lub dokonania rozliczenia pieniężnego, odnoszący się do papierów
wartościowych, walut, stóp procentowych, stóp zwrotu, towarów oraz innych wskaźników
lub mierników, dopuszczony do obrotu na rynku regulowanym;
30) kwicie depozytowym - rozumie się przez to papier wartościowy wyemitowany przez
instytucję finansową z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego lub innego
państwa należącego do OECD:
a) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z papierami wartościowymi
dopuszczonymi do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej albo papierami wartościowymi wyemitowanymi poza tym terytorium, albo
b) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z papierami wartościowymi
wyemitowanymi poza tym terytorium
- w którym inkorporowane jest prawo do zamiany tego papieru wartościowego na
określone papiery wartościowe we wskazanej w warunkach emisji proporcji, przejście
na właściciela tego papieru wartościowego praw majątkowych stanowiących pożytki z
papierów wartościowych lub ich równowartości oraz, w przypadku akcji - możliwość
wydania przez właściciela tego papieru wartościowego jego emitentowi wiążącej
dyspozycji co do sposobu głosowania na walnym zgromadzeniu;
30a) dwudniowych kontraktach na rynku kasowym - rozumie się przez to dwudniowe
kontrakty na rynku kasowym, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia
1031/2010;
30b) pięciodniowych kontraktach terminowych typu future - rozumie się przez to
pięciodniowe kontrakty terminowe typu future, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4
rozporządzenia 1031/2010;
30c) strukturyzowanych produktach finansowych - rozumie się przez to strukturyzowane
produkty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 28 rozporządzenia 600/2014;
31) zagranicznej instytucji kredytowej - rozumie się przez to instytucję kredytową, o której
mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 575/2013, prowadzącą na podstawie
zezwolenia właściwego organu nadzoru na terytorium innego państwa członkowskiego
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nadzoru na terytorium innego państwa członkowskiego rachunki, na których rejestrowane
są papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na zagranicznym rynku regulowanym;
32) zagranicznej firmie inwestycyjnej - rozumie się przez to osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej z siedzibą na terytorium innego
państwa członkowskiego, a w przypadku gdy przepisy danego państwa nie wymagają
ustanowienia siedziby - z centralą na terytorium innego państwa członkowskiego, albo
osobę fizyczną z miejscem zamieszkania na terytorium innego państwa członkowskiego,
prowadzącą na podstawie zezwolenia właściwego organu nadzoru działalność maklerską
na terytorium innego państwa członkowskiego, jak również zagraniczną instytucję
kredytową;
33) firmie inwestycyjnej - rozumie się przez to dom maklerski, bank prowadzący działalność
maklerską, zagraniczną firmę inwestycyjną prowadzącą działalność maklerską na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczną osobę prawną z siedzibą na
terytorium państwa innego niż państwo członkowskie, prowadzącą na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską;
33a) zatwierdzonym podmiocie publikującym - rozumie się przez to zatwierdzony podmiot
publikujący, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 34 rozporządzenia 600/2014;
33b) (uchylony);
33c) zatwierdzonym mechanizmie sprawozdawczym - rozumie się przez to zatwierdzony
mechanizm sprawozdawczy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 36 rozporządzenia
600/2014;
33ca) dostawcy usług w zakresie udostępniania informacji - rozumie się przez to dostawcę
usług w zakresie udostępniania informacji, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 36a
rozporządzenia 600/2014;
33d) animatorze rynku - rozumie się przez to podmiot zobowiązany w sposób stały, zgodnie z
ustalonymi zasadami, do nabywania lub zbywania w ramach swojej działalności
instrumentów finansowych na własny rachunek, w celu wspomagania płynności danego
instrumentu finansowego;
34) ustawie o nadzorze - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad
rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1400 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 355, 2140 i
2447);
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- 79 35) Komisji - rozumie się przez to Komisję Nadzoru Finansowego, o której mowa w ustawie
z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 660);
36) banku powierniczym - rozumie się przez to bank krajowy posiadający zezwolenie
Komisji na prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i
rachunków zbiorczych;
36a) domu maklerskim stosującym rozporządzenie 575/2013 - rozumie się przez to dom
maklerski:
a) wobec którego została wydana decyzja, o której mowa w art. 110ac ust. 1, lub
b) o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a lub b lub ust. 5 rozporządzenia 2019/2033;
37) podmiocie nadzorowanym - rozumie się przez to podmiot nadzorowany w rozumieniu
ustawy o nadzorze;
38) banku zagranicznym - rozumie się przez to bank mający siedzibę poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem zagranicznej instytucji kredytowej;
39) zakładzie ubezpieczeń - rozumie się przez to krajowy zakład ubezpieczeń, o którym
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1130, 2140 i 2328 oraz z 2022
r. poz. 655), zagraniczny zakład ubezpieczeń, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 55 tej
ustawy, prowadzący działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, krajowy zakład
reasekuracji, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 19 tej ustawy, oraz zagraniczny zakład
reasekuracji, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 56 tej ustawy, prowadzący działalność na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
39a) spółce zarządzającej - rozumie się przez to podmiot lub spółkę, o których mowa w art. 2
pkt 10 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 605, 1595 i 2140),
zwanej dalej "ustawą o funduszach inwestycyjnych";
39aa) zarządzającym z UE - rozumie się przez to osobę prawną, o której mowa w art. 2 pkt
10c ustawy o funduszach inwestycyjnych;
39ab) zarządzającym ASI - rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 3a
ustawy o funduszach inwestycyjnych;
39b) kliencie profesjonalnym - rozumie się przez to podmiot, na którego rzecz jest lub ma być
świadczona co najmniej jedna z usług, o których mowa w art. 69 ust. 2 lub 4, który
posiada doświadczenie i wiedzę pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji
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który jest:
a) bankiem,
b) firmą inwestycyjną,
c) zakładem ubezpieczeń,
d) funduszem inwestycyjnym, alternatywną spółką inwestycyjną, towarzystwem funduszy
inwestycyjnych lub zarządzającym ASI w rozumieniu ustawy o funduszach
inwestycyjnych,
e) funduszem emerytalnym lub towarzystwem emerytalnym w rozumieniu ustawy z dnia
28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z
2020 r. poz. 105),
f) towarowym domem maklerskim,
g) podmiotem zawierającym, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na
własny rachunek transakcje na rynkach kontraktów terminowych, opcji lub innych
instrumentów pochodnych albo na rynkach pieniężnych wyłącznie w celu
zabezpieczenia pozycji zajętych na tych rynkach, lub działającym w tym celu na
rachunek innych członków takich rynków, o ile odpowiedzialność za wykonanie
zobowiązań wynikających z tych transakcji ponoszą uczestnicy rozliczający tych
rynków,
h) inną niż wskazane w lit. a-g instytucją finansową,
i) inwestorem instytucjonalnym innym niż wskazany w lit. a-h prowadzącym regulowaną
działalność na rynku finansowym,
j) podmiotem prowadzącym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działalność
równoważną do działalności prowadzonej przez podmioty wskazane w lit. a-i,
k) przedsiębiorcą spełniającym co najmniej dwa z poniższych wymogów, przy czym
równowartość kwot wskazanych w euro jest obliczana przy zastosowaniu średniego
kursu euro ustalanego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia przez
danego przedsiębiorcę sprawozdania finansowego:
– suma bilansowa tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej 20 000 000 euro,
– osiągnięta przez tego przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosi co
najmniej 40 000 000 euro,
– kapitał własny lub fundusz własny tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej 2 000 000
euro,
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Bankiem Światowym, Międzynarodowym Funduszem Walutowym, Europejskim
Bankiem Centralnym, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym lub inną organizacją
międzynarodową pełniącą podobne funkcje,
m) innym inwestorem instytucjonalnym, którego głównym przedmiotem działalności jest
inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym podmioty zajmujące się sekurytyzacją
aktywów lub zawieraniem innego rodzaju transakcji finansowych,
n) podmiotem innym niż wskazane w lit. a-m, który jest traktowany jak klient
profesjonalny na podstawie art. 3a ust. 1;
39c) kliencie detalicznym - rozumie się przez to podmiot niebędący klientem profesjonalnym,
na którego rzecz jest lub ma być świadczona co najmniej jedna z usług, o których mowa w
art. 69 ust. 2 lub 4;
39d) uprawnionym kontrahencie - rozumie się przez to:
a) klienta profesjonalnego, o którym mowa w pkt 39b lit. a-j oraz l-m, z którym firma
inwestycyjna, w ramach świadczenia usług, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1, 2
lub 3, zawiera transakcje lub pośredniczy w ich zawieraniu,
b) klienta profesjonalnego, o którym mowa w pkt 39b lit. k, który na swój wniosek został
przez firmę inwestycyjną uznany, na zasadach określonych w art. 71 rozporządzenia
2017/565, za uprawnionego kontrahenta, z którym firma inwestycyjna, w ramach
świadczenia usług, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1, 2 lub 3, zawiera transakcje
lub pośredniczy w ich zawieraniu,
c) klienta z innego państwa członkowskiego, który posiada status uprawnionego
kontrahenta zgodnie z przepisami prawa państwa członkowskiego, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania;
40) umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - rozumie się przez to umowę, o
której mowa w art. 822 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z
2020 r. poz. 1740 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1509 i 2459);
41) Przewodniczącym Komisji - rozumie się przez to Przewodniczącego Komisji, o której
mowa w ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym;
42) ustawie o ostateczności rozrachunku - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 sierpnia 2001
r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów
wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. z 2019 r. poz. 212
oraz z 2021 r. poz. 1598);
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o ostateczności rozrachunku;
44) zleceniu rozrachunku - rozumie się przez to zlecenie, o którym mowa w art. 1 pkt 12 lit. b
ustawy o ostateczności rozrachunku;
45) przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105
oraz z 2022 r. poz. 24);
46) przedsiębiorcy zagranicznym - rozumie się przez to przedsiębiorcę zagranicznego w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa
przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 470);
46a) małym i średnim przedsiębiorcy - rozumie się przez to:
a) przedsiębiorcę o średniej rynkowej kapitalizacji mniejszej niż 200 000 000 euro,
wyznaczonej na podstawie notowań z końca roku w trzech ostatnich latach
kalendarzowych, przy czym wskazaną kwotę wyrażoną w euro przelicza się na walutę
polską przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski
na dzień 31 grudnia danego roku,
b) podmiot, o którym mowa w art. 77 rozporządzenia 2017/565;
46b) ASO MŚP - rozumie się przez to ASO, w którym jest dokonywany obrót instrumentami
finansowymi emitowanymi przez małych i średnich przedsiębiorców, wpisany do rejestru,
o którym mowa w art. 78g ust. 1;
47) krótkiej sprzedaży - rozumie się przez to krótką sprzedaż w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. b
rozporządzenia 236/2012;
48) towarze - rozumie się przez to towar, o którym mowa w art. 2 pkt 6 rozporządzenia
2017/565;
49) CCP - rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 1 rozporządzenia
648/2012, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
50) dniu roboczym - rozumie się przez to każdy dzień od poniedziałku do piątku, z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
51) danych osobowych - rozumie się przez to imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia,
adres zamieszkania, w przypadku obywateli Rzeczypospolitej Polskiej także numer
PESEL, w odniesieniu do osób nieposiadających obywatelstwa polskiego także numer
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tożsamość;
52) informacji poufnej - rozumie się przez to informację poufną w rozumieniu art. 7
rozporządzenia 596/2014;
53) rynku powiązanym - rozumie się przez to system obrotu instrumentami finansowymi
prowadzony na terytorium państwa członkowskiego, na którym przedmiotem obrotu są te
same instrumenty, które są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, lub instrumenty, których cena jest powiązana z ceną
instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
54) trwałym nośniku - rozumie się przez to nośnik umożliwiający użytkownikowi
przechowywanie adresowanych do niego informacji w sposób umożliwiający dostęp do
nich przez okres odpowiedni do celów, którym te informacje służą, i pozwalający na
odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
<54a) formacie elektronicznym – rozumie się przez to trwały nośnik inny niż papier;>
55) lokacie strukturyzowanej - rozumie się przez to lokatę strukturyzowaną, o której mowa w
art. 4 ust. 1 pkt 41 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2439 i 2447);
56) osobie zaangażowanej - rozumie się przez to osobę, o której mowa w art. 2 pkt 1
rozporządzenia 2017/565;
57) administratorze - rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6
rozporządzenia 2016/1011;
58) wskaźniku referencyjnym - rozumie się przez to wskaźnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1
pkt 3 rozporządzenia 2016/1011;
59) towarowych instrumentach pochodnych - rozumie się przez to instrumenty finansowe
określone w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d-f oraz i, a także papiery wartościowe, o których mowa
w pkt 1 lit. b, odnoszące się do towarów, wskaźników lub mierników, o których mowa w
art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. i;
60) kadrze kierowniczej wyższego szczebla - rozumie się przez to członka zarządu, dyrektora
lub inną osobę, posiadających wiedzę z zakresu ryzyka związanego z działalnością domu
maklerskiego oraz podejmujących decyzje mające wpływ na to ryzyko;
61) (uchylony).
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przez to przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe oraz aktów
wykonawczych wydanych na jej podstawie, które na podstawie art. 4c ust. 2-4 tej ustawy
stosuje się do domów maklerskich stosujących rozporządzenie 575/2013 [.] <;>
<63)

instrumentach pochodnych opartych na towarach rolnych – rozumie się przez to

instrumenty pochodne odnoszące się do produktów wymienionych w art. 1
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych
oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE)
nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn.
zm.) i w załączniku I część I–XX i XXIV/1 do tego rozporządzenia oraz do
produktów

wymienionych

w

załączniku

I

do rozporządzenia

Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie
wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającego
rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 1, z
późn. zm.).>
Art. 8b.
[1. Na żądanie Komisji albo Generalnego Inspektora Informacji Finansowej posiadacz
rachunku zbiorczego jest obowiązany do niezwłocznego przekazania określonych w tym
żądaniu danych umożliwiających identyfikację osób uprawnionych z papierów
wartościowych zapisanych na rachunku zbiorczym, oraz danych co do liczby i rodzaju
posiadanych przez te osoby papierów wartościowych. W przypadku gdy posiadacz
rachunku zbiorczego nie posiada informacji pozwalających na ustalenie takich osób lub
liczby i rodzaju posiadanych przez nie papierów wartościowych, jest on obowiązany do
wskazania klienta, na którego rachunek papiery wartościowe zapisane na rachunku
zbiorczym są rejestrowane w prowadzonej przez posiadacza rachunku zbiorczego
ewidencji.
2. Żądanie, o którym mowa w ust. 1, przekazywane jest posiadaczowi rachunku zbiorczego za
pośrednictwem podmiotu prowadzącego rachunek zbiorczy. Posiadacz rachunku
zbiorczego przekazuje żądane informacje za pośrednictwem podmiotu prowadzącego
rachunek zbiorczy.]
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rachunku zbiorczego niezwłocznie przekazuje dane identyfikujące osoby uprawnione
z papierów wartościowych zapisanych na rachunku zbiorczym oraz dane o liczbie i
rodzaju papierów wartościowych posiadanych przez te osoby. W przypadku gdy
posiadacz rachunku zbiorczego nie posiada informacji pozwalających na ustalenie
takich osób lub liczby i rodzaju posiadanych przez nie papierów wartościowych,
wskazuje klienta, na którego rachunek papiery wartościowe zapisane na rachunku
zbiorczym są rejestrowane w ewidencji prowadzonej przez posiadacza rachunku
zbiorczego.
2. Żądanie, o którym mowa w ust. 1, jest przekazywane posiadaczowi rachunku
zbiorczego bezpośrednio albo za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rachunek
zbiorczy. Posiadacz rachunku zbiorczego przekazuje żądane informacje Komisji lub
Generalnemu

Inspektorowi

Informacji

Finansowej

bezpośrednio

albo

za

pośrednictwem podmiotu prowadzącego rachunek zbiorczy.>
3. Podmiot prowadzący rachunek zbiorczy może żądać od posiadacza rachunku zbiorczego
przekazania mu danych dotyczących osób uprawnionych z rejestrowanych na tym
rachunku papierów wartościowych, w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania
przez podmiot prowadzący rachunek zbiorczy przewidzianych w przepisach prawa
podatkowego obowiązków związanych z powstałymi na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zobowiązaniami podatkowymi tych osób. Posiadacz rachunku zbiorczego, który
nie posiada danych dotyczących takich osób, przekazuje podmiotowi prowadzącemu
rachunek zbiorczy informację określającą odrębnie liczbę papierów wartościowych
należących do osób fizycznych oraz do podatników podatku dochodowego od osób
prawnych, według stanu na dzień określony przez podmiot prowadzący rachunek
zbiorczy.
4. Umowa o prowadzenie rachunku zbiorczego powinna zawierać informację o obowiązku
składania przez podatników będących osobami fizycznymi zeznań podatkowych o
wysokości dochodu (straty) osiągniętego przez nich w roku podatkowym z odpłatnego
zbycia papierów wartościowych i z realizacji praw wynikających z papierów
wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b, oraz o obowiązku zapłaty podatku
dochodowego od tego dochodu.
5. Podmiot prowadzący rachunek zbiorczy nie może przetwarzać danych osobowych
otrzymanych zgodnie z ust. 1-3 w celach innych, niż określone w ustawie.
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1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej:
1) papiery wartościowe objęte zatwierdzonym prospektem [emisyjnym] mogą być
przedmiotem obrotu na rynku regulowanym wyłącznie po ich dopuszczeniu do tego
obrotu;
[2) dokonywanie oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży na podstawie tej oferty, z
wyjątkiem oferty publicznej, o której mowa w art. 1 ust. 3 i ust. 4 lit. a, b, e oraz h-j
rozporządzenia

2017/1129

oraz

oferty

publicznej

bankowych

papierów

wartościowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo
bankowe, wymaga pośrednictwa firmy inwestycyjnej;]
<2) dokonywanie oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży na podstawie tej
oferty wymaga pośrednictwa firmy inwestycyjnej, z wyjątkiem:
a) oferty publicznej, o której mowa w art. 1 ust. 3 i ust. 4 lit. a, b, e oraz h–j
rozporządzenia 2017/1129,
b) oferty publicznej bankowych papierów wartościowych, o których mowa w
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe,
c) oferty

publicznej

dokonywanej

za

pośrednictwem

dostawcy

usług

finansowania społecznościowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 lit. e
rozporządzenia 2020/1503;>
3) proponowanie w dowolnej formie i w dowolny sposób nabycia instrumentów
pochodnych inkorporujących uprawnienie do nabycia papierów wartościowych
określonych w art. 3 pkt 1 lit. a, jeżeli propozycja jest skierowana co najmniej do 150
osób albo do nieoznaczonego adresata, może być dokonywane wyłącznie na rynku
regulowanym, w ASO lub na OTF;
4) instrumenty pochodne inkorporujące uprawnienie do nabycia papierów wartościowych
określonych w art. 3 pkt 1 lit. a mogą być przedmiotem proponowania w dowolnej
formie i w dowolny sposób, jeżeli propozycja jest skierowana co najmniej do 150
osób albo do nieoznaczonego adresata, wyłącznie w przypadku gdy te papiery
wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, w ASO lub na OTF;
5) przedmiotem obrotu zorganizowanego nie mogą być papiery wartościowe emitowane
przez instytucje wspólnego inwestowania typu otwartego, z uwzględnieniem
rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 694/2014 z dnia 17 grudnia 2013 r.
uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w
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zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. Urz. UE L 183 z
24.06.2014, str. 18), inne niż fundusze inwestycyjne zamknięte, fundusze wpisane do
rejestru, o którym mowa w art. 263 ustawy o funduszach inwestycyjnych, unijne AFI,
alternatywne fundusze inwestycyjne z siedzibą w państwach będących stroną umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz alternatywne spółki inwestycyjne, o
których mowa w ustawie o funduszach inwestycyjnych, wprowadzone do obrotu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami tej ustawy;
6) przedmiotem obrotu wyłącznie na rynku regulowanym mogą być papiery wartościowe
emitowane przez fundusze wpisane do rejestru, o którym mowa w art. 263 ustawy o
funduszach inwestycyjnych.
2. Transakcja, której przedmiotem jest nabycie lub zbycie instrumentów finansowych lub
która prowadzi do powstania takich instrumentów, nie stanowi gry ani zakładu w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ani gry
losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu przepisów o grach hazardowych, nawet
jeżeli według wyraźnej lub dorozumianej woli stron rzeczywiste spełnienie wzajemnych
świadczeń jest wyłączone, a tylko jedna ze stron jest obowiązana zapłacić różnicę między
umówioną ceną sprzedaży a ceną rynkową w czasie wykonania umowy.

Art. 21.
1. Rynek regulowany może być prowadzony wyłącznie przez spółkę akcyjną.
2. Przedmiotem działalności spółki prowadzącej rynek regulowany może być wyłącznie
prowadzenie rynku regulowanego, prowadzenie ASO, prowadzenie platformy aukcyjnej,
prowadzenie OTF, prowadzenie działalności jako dostawca usług w zakresie
udostępniania informacji lub prowadzenie innej działalności w zakresie organizowania
obrotu instrumentami finansowymi oraz działalności związanej z tym obrotem.
2a. Spółka prowadząca rynek regulowany może prowadzić działalność polegającą na
świadczeniu usług w zakresie upowszechniania informacji o:
1) instrumentach finansowych niebędących przedmiotem obrotu w systemie obrotu
instrumentami finansowymi prowadzonym przez tę spółkę;
2) towarach giełdowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach
towarowych niebędących przedmiotem obrotu towarami giełdowymi organizowanego
przez tę spółkę;
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mogą odnosić się prawa majątkowe.
2b. Spółka prowadząca rynek regulowany może wykonywać czynności powierzone jej przez
podmioty należące do jej grupy kapitałowej, o ile:
1) pozostają one zgodne z przedmiotem działalności spółki prowadzącej rynek
regulowany albo
2) stanowią one inne czynności związane z działalnością prowadzoną przez spółkę
prowadzącą rynek regulowany i mogą być powierzone przez tę spółkę na podstawie
umowy, o której mowa w art. 16b ust. 1.
<2c. Spółka prowadząca rynek regulowany może prowadzić działalność polegającą na
świadczeniu usług finansowania społecznościowego, o których mowa w art. 2 ust. 1
lit. a rozporządzenia 2020/1503, po uzyskaniu zezwolenia, o którym mowa w art. 12
ust. 1 tego rozporządzenia.>
3. Spółka prowadząca rynek regulowany może prowadzić działalność w zakresie edukacji,
promocji i informacji związanej z funkcjonowaniem rynku kapitałowego.
3a. Spółka prowadząca rynek regulowany, po uprzednim zawiadomieniu Komisji, może
organizować obrót towarami giełdowymi w rozumieniu ustawy z dnia 26 października
2000 r. o giełdach towarowych. Do spółki prowadzącej rynek regulowany, która
organizuje obrót towarami giełdowymi, oraz do tego obrotu stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych dotyczące giełdy
towarowej, z wyłączeniem art. 5 ust. 2 i ust. 5-7, art. 6-8, art. 9 ust. 1 i art. 12 tej ustawy.
3b. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3a, spółka prowadząca rynek regulowany
dołącza regulamin obrotu towarami giełdowymi, do którego stosuje się art. 11 ustawy z
dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych. O każdej zmianie regulaminu obrotu
towarami giełdowymi spółka prowadząca rynek regulowany informuje Komisję.
3c. Komisja może, w terminie 30 dni odpowiednio od dnia otrzymania zawiadomienia, o
którym mowa w ust. 3a, albo od dnia otrzymania informacji o zmianie regulaminu obrotu
towarami giełdowymi, zgłosić sprzeciw wobec rozpoczęcia organizowania przez spółkę
prowadzącą rynek regulowany obrotu towarami giełdowymi albo jego kontynuowania,
jeżeli mogłoby to naruszyć bezpieczeństwo obrotu instrumentami finansowymi lub obrotu
towarami giełdowymi.
4. (uchylony).
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regulowany mają wyłączne prawo oznaczania prowadzonego rynku regulowanego
oznaczeniem "rynek regulowany" lub "giełda instrumentów finansowych", a w przypadku
gdy organizuje obrót papierami wartościowymi oznaczenia prowadzonego rynku
regulowanego oznaczeniem "giełda papierów wartościowych" oraz używania tych
oznaczeń w prowadzonej przez siebie działalności, reklamie lub informacji reklamowej.
5. Spółka prowadząca rynek regulowany ma wyłączne prawo zamieszczania w firmie spółki
oznaczenia "rynek regulowany" lub "giełda instrumentów finansowych", a w przypadku
gdy organizuje obrót papierami wartościowymi - oznaczenia "giełda papierów
wartościowych".
6. (uchylony).
7. Kapitał własny spółki prowadzącej rynek regulowany wynosi co najmniej 10 000 000 zł.
8. Wysokość kapitału własnego, o której mowa w ust. 7, zwiększa się do poziomu
niezbędnego do właściwego prowadzenia ASO lub OTF, uwzględniając charakter i zakres
transakcji zawieranych w systemie oraz zakres i poziom ryzyka, na które jest narażony
każdy z tych systemów.
Art. 28.
1. Rada nadzorcza spółki prowadzącej rynek regulowany, na wniosek zarządu spółki
prowadzącej rynek regulowany, uchwala regulamin rynku regulowanego, a także zmiany
tego regulaminu.
2. Regulamin rynku regulowanego określa w szczególności:
1) kryteria i warunki dopuszczania papierów wartościowych i innych instrumentów
finansowych do obrotu na poszczególnych rynkach, w tym papierów wartościowych
dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w innym państwie członkowskim;
2) sposób i tryb rozstrzygania sporów dotyczących przebiegu transakcji;
3) rodzaje transakcji zawieranych na rynku regulowanym;
4) porządek obrotu papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi na
rynku regulowanym;
5) warunki i tryb notowania, zawieszania i zaprzestania notowania papierów
wartościowych i innych instrumentów finansowych na rynku regulowanym;
6) sposób ustalania i ogłaszania kursów;
7) dni sesyjne i godziny sesji;
8) zasady anulowania transakcji;
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notowanych na rynku regulowanym;
10) system informacyjny rynku regulowanego;
11) wysokość stałej opłaty rocznej za korzystanie z urządzeń rynku regulowanego;
12) wysokość opłat transakcyjnych i sposoby ich naliczania;
13) obowiązki informacyjne emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do
obrotu wyłącznie na rynku regulowanym niebędącym rynkiem oficjalnych notowań, a
także warunki uznania informacji za równoważne informacjom bieżącym i
okresowym, w przypadku emitentów z siedzibą w państwie niebędącym państwem
członkowskim, dla których Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym w
rozumieniu art. 55a ustawy o ofercie publicznej - w zakresie określonym w art. 61 tej
ustawy;
14) sposób postępowania w przypadku naruszenia przez emitentów obowiązków
informacyjnych określonych w regulaminie;
15) postanowienia mające na celu wykrywanie i zapobieganie wykorzystywaniu
informacji poufnych lub przeciwdziałanie i ujawnianie przypadków manipulacji na
rynku, o której mowa w art. 12 rozporządzenia 596/2014;
15a) zasady zawieszania lub ograniczania obrotu instrumentami finansowymi w
przypadku znacznego wahania cen tych instrumentów;
15b) zasady zmiany, unieważniania lub korekty transakcji;
15c) [mechanizmy umożliwiające kontrolę otwartych pozycji w zakresie towarowych
instrumentów pochodnych, innych niż towarowe instrumenty pochodne, o których
mowa w art. 32f ust. 7, w szczególności umożliwiające:]
<mechanizmy umożliwiające kontrolę otwartych pozycji w zakresie towarowych
instrumentów pochodnych, innych niż towarowe instrumenty pochodne, o
których mowa w art. 32f ust. 8, w szczególności umożliwiające:>
a) monitorowanie otwartych pozycji członków rynku regulowanego,
[b) uzyskiwanie od członka rynku regulowanego dostępu do informacji, w tym do
istotnych dokumentów dotyczących wielkości i celu pozycji lub zaangażowania,
informacji na temat beneficjentów rzeczywistych lub właścicieli instrumentu
bazowego oraz do informacji na temat wspólnych ustaleń oraz powiązanych
aktywów lub pasywów na rynku instrumentu bazowego,
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tymczasowo lub na stałe,
d) jednostronne podjęcie odpowiednich działań w celu zapewnienia usunięcia lub
zmniejszenia danej pozycji, jeżeli członek rynku regulowanego nie zastosuje się do
żądania, o którym mowa w lit. c,
e) w stosownych przypadkach, żądanie od członka rynku regulowanego, aby
przywrócił płynność na rynku zgodnie z ustaloną ceną i wolumenem, tymczasowo,
z wyraźnym zamiarem złagodzenia skutków dużej lub dominującej pozycji;]
<b)uzyskiwanie od członka rynku regulowanego dostępu do informacji, w tym do
istotnych dokumentów dotyczących wielkości i celu pozycji lub otwartych
ekspozycji, informacji na temat beneficjentów rzeczywistych lub właścicieli
instrumentu bazowego oraz do informacji na temat wspólnych ustaleń oraz
powiązanych aktywów lub pasywów na rynku instrumentu bazowego, w tym
pozycji utrzymywanych w towarowych instrumentach pochodnych o tym
samym instrumencie bazowym i tych samych cechach w systemach obrotu
instrumentami finansowymi innych niż rynek regulowany, i w ekonomicznie
równoważnych kontraktach będących przedmiotem obrotu poza systemami
obrotu instrumentami finansowymi,
c) żądanie od członka rynku regulowanego, aby zamknął lub zmniejszył daną
pozycję tymczasowo lub na stałe,
d) jednostronne podjęcie odpowiednich działań w celu zapewnienia zamknięcia
lub zmniejszenia danej pozycji, jeżeli członek rynku regulowanego nie
zastosuje się do żądania, o którym mowa w lit. c,
e) żądanie od członka rynku regulowanego, aby tymczasowo przywrócił
płynność na rynku zgodnie z ustaloną ceną i wolumenem, z wyraźnym
zamiarem złagodzenia skutków dużej lub dominującej pozycji;>
15d) w przypadku gdy spółka prowadząca rynek regulowany umożliwia dopuszczanie do
obrotu na tym rynku papierów wartościowych na wniosek złożony przez podmiot inny
niż ich emitent:
a) mechanizmy zabezpieczające inwestorów w przypadku zaprzestania dopuszczania do
obrotu na rynku regulowanym w innym państwie takich papierów wartościowych lub
zaprzestania ich dopuszczania do obrotu na rynku regulowanym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
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obrotu na rynku regulowanym takich papierów wartościowych,
c) mechanizmy zabezpieczające przed przepływem takich papierów wartościowych z
rynku regulowanego prowadzonego w innym państwie członkowskim na prowadzony
przez spółkę rynek regulowany.
16) (uchylony).
17) (uchylony).
3. Regulamin rynku regulowanego może określać dodatkowe warunki dopuszczania papierów
wartościowych do obrotu stosowane wyłącznie w celu ochrony interesu inwestorów. W
takim przypadku podmiot składający wniosek o dopuszczenie danych papierów
wartościowych do obrotu powinien zostać powiadomiony o tych warunkach przed jego
złożeniem.
4. W przypadku opłat, o których mowa w ust. 2 pkt 12, spółka prowadząca rynek regulowany
może określić w regulaminie wyższe opłaty:
1) od zleceń, które są następnie anulowane;
2) od członków rynku regulowanego, dla których współczynnik zleceń anulowanych w
stosunku do zleceń wykonanych przekracza limity określone przez spółkę prowadzącą
rynek regulowany;
3) od członków rynku regulowanego, którzy stosują technikę handlu algorytmicznego o
wysokiej częstotliwości.
Art. 32c.
[1. Komisja, w drodze decyzji, może ustalić limity otwartych pozycji dla towarowych
instrumentów pochodnych zgodnie z przepisami rozdziału III rozporządzenia 2017/591.
Komisja wskazuje termin wykonania decyzji, nie krótszy niż miesiąc od dnia jej
ogłoszenia.]
<1. Komisja może, w drodze decyzji, ustalić limity otwartych pozycji dla instrumentów
pochodnych opartych na towarach rolnych oraz kluczowych lub istotnych
towarowych instrumentów pochodnych zgodnie z przepisami rozdziału III
rozporządzenia 2017/591.>
<1a. W decyzji, o której mowa w ust. 1, Komisja wskazuje termin jej wykonania, nie
krótszy niż miesiąc od dnia jej ogłoszenia.
1b. Towarowe instrumenty pochodne uznaje się za kluczowe lub istotne, jeżeli suma
wszystkich pozycji netto posiadaczy pozycji końcowych jest równa wielkości
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roku.>
2. Do decyzji, o których mowa w ust. 1, przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.
3. Decyzje, o których mowa w ust. 1, podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Komisji
Nadzoru Finansowego. Informacje o ich wydaniu Komisja przekazuje niezwłocznie do
publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej, o której mowa w art. 58
ust. 1 ustawy o ofercie publicznej.
[4. Limity pozycji, o których mowa w ust. 1, nie mają zastosowania do pozycji otwartych
przez podmiot niefinansowy lub pozycji otwartych na jego rachunek, jeżeli można je
zakwalifikować jako zmniejszające ryzyko bezpośrednio związane z działalnością
handlową tego podmiotu niefinansowego. Podmiot niefinansowy składa do Komisji
wniosek o uznanie pozycji w towarowych instrumentach pochodnych za zmniejszającą
ryzyko bezpośrednio związane z jego działalnością handlową zgodnie z art. 8
rozporządzenia 2017/591. Pozycję zmniejszającą ryzyko związane bezpośrednio z
działalnością handlową podmiotu niefinansowego określa się zgodnie z art. 7
rozporządzenia 2017/591.]
<4. Limity pozycji, o których mowa w ust. 1, nie mają zastosowania do pozycji
otwartych przez:
1) podmiot niefinansowy lub pozycji otwartych na jego rachunek, jeżeli można je
zakwalifikować jako pozycje zmniejszające ryzyko bezpośrednio związane z
działalnością handlową tego podmiotu niefinansowego;
2) podmiot finansowy, który wchodzi w skład grupy kapitałowej i działa w imieniu
podmiotu niefinansowego wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej, lub
pozycji otwartych na rachunek tego podmiotu finansowego, jeżeli można je
zakwalifikować jako pozycje zmniejszające ryzyko bezpośrednio związane z
działalnością

handlową

tego

podmiotu

niefinansowego,

o

ile głównym

przedmiotem działalności tej grupy kapitałowej nie jest prowadzenie działalności
maklerskiej lub wykonywanie czynności bankowych;
3) podmiot finansowy lub podmiot niefinansowy, jeżeli można je zakwalifikować
jako pozycje wynikające z transakcji towarowymi instrumentami pochodnymi
lub uprawnieniami do emisji lub związanymi z nimi instrumentami pochodnymi,
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w systemie obrotu.>
<4a. Podmiot niefinansowy, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, składa do Komisji wniosek, o
którym mowa w art. 8 rozporządzenia 2017/591, o uznanie pozycji za pozycję
zmniejszającą ryzyko bezpośrednio związane z jego działalnością handlową zgodnie
z art. 7 tego rozporządzenia.
4b. Podmiot finansowy, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, składa do Komisji wniosek, o
którym mowa w art. 8 rozporządzenia 2017/591, o uznanie pozycji za pozycję
zmniejszającą ryzyko bezpośrednio związane z działalnością handlową podmiotu
niefinansowego zgodnie z art. 7 tego rozporządzenia.
4c. Podmiot niefinansowy i podmiot finansowy, o których mowa w ust. 4 pkt 3, składają
do Komisji wniosek o uznanie pozycji za pozycję wynikającą z transakcji zawartych
w celu spełnienia obowiązków związanych z zapewnieniem płynności w systemie
obrotu zgodnie z przepisami rozporządzenia delegowanego wydanego na podstawie
art. 57 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15
maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającej
dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str.
349, z późn. zm.).>
5. Limity pozycji określają maksymalną wielkość pozycji netto [w towarowych instrumentach
pochodnych] <w instrumentach pochodnych opartych na towarach rolnych oraz
kluczowych lub istotnych towarowych instrumentach pochodnych>, które podmiot
finansowy lub niefinansowy może posiadać, znajdujących się w obrocie w systemie
obrotu instrumentami finansowymi lub znajdujących się poza systemem obrotu
instrumentami finansowymi, o ile są ekonomicznie równoważne z tymi, które znajdują się
w obrocie w systemie obrotu instrumentami finansowymi.
<5a. Limity pozycji, o których mowa w ust. 1, nie mają zastosowania do zbywalnych
praw majątkowych, które powstają w wyniku emisji, inkorporujących uprawnienie
do nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub wykonywanych przez dokonanie
rozliczenia pieniężnego odnoszącego się do papierów wartościowych, stóp
procentowych, stóp zwrotu, towarów oraz innych wskaźników lub mierników.>
6. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1, Komisja zasięga opinii Europejskiego
Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, a także:
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towarowego instrumentu pochodnego jest paliwo lub energia w rozumieniu ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn.
zm.);
2) ministra właściwego do spraw rynków rolnych - w przypadku gdy instrumentem
bazowym towarowego instrumentu pochodnego jest produkt rolny;
3) właściwego ministra kierującego działem administracji rządowej obejmującym sprawy
produkcji, wydobycia lub obrotu określonym towarem, innym niż określony w pkt 1 i
2 - w przypadku gdy instrumentem bazowym towarowego instrumentu pochodnego
jest towar inny niż określony w pkt 1 i 2.
7. Komisja, po zasięgnięciu opinii Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów
Wartościowych, może zmienić ustalony limit pozycji zgodnie z opinią tego Urzędu. W
przypadku nieuwzględnienia opinii Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów
Wartościowych Komisja przekazuje mu swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem i
publikuje to stanowisko wraz z uzasadnieniem na swojej stronie internetowej.
8. Limity pozycji ustalone przez Komisję podlegają przeglądowi w przypadku istotnej zmiany
na rynku wpływającej na wartości, na podstawie których są ustalane. W takim przypadku
Komisja ustala nowy limit pozycji zgodnie z przepisami rozdziału III rozporządzenia
2017/591. Do ponownego ustalenia limitu pozycji stosuje się przepisy ust. 1-7.
9. W przypadku gdy jest to uzasadnione koniecznością zapewnienia płynności rynku i
prawidłowości funkcjonowania tego rynku, Komisja może, w decyzji, o której mowa w
ust. 1, ustalić limity pozycji niższe od określanych zgodnie z przepisami rozdziału III
rozporządzenia 2017/591. Limity takie nie mogą zostać wprowadzone na dłużej niż 6
miesięcy. W przypadku gdy jest to uzasadnione koniecznością zapewnienia płynności
rynku i prawidłowości funkcjonowania tego rynku, Komisja może przedłużyć okres
obowiązywania niższego limitu pozycji o kolejne 6 miesięcy.
10. W przypadku ustalenia przez Komisję limitów pozycji zgodnie z ust. 9 Komisja informuje
o tym Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. W przypadku jego
negatywnej opinii Komisja może zmienić ustalony limit pozycji zgodnie z tą opinią. W
przypadku nieuwzględnienia opinii tego Urzędu Komisja publikuje swoje stanowisko
wraz z uzasadnieniem na swojej stronie internetowej.
[11. W przypadku gdy wolumen obrotu towarowego instrumentu pochodnego znajdującego
się w systemie obrotu instrumentami finansowymi w więcej niż jednym państwie
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jednolity limit pozycji, który ma być stosowany do wszystkich transakcji w ramach tego
towarowego instrumentu pochodnego. Komisja, ustalając jednolity limit pozycji oraz
zmiany tego limitu, przeprowadza konsultacje z właściwymi organami nadzoru innych
państw członkowskich, sprawującymi w tych państwach nadzór nad systemami obrotu
instrumentami finansowymi, w których obrót tym towarowym instrumentem pochodnym
jest znaczny.]
<11. W przypadku gdy wolumen obrotu instrumentów pochodnych opartych na
towarach rolnych o tym samym instrumencie bazowym i tych samych cechach lub
kluczowych lub istotnych towarowych instrumentów pochodnych o tym samym
instrumencie bazowym i tych samych cechach, znajdujących się w systemie obrotu
instrumentami finansowymi w więcej niż jednym państwie członkowskim, jest
największy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja ustala jednolity limit
pozycji, który ma być stosowany do wszystkich transakcji w ramach danego
instrumentu. Komisja, ustalając jednolity limit pozycji oraz zmiany tego limitu,
przeprowadza konsultacje z właściwymi organami nadzoru innych państw
członkowskich, sprawującymi w tych państwach nadzór nad systemami obrotu
instrumentami finansowymi, w których obrót tymi instrumentami jest znaczny.>
12. W przypadku gdy jednolity limit pozycji ustalony przez właściwy organ nadzoru innego
państwa członkowskiego, który jest właściwy ze względu na największy wolumen obrotu
[towarowym instrumentem pochodnym] <instrumentami pochodnymi opartymi na
towarach rolnych o tym samym instrumencie bazowym i tych samych cechach lub
kluczowymi lub istotnymi towarowymi instrumentami pochodnymi o tym samym
instrumencie bazowym i tych samych cechach> na rynku podlegającym nadzorowi tego
organu, nie zapobiega:
1) wykorzystywaniu informacji poufnej, bezprawnemu ujawnianiu informacji poufnej lub
manipulacji na rynku,
2) nieprawidłowościom w wycenie i rozliczaniu instrumentów, w tym nie zapobiega
pozycjom powodującym zakłócenia na rynku, w szczególności nie zapewnia spójności
między cenami instrumentów pochodnych w miesiącu dostawy a cenami kasowymi
towaru bazowego
- Komisja przekazuje swoje zastrzeżenia temu organowi, z tym że w przypadku braku
porozumienia między właściwym organem nadzoru innego państwa członkowskiego a
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Papierów Wartościowych zgodnie z art. 19 rozporządzenia 1095/2010.
[13. W zakresie obrotu towarowym instrumentem pochodnym spółka prowadząca system
obrotu instrumentami finansowymi współpracuje z właściwymi organami systemów
obrotu instrumentami finansowymi z innych państw członkowskich, w których odbywa się
obrót tym towarowym instrumentem pochodnym, oraz podmiotami posiadającymi otwarte
pozycje w tym towarowym instrumencie pochodnym, w szczególności przez wymianę
informacji umożliwiających kontrolę otwartych pozycji w zakresie tego instrumentu.]
<13. W zakresie obrotu instrumentami pochodnymi opartymi na towarach rolnych o
tym samym instrumencie bazowym i tych samych cechach lub kluczowymi lub
istotnymi towarowymi instrumentami pochodnymi o tym samym instrumencie
bazowym i tych samych cechach spółka prowadząca system obrotu instrumentami
finansowymi współpracuje z właściwymi organami systemów obrotu instrumentami
finansowymi z innych państw członkowskich, w których odbywa się obrót tym
instrumentem, oraz podmiotami posiadającymi otwarte pozycje w tym instrumencie,
w szczególności przez wymianę informacji umożliwiających kontrolę otwartych
pozycji w zakresie tego instrumentu.>
14. W przypadku gdy limit pozycji ustalany w drodze decyzji, o której mowa w ust. 1,
dotyczy produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym, Komisja
powiadamia o ustalonym limicie Agencję do spraw Współpracy Organów Regulacji
Energetyki.
15. W przypadku gdy limit pozycji ustalony w drodze decyzji, o której mowa w ust. 1,
dotyczy towarowych instrumentów pochodnych, których instrumentem bazowym są:
1) paliwo lub energia w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne - Komisja zawiadamia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i
współpracuje z nim w zakresie monitorowania wpływu takiego limitu na rynek paliw i
energii;
2) produkty rolne - Komisja zawiadamia ministra właściwego do spraw rynków rolnych i
współpracuje z nim w zakresie monitorowania wpływu takiego limitu na rynek
towarów rolnych;
3) towary inne niż określone w pkt 1 i 2 - Komisja zawiadamia właściwego ministra
kierującego działem administracji rządowej obejmującym sprawy produkcji,

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 98 wydobycia lub obrotu takimi towarami i współpracuje z nim w zakresie
monitorowania wpływu takiego limitu na rynek takich towarów.

Art. 32f.
1. Firma inwestycyjna lub spółka prowadząca rynek regulowany, prowadzące system obrotu
instrumentami finansowymi, które dopuszczają do obrotu towarowe instrumenty
pochodne, uprawnienia do emisji lub instrumenty pochodne, których instrumentem
bazowym są uprawnienia do emisji:
1) podają do publicznej wiadomości, za pośrednictwem agencji informacyjnej, o której
mowa w art. 58 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej, oraz przekazują Komisji i
Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych cotygodniowe
sprawozdanie zawierające zbiorcze zestawienie pozycji utrzymywanych przez
poszczególne kategorie podmiotów, o których mowa w ust. 4 pkt 1-5, w odniesieniu
do poszczególnych towarowych instrumentów pochodnych, uprawnień do emisji lub
instrumentów pochodnych, których instrumentem bazowym są uprawnienia do emisji,
będących przedmiotem obrotu w prowadzonych przez firmę inwestycyjną lub spółkę
prowadzącą rynek regulowany systemach obrotu instrumentami finansowymi, z
uwzględnieniem liczby długich i krótkich pozycji w każdym towarowym instrumencie
pochodnym, uprawnieniach do emisji lub instrumentach pochodnych, których
instrumentem bazowym są uprawnienia do emisji, dla każdej z takich kategorii
podmiotów, ich zmian od czasu poprzedniego sprawozdania, procentowego udziału
całkowitej liczby otwartych pozycji w każdym towarowym instrumencie pochodnym,
uprawnieniu do emisji lub instrumencie pochodnym, którego instrumentem bazowym
są uprawnienia do emisji, dla każdej z takich kategorii podmiotów, i liczby osób
posiadających takie pozycje w każdej z takich kategorii podmiotów;
2) przekazują Komisji, co najmniej raz dziennie oraz na żądanie Komisji, zestawienie
pozycji posiadanych w ramach danego systemu obrotu instrumentami finansowymi
przez wszystkie osoby, w tym członków lub uczestników oraz ich klientów.
2. W przypadku gdy firma inwestycyjna zawiera transakcje poza systemem obrotu
instrumentami finansowymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza systemem
obrotu

instrumentami

finansowymi

innego

państwa

członkowskiego,

których

przedmiotem są towarowe instrumenty pochodne, uprawnienia do emisji lub instrumenty
pochodne, których instrumentem bazowym są uprawnienia do emisji, będące
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Rzeczypospolitej Polskiej lub w systemie obrotu instrumentami finansowymi innego
państwa członkowskiego, lub pośredniczy w zawieraniu takich transakcji, firma
inwestycyjna przekazuje, raz dziennie, odpowiednio Komisji lub właściwemu organowi
nadzoru innego państwa członkowskiego właściwemu dla systemu obrotu instrumentami
finansowymi innego państwa członkowskiego, w którym te instrumenty finansowe
znajdują się w obrocie, a w przypadku gdy towarowe instrumenty pochodne, uprawnienia
do emisji lub instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym są uprawnienia do
emisji, znajdują się w obrocie w systemach obrotu instrumentami finansowymi kilku
państw członkowskich - organowi nadzoru państwa członkowskiego właściwemu ze
względu na największy wolumen obrotu tym instrumentem finansowym, zestawienie
pozycji w zakresie tych instrumentów finansowych lub ekonomicznie równoważnych
kontraktów będących przedmiotem obrotu poza systemem obrotu instrumentami
finansowymi, a także pozycji jej klientów, zgodnie z art. 26 rozporządzenia 600/2014, a
także w przypadku, gdy zgodnie z art. 8 rozporządzenia 1227/2011 przekazanie takiego
zestawienia jest wymagane.
3. Członkowie rynku regulowanego, ASO oraz OTF przekazują, co najmniej raz dziennie,
firmie inwestycyjnej lub spółce prowadzącej rynek regulowany szczegółowe informacje o
ich własnych pozycjach w kontraktach znajdujących się w obrocie w systemie obrotu
instrumentami finansowymi prowadzonym przez tę firmę inwestycyjną lub przez tę
spółkę, a także o pozycjach swoich klientów.
4. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, są przekazywane w podziale na:
1) firmy inwestycyjne, banki lub instytucje kredytowe w rozumieniu ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe;
2) towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne, alternatywne spółki
inwestycyjne, zarządzających ASI, spółki zarządzające, fundusze zagraniczne, unijne
AFI lub zarządzających z UE w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych;
3) inne instytucje finansowe, w tym zakłady ubezpieczeń oraz fundusze emerytalne lub
towarzystwa emerytalne w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
4) 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
podmioty prowadzące instalację, o których mowa w art. 3 pkt 16 tej ustawy,
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przedmiotem są uprawnienia do emisji - w przypadku uprawnień do emisji lub
związanych z nimi instrumentów pochodnych;
5) inne podmioty.
5. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz zestawienia, o których mowa w ust. 2,
zawierają rozróżnienie między pozycjami zidentyfikowanymi jako pozycje, które
obiektywnie zmniejszają ryzyko bezpośrednio związane z działalnością handlową, a
innymi pozycjami.
[6. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy towarowych instrumentów
pochodnych będących papierami wartościowymi.
7. Obowiązki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, ust. 2 i 3, nie dotyczą towarowych instrumentów
pochodnych

będących

papierami

wartościowymi,

jeżeli

maksymalna

liczba

wyemitowanych papierów wartościowych nie przekracza 2 500 000.]
<8. Obowiązki, o których mowa w ust. 1–3, nie dotyczą zbywalnych praw majątkowych,
które powstają w wyniku emisji, inkorporujących uprawnienie do nabycia lub
objęcia papierów wartościowych lub wykonywanych poprzez dokonanie rozliczenia
pieniężnego odnoszącego się do papierów wartościowych, stóp procentowych, stóp
zwrotu, towarów oraz innych wskaźników lub mierników.>

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
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emisji, chyba że czynności te są wykonywane w ramach:
a) funkcji animatora rynku lub
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;
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funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
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);
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- 103 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
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
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- 104 20.10.2020, str. 1), posiadających zezwolenie, o którym mowa w art. 12 ust. 1 tego
rozporządzenia.]
<19) dostawców usług finansowania społecznościowego, o których mowa w art. 2 ust.
1 lit. e rozporządzenia 2020/1503, posiadających zezwolenie, o którym mowa w
art. 12 ust. 1 rozporządzenia 2020/1503.>
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.
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
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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
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,

obligacje

emitowane

przez

Bank

Gospodarstwa Krajowego na rzecz funduszy utworzonych, powierzonych albo
przekazanych temu bankowi na podstawie odrębnych ustaw, gwarantowane przez
Skarb Państwa, a także obligacje emitowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny
lub podmiot zarządzający aktywami, o którym mowa w art. 224 ust. 1 ustawy z dnia
10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania
depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji;
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.
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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. 83a–83ja>, art. 86 ust. 2 i art. 90 oraz bezpośrednio obowiązujące przepisy
prawa Unii 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.

Art. 83b.
1. Przy opracowywaniu, wdrażaniu i stosowaniu rozwiązań technicznych i organizacyjnych w
świadczeniu usług maklerskich firma inwestycyjna uwzględnia zasady określone w art. 21
rozporządzenia 2017/565.
2. Firma inwestycyjna opracowuje, wdraża i stosuje politykę w celu zapewnienia zgodności
działalności firmy inwestycyjnej oraz jej agentów z przepisami prawa regulującymi
świadczenie usług maklerskich oraz adekwatne i skuteczne rozwiązania techniczne i
organizacyjne w tym zakresie, w tym zasady regulujące zawieranie transakcji przez osoby
zaangażowane.
3. Firma inwestycyjna wykonuje obowiązek, o którym mowa w ust. 2, z uwzględnieniem art.
22, art. 25, art. 26, art. 28 i art. 29 rozporządzenia 2017/565.
4. Firma inwestycyjna podejmuje działania określone w art. 23 ust. 1 rozporządzenia
2017/565 w zakresie zarządzania ryzykiem związanym z działalnością prowadzoną przez
firmę inwestycyjną. W przypadku określonym w art. 23 ust. 2 rozporządzenia 2017/565
firma inwestycyjna ustanawia komórkę zarządzania ryzykiem wykonującą zadania, o
których mowa w tym przepisie, oraz inne obowiązki wynikające z odrębnych przepisów
dotyczących zarządzania ryzykiem.
5. Firma inwestycyjna opracowuje, wdraża i utrzymuje system audytu wewnętrznego
związanego z działalnością prowadzoną przez firmę inwestycyjną, w ramach którego
monitoruje i regularnie weryfikuje stosowane systemy oraz wdrożone regulaminy i
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przez firmę inwestycyjną obowiązków wynikających z przepisów prawa, oraz podejmuje
działania mające na celu eliminację wszelkich nieprawidłowości. W przypadku, o którym
mowa w art. 24 rozporządzenia 2017/565, firma inwestycyjna ustanawia komórkę audytu
wewnętrznego wykonującą zadania, o których mowa w tym przepisie.
6. Firma inwestycyjna opracowuje, wdraża i utrzymuje system kontroli wewnętrznej, w tym
służący realizacji zadań, o których mowa w art. 21 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2017/565.
7. Firma inwestycyjna opracowuje, wdraża i stosuje odpowiednie środki oraz procedury
zarządzania konfliktami interesów w rozumieniu art. 33 rozporządzenia 2017/565, z
uwzględnieniem art. 34 i art. 35 tego rozporządzenia.
8. Firma inwestycyjna, która emituje lub wystawia instrument finansowy, lub udziela innym
podmiotom, w ramach działalności maklerskiej, o której mowa w art. 69 ust. 2 i ust. 4 pkt
3, porad w zakresie emitowania lub wystawiania instrumentu finansowego, opracowuje,
wdraża, stosuje oraz poddaje przeglądowi rozwiązania związane z procesem emitowania
lub wystawiania instrumentu finansowego, zapewniające, że instrument finansowy oraz
strategia dystrybucji będą odpowiednie dla grupy docelowej.
9. Firma inwestycyjna, która w ramach prowadzonej działalności maklerskiej, o której mowa
w art. 69 ust. 2 i 4, rekomenduje lub oferuje instrument finansowy albo w inny sposób
umożliwia nabycie lub objęcie instrumentu finansowego przez grupę docelową,
opracowuje, wdraża, stosuje oraz poddaje przeglądowi rozwiązania związane z procesem
wykonywania tych czynności, zapewniające, że instrument finansowy oraz strategia
dystrybucji będą odpowiednie dla grupy docelowej.
10. Przez grupę docelową rozumie się określoną grupę nabywców instrumentu finansowego, z
których potrzebami, cechami lub celami <, w tym celami związanymi ze
zrównoważonym rozwojem,> instrument finansowy jest zgodny, niezależnie od sposobu
nabycia lub objęcia przez nich tego instrumentu, w szczególności niezależnie od jego
nabycia lub objęcia w ramach prowadzenia działalności maklerskiej lub w związku z jej
prowadzeniem, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów.
11. Przez strategię dystrybucji rozumie się zamierzony sposób, w jaki instrument finansowy
może być nabyty lub objęty przez grupę docelową. W szczególności instrument
finansowy może być nabyty lub objęty przez grupę docelową w ramach prowadzenia
działalności maklerskiej lub w związku z jej prowadzeniem, bezpośrednio lub za
pośrednictwem innych podmiotów.
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1) określenie grupy docelowej instrumentu finansowego z uwzględnieniem podziału
klientów na kategorie zgodnie z art. 3a ust. 4;
2) identyfikację wszelkich istotnych ryzyk związanych z potencjalnym nabywaniem lub
obejmowaniem instrumentu finansowego przez grupę docelową w celu dokonania
oceny, czy instrument finansowy byłby odpowiedni dla tej grupy docelowej;
3) określenie strategii dystrybucji instrumentu finansowego, w przypadku gdy
rekomendowanie, oferowanie albo w inny sposób umożliwianie nabycia lub objęcia
instrumentu finansowego będzie wykonywane przez firmę inwestycyjną zarówno
samodzielnie, jak i przez uprawnione do takich czynności podmioty, przy czym
strategia dystrybucji powinna być odpowiednia dla określonej grupy docelowej;
4) sprawdzenie przed wyemitowaniem lub wystawieniem instrumentu finansowego, czy
instrument finansowy pozostaje zgodny z potrzebami określonej grupy docelowej oraz
czy zamierzona strategia dystrybucji tego instrumentu jest odpowiednia dla tej grupy
docelowej;
5) regularny przegląd, dokonywany z uwzględnieniem wszelkich zdarzeń, które mogłyby
wpłynąć na powstanie ryzyk dla grupy docelowej, czy instrument finansowy pozostaje
zgodny z potrzebami określonej grupy docelowej oraz czy zamierzona strategia
dystrybucji tego instrumentu jest odpowiednia dla tej grupy docelowej.
13. Rozwiązania, o których mowa w ust. 9, obejmują w szczególności:
1) określenie grupy docelowej instrumentu finansowego, także w przypadku gdy podmiot
emitujący lub wystawiający instrument finansowy nie określił grupy docelowej
instrumentu finansowego;
2) określenie strategii dystrybucji instrumentu finansowego odpowiedniej dla określonej
grupy docelowej;
3) regularny przegląd, dokonywany z uwzględnieniem wszelkich zdarzeń, które mogłyby
wpłynąć na powstanie ryzyk dla grupy docelowej, czy instrument finansowy pozostaje
zgodny z potrzebami określonej grupy docelowej oraz czy zamierzona strategia
dystrybucji tego instrumentu jest odpowiednia dla tej grupy docelowej.
14. W

przypadku

zamiaru

dokonania

istotnych

zmian

cech

wystawionego

lub

wyemitowanego instrumentu finansowego, grupy docelowej lub strategii dystrybucji tego
instrumentu firma inwestycyjna jest obowiązana dokonać oceny planowanych zmian.
Przepisy ust. 8 i 12 stosuje się odpowiednio.
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przypadku

gdy

strategia

dystrybucji

instrumentu

finansowego

przewiduje

wykorzystanie uprawnionych podmiotów trzecich, firma inwestycyjna emitująca lub
wystawiająca instrument finansowy udostępnia tym podmiotom informacje dotyczące
instrumentu finansowego, sposobu określenia grupy docelowej oraz strategii dystrybucji
tego instrumentu finansowego.
16. Firma inwestycyjna, która rekomenduje lub oferuje instrument finansowy albo umożliwia
w inny sposób nabycie lub objęcie instrumentu finansowego, uzyskuje od podmiotu
emitującego lub wystawiającego instrument finansowy informacje o rozwiązaniach
określonych w ust. 12 oraz inne informacje pozwalające na zrozumienie cech instrumentu
finansowego oraz określonej grupy docelowej.
17. Firma inwestycyjna, która rekomenduje lub oferuje instrument finansowy albo umożliwia
w inny sposób nabycie lub objęcie instrumentu finansowego, nie jest obowiązana do
ponownego określenia grupy docelowej oraz strategii dystrybucji, jeżeli określiła grupę
docelową lub strategię dystrybucji w związku z emitowaniem lub wystawianiem
instrumentu finansowego.
<18. Przepisów ust. 8–17 nie stosuje się w przypadku, gdy:
1) świadczona przez firmę inwestycyjną usługa maklerska dotyczy obligacji, która
nie zawiera innego wbudowanego instrumentu pochodnego poza zobowiązaniem
emitenta do wypłaty obligatariuszom kwoty równej sumie wartości bieżącej netto
wszystkich płatności należnych do upływu terminu zapadalności tej obligacji w
przypadku wcześniejszego jej wykupu;
2) instrument

finansowy

jest

rekomendowany

lub

oferowany

wyłącznie

uprawnionym kontrahentom albo umożliwienie jego nabycia lub objęcie tego
instrumentu w inny sposób może nastąpić wyłącznie na ich rzecz.>

Art. 83c.
1. Firma inwestycyjna, prowadząc działalność maklerską, jest obowiązana działać w sposób
rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz zgodnie z najlepiej
pojętymi interesami jej klientów. W przypadku firmy inwestycyjnej świadczącej usługę
maklerską, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 lub 4, obowiązek działania w najlepiej
pojętym interesie klientów jest wykonywany z uwzględnieniem art. 65 rozporządzenia
2017/565.
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tym informacje upowszechniane przez firmę inwestycyjną w celu reklamy lub promocji
świadczonych przez nią usług, powinny być rzetelne oraz nie mogą budzić wątpliwości
ani wprowadzać w błąd. Informacje upowszechniane w celu reklamy lub promocji usług
świadczonych przez firmę inwestycyjną są oznaczane w sposób niebudzący wątpliwości
jako informacje upowszechniane w tych celach. Uznaje się, że upowszechnianie
informacji w sposób rzetelny, niebudzący wątpliwości i niewprowadzający w błąd jest
zachowane w przypadku spełnienia przez firmę inwestycyjną warunków, o których mowa
w art. 44 rozporządzenia 2017/565.
3. Treść i forma informacji, o których mowa w ust. 2, jest prezentowana w taki sposób, aby
klient lub potencjalny klient, do którego jest kierowana informacja lub który może się z
taką informacją zapoznać, mógł zrozumieć charakter danej usługi maklerskiej lub
instrumentu finansowego będącego jej przedmiotem oraz ryzyko związane z nimi, a także
podjąć świadomą decyzję inwestycyjną.
4. Firma inwestycyjna przekazuje klientowi lub potencjalnemu klientowi, z uwzględnieniem
art. 45-51 i art. 61 rozporządzenia 2017/565, w odpowiednim czasie adekwatne i
odpowiednie informacje dotyczące:
1) tej firmy oraz usług maklerskich świadczonych przez tę firmę;
2) instrumentów finansowych będących przedmiotem usług maklerskich świadczonych
przez tę firmę, rekomendacji oraz strategii działania;
3) systemów wykonania zlecenia;
[4) kosztów i opłat związanych ze świadczeniem usług maklerskich.]
<4) kosztów i opłat związanych ze świadczeniem usług maklerskich, z wyjątkiem
świadczenia na rzecz klienta profesjonalnego usług innych niż usługi maklerskie,
o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 i 5.>
5. W przypadku świadczenia usługi, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 5, firma inwestycyjna,
zgodnie z art. 52 rozporządzenia 2017/565, przekazuje również informacje o:
1) zależnym lub niezależnym charakterze świadczonej usługi doradztwa inwestycyjnego;
2) zakresie instrumentów finansowych będących przedmiotem analizy na potrzeby
udzielenia rekomendacji, w szczególności informację, w jakim stopniu zakres analizy
dotyczy instrumentów finansowych emitowanych lub wystawianych przez podmioty
pozostające w bliskich powiązaniach z firmą inwestycyjną lub przez podmioty, które
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mogłyby stwarzać ryzyko naruszenia niezależnego charakteru świadczonej usługi;
3)

częstotliwości

dokonywania

okresowej

oceny odpowiedniości

instrumentów

finansowych, jeżeli firma inwestycyjna zobowiązała się do dokonywania takiej oceny.
6. W przypadku gdy usługa, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 5, jest świadczona w sposób
niezależny, firma inwestycyjna, z uwzględnieniem art. 53 rozporządzenia 2017/565:
1) jest obowiązana objąć zakresem analizy wystarczający rodzaj instrumentów
finansowych dostępnych w obrocie i ich liczbę w sposób odpowiednio zróżnicowany,
w celu zapewnienia, że rekomendacja jest adekwatna i we właściwy sposób realizuje
cele inwestycyjne;
2) nie może objąć zakresem analizy wyłącznie instrumentów finansowych emitowanych
lub wystawianych przez podmioty pozostające w bliskich powiązaniach z firmą
inwestycyjną lub przez podmioty, które pozostają z nią w takich stosunkach
prawnych, osobistych lub majątkowych, które mogłyby stwarzać ryzyko naruszenia
niezależnego charakteru świadczonej usługi.
<6a. Firma inwestycyjna przekazuje klientowi lub potencjalnemu klientowi informacje
w formacie elektronicznym, chyba że klient detaliczny albo potencjalny klient
detaliczny zażądał ich przekazania na piśmie. Firma inwestycyjna informuje
klientów detalicznych i potencjalnych klientów detalicznych o możliwości
przekazywania informacji na piśmie.
6b. Firma inwestycyjna informuje na piśmie klientów detalicznych, którzy otrzymują
informacje na piśmie, o zamiarze przekazywania tych informacji w formacie
elektronicznym na co najmniej 8 tygodni przed rozpoczęciem ich przekazywania w
tym formacie oraz o możliwości ich dalszego przekazywania na żądanie klienta
detalicznego na piśmie.
6c. W przypadku gdy firma inwestycyjna nie posiada danych pozwalających na
przekazywanie klientowi detalicznemu informacji w formacie elektronicznym,
przekazuje temu klientowi informacje na piśmie.
6d. W przypadku gdy usługa maklerska, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 lub 2, jest
świadczona przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, które
uniemożliwiają firmie inwestycyjnej przekazanie klientowi lub potencjalnemu
klientowi informacji o związanych ze świadczeniem tej usługi kosztach i opłatach
przed rozpoczęciem świadczenia tej usługi maklerskiej, firma inwestycyjna:
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jeżeli:
a) klient wyraził zgodę na przekazanie tych informacji po wykonaniu usługi,
b) poinformowała klienta o możliwości wstrzymania rozpoczęcia świadczenia
usługi do czasu otrzymania przez niego tych informacji;
2) zapewnia klientowi lub potencjalnemu klientowi możliwość uzyskania tych
informacji podczas rozmowy telefonicznej, przed rozpoczęciem świadczenia tych
usług.>
7. Przepisów ust. 2-5 nie stosuje się w przypadku, gdy usługa maklerska jest elementem
usługi uregulowanej w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U.
z 2022 r. poz. 246), ustawie z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o
nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1027 i
2320) lub w odrębnych przepisach określających odrębne obowiązki informacyjne wobec
klientów lub potencjalnych klientów.
Art. 83g.
1. Firma inwestycyjna świadcząca usługi maklerskie, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 i
5, uzyskuje od klienta lub potencjalnego klienta adekwatne informacje dotyczące jego:
1) wiedzy i doświadczenia w zakresie inwestowania na rynku finansowym;
2) sytuacji finansowej, w tym zdolności do ponoszenia strat;
3) celów inwestycyjnych, w tym poziomu akceptowanego ryzyka.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są uzyskiwane od klienta lub potencjalnego klienta w
przypadku:
1) usługi, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 - w celu umożliwienia zarządzania
portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów
finansowych, który będzie dla klienta odpowiedni ze względu na jego osobistą
sytuację lub potrzeby inwestycyjne, w szczególności jego zdolność do ponoszenia
strat oraz poziom akceptowanego ryzyka;
2) usługi, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 5 - w celu umożliwienia udzielania przez
firmę inwestycyjną rekomendacji, które są dla klienta odpowiednie ze względu na jego
osobistą sytuację lub potrzeby inwestycyjne, w szczególności jego zdolność do
ponoszenia strat oraz poziom akceptowanego ryzyka.
<2a. W przypadku usług maklerskich, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 i 5, które
wiążą się z zamianą instrumentu finansowego polegającą na sprzedaży instrumentu
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zamiany

inkorporowanego

w

istniejącym

instrumencie

finansowym,

firma

inwestycyjna uzyskuje od klienta detalicznego adekwatne informacje dotyczące jego
inwestycji umożliwiające sporządzenie przez firmę inwestycyjną analizy kosztów i
korzyści związanych z zamianą instrumentu finansowego. Firma inwestycyjna
informuje klienta detalicznego o wyniku tej analizy.>
3. Firma inwestycyjna świadcząca usługę maklerską, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 5,
przekazuje klientowi detalicznemu, na trwałym nośniku, raport zawierający potwierdzenie
odpowiedniości rekomendacji z wyjaśnieniem przyczyn, dla których rekomendacja jest
dla niego odpowiednia.
4. W przypadku gdy firma inwestycyjna, przy użyciu środków porozumiewania się na
odległość, które uniemożliwiają przekazanie trwałego nośnika, świadczy usługę
maklerską, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 5, a bezpośrednim następstwem udzielenia
rekomendacji jest przyjęcie zlecenia, w ramach świadczenia usługi, o której mowa w art.
69 ust. 2 pkt 1, firma inwestycyjna może przekazać klientowi na trwałym nośniku raport,
o którym mowa w ust. 3, niezwłocznie po przyjęciu zlecenia klienta, jeżeli:
1) klient wyraził zgodę na przekazanie raportu odpowiedniości po przyjęciu zlecenia;
2) firma inwestycyjna poinformowała klienta o możliwości odłożenia momentu
przekazania zlecenia do czasu przekazania raportu, o którym mowa w ust. 3, na
trwałym nośniku.
5. W przypadku gdy firma inwestycyjna, przy użyciu środków porozumiewania się na
odległość, które uniemożliwiają przekazanie trwałego nośnika, świadczy usługę
maklerską, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 5, a bezpośrednim następstwem
udzielenia rekomendacji jest przyjęcie zlecenia do wykonania, w ramach świadczenia
usługi, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2, firma inwestycyjna może przekazać
klientowi na trwałym nośniku raport, o którym mowa w ust. 3, niezwłocznie po
zawarciu transakcji na rzecz klienta, jeżeli:
1) klient wyraził zgodę na przekazanie raportu odpowiedniości po zawarciu transakcji;
2) firma inwestycyjna poinformowała klienta o możliwości odłożenia momentu zawarcia
transakcji do czasu przekazania raportu, o którym mowa w ust. 3, na trwałym nośniku.
<5a. Przepisy ust. 2a–5 stosuje się odpowiednio do usług maklerskich świadczonych na
rzecz klienta profesjonalnego, na żądanie takiego klienta. Klient profesjonalny może
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których mowa w art. 13 ust. 2 i 3.
5b. Firma inwestycyjna ewidencjonuje i przechowuje dokumenty, korespondencję
elektroniczną oraz inne informacje przekazywane lub otrzymywane w związku z
żądaniami klientów profesjonalnych, o których mowa w ust. 5a.>
6. Firma inwestycyjna, zgodnie z art. 54 i art. 55 rozporządzenia 2017/565, na podstawie
informacji, o których mowa w [ust. 1] <ust. 1 i 2a> , dokonuje oceny odpowiedniości
usługi lub instrumentu finansowego będącego jej przedmiotem oraz sporządza raport, o
którym mowa w ust. 3.
Art. 83j.
1. Przy świadczeniu usługi maklerskiej firma inwestycyjna jest obowiązana przekazywać
klientowi detalicznemu [oraz klientowi profesjonalnemu], na trwałym nośniku, w terminie
odpowiednim do charakteru świadczonej usługi, regularne sprawozdania związane z
wykonywaniem umowy o świadczenie usług maklerskich, uwzględniające rodzaj i
złożoność danych instrumentów finansowych, charakter świadczonej usługi oraz koszty
związane z transakcjami i usługami wykonywanymi na rachunek klienta.
2. W przypadku świadczenia usługi maklerskiej, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2,
sprawozdania, o których mowa w ust. 1, firma inwestycyjna przekazuje zgodnie z art. 59
rozporządzenia 2017/565.
3. W przypadku świadczenia usługi maklerskiej, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4,
sprawozdania, o których mowa w ust. 1, firma inwestycyjna przekazuje zgodnie z art. 60 i
art. 62 rozporządzenia 2017/565.
4. W przypadku świadczenia usługi maklerskiej, o której mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1,
sprawozdania, o których mowa w ust. 1, firma inwestycyjna przekazuje zgodnie z art. 63
rozporządzenia 2017/565.
5. W przypadku gdy firma inwestycyjna świadczy usługę maklerską, o której mowa w art. 69
ust. 2 pkt 4, na rzecz klienta detalicznego, w sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 1,
zamieszcza informację, w jaki sposób zostanie zapewnione, że usługa lub instrumenty
finansowe będące jej przedmiotem są nadal odpowiednie dla klienta.
6. W przypadku gdy firma inwestycyjna, świadcząc usługę maklerską, o której mowa w art.
69 ust. 2 pkt 5, na rzecz klienta detalicznego, udzieliła mu rekomendacji i zobowiązała się
w ramach umowy do przeprowadzania okresowej oceny jej odpowiedniości, jest
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ona nadal odpowiednia dla tego klienta.
<7. Przepisy ust. 1–6 stosuje się odpowiednio do usług maklerskich świadczonych na
rzecz klienta profesjonalnego, na żądanie takiego klienta. Klient profesjonalny może
zgłosić takie żądanie na piśmie lub w postaci elektronicznej spełniającej wymogi, o
których mowa w art. 13 ust. 2 i 3.
8. Firma inwestycyjna ewidencjonuje i przechowuje dokumenty, korespondencję
elektroniczną oraz inne informacje przekazywane lub otrzymywane w związku z
żądaniami klientów profesjonalnych, o których mowa w ust. 7.>

<Art. 83ja.
W przypadku gdy firma inwestycyjna uprawniona do świadczenia usług maklerskich, o
których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1–3, zawiera transakcje lub pośredniczy w zawieraniu
transakcji z uprawnionym kontrahentem, przepisów art. 73 ust. 6a, art. 73a ust. 1–3 i 5,
art. 73b, art. 73d ust. 2 i 3, art. 83b ust. 8–17, art. 83c ust. 2–4, art. 83d ust. 1 i 6, art. 83e,
art. 83f, art. 83h ust. 1–4 oraz art. 83j ust. 1, 2 i 4 nie stosuje się do tych transakcji ani do
związanych z nimi usług, o których mowa w art. 69 ust. 4.>

Art. 149.
Z zastrzeżeniem art. 150-153 oraz art. 20, art. 21, art. 23 i art. 25 ustawy o nadzorze,
informacje stanowiące tajemnicę zawodową, będące w posiadaniu osób fizycznych
wymienionych w art. 148 ust. 1, są ujawniane wyłącznie na żądanie:
1) sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem karnym lub
postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe;
2) sądu lub prokuratora w związku z wykonaniem wniosku o udzielenie pomocy prawnej,
pochodzącego

od

państwa

obcego,

które

na

mocy

ratyfikowanej

umowy

międzynarodowej wiążącej Rzeczpospolitą Polską ma prawo występować o udzielenie
informacji objętych tajemnicą zawodową;
3) sądu w związku z toczącym się postępowaniem cywilnym w sprawie, w której stroną jest
podmiot będący stroną umowy lub innej czynności objętej tą tajemnicą - w zakresie
informacji dotyczących tego podmiotu;
4) organu Krajowej Administracji Skarbowej:
a) w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie o:
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stroną umowy lub innej czynności prawnej objętej tajemnicą zawodową - w zakresie
informacji dotyczących tej osoby,
– przestępstwo skarbowe popełnione przy wykonywaniu czynności związanych z
działalnością osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości
prawnej, będącej stroną umowy lub innej czynności prawnej objętej tajemnicą
zawodową - w zakresie informacji dotyczących tej osoby prawnej lub jednostki
organizacyjnej;
b) jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia przestępstwom lub przestępstwom
skarbowym, ich wykrycia albo ustalenia ich sprawców i uzyskania dowodów ich
popełnienia, a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści
majątkowych pochodzących z przestępstwa lub przestępstwa skarbowego albo ich
równowartości - w zakresie, o którym mowa w art. 127a ustawy z dnia 16 listopada
2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 422, z późn. zm.);
5) Prezesa Najwyższej Izby Kontroli lub upoważnionego przez niego kontrolera - w zakresie
informacji dotyczących jednostki kontrolowanej, niezbędnych do ustalenia stanu
faktycznego w prowadzonym postępowaniu kontrolnym dotyczącym tej jednostki,
określonym w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z
2022 r. poz. 623);
6) firmy audytorskiej badającej sprawozdania finansowe podmiotu, o którym mowa w art.
148 ust. 1 pkt 2, na podstawie zawartej z nim umowy - w zakresie informacji określonych
przepisami o rachunkowości;
7) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji
Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Policji,
Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Ochrony Państwa
i ich upoważnionych pisemnie funkcjonariuszy lub żołnierzy - w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia postępowania sprawdzającego <lub kontrolnego postępowania
sprawdzającego> na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych;
<7a) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i ich
upoważnionych pisemnie funkcjonariuszy lub żołnierzy – w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia postępowania bezpieczeństwa przemysłowego na podstawie
przepisów o ochronie informacji niejawnych;>

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 117 8) Policji, jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia popełnieniu przestępstwa,
jego wykrycia albo ustalenia sprawcy i uzyskania dowodów, a także wykrycia i
identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa
albo ich równowartości, na zasadach i w trybie określonych w art. 20 ustawy z dnia 6
kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882, 2333, 2447 i 2448 oraz z 2022 r.
poz. 655);
8a) Centralnego Biura Antykorupcyjnego, jeżeli jest to konieczne do skutecznego
zapobieżenia popełnieniu przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawcy i uzyskania
dowodów, na zasadach i w trybie określonych w art. 23 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o
Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1671 i 2333);
8b) Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w trybie i na zasadach określonych w art.
34a ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji
Wywiadu (Dz. U. z 2022 r. poz. 557);
8c) Żandarmerii Wojskowej, jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia popełnieniu
przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawcy i uzyskania dowodów, a także
wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z
przestępstwa albo ich równowartości, na zasadach i w trybie określonych w art. 40b
ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach
porządkowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1214 oraz z 2022 r. poz. 655);
9) komornika sądowego w związku z toczącym się postępowaniem zabezpieczającym lub
egzekucyjnym w sprawie roszczeń wobec podmiotu będącego stroną umowy lub innej
czynności prawnej objętej tajemnicą zawodową albo wykonywaniem postanowienia o
zabezpieczeniu spadku lub ze sporządzaniem spisu inwentarza dotyczących spadku po
takim podmiocie - w zakresie informacji dotyczących tego podmiotu;
[9a) Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z toczącym się
postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), jeżeli są niezbędne w toczącym się
postępowaniu;]
<9a) Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – w zakresie niezbędnym do
realizacji przez niego ustawowych zadań;>
10) administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura łącznikowego, o którym
mowa w art. 9 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy
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2021 r. poz. 2157), w zakresie wykonywania ich ustawowych zadań;
11) monitorującego aukcję - w zakresie, o którym mowa w art. 53 ust. 1 rozporządzenia
1031/2010;
12) Rzecznika Finansowego, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o
rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 187), w zakresie niezbędnym do realizacji przez niego ustawowych
zadań;
13) Inspektora Nadzoru Wewnętrznego - jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia
popełnieniu przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów,
a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych
pochodzących z przestępstwa albo ich równowartości, na zasadach i w trybie określonych
w art. 11p ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania
nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2073 i
2448);
14) Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w zakresie niezbędnym do realizacji przez
niego ustawowych zadań.
Art. 150.
1. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przekazywanie informacji
stanowiących taką tajemnicę:
[1) bezpośrednio osobie, której ta informacja dotyczy, lub innemu podmiotowi, któremu
osoba ta udzieliła pisemnego upoważnienia do otrzymania takich informacji, z
zastrzeżeniem ust. 2;]
<1) bezpośrednio osobie, której ta informacja dotyczy, lub innemu podmiotowi, jeżeli
osoba, której informacje dotyczą, upoważni podmiot udzielający informacji do
przekazania określonych informacji wskazanej przez siebie osobie lub jednostce
organizacyjnej, na piśmie lub w postaci elektronicznej spełniającej wymogi, o
których mowa w art. 13 ust. 2 i 3;>
2) w zawiadomieniu o przestępstwie oraz dokumentach przekazywanych w uzupełnieniu
do zawiadomienia;
3) Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej - w zakresie i na zasadach
określonych w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu;
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upoważnionym - w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań wynikających z
ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej;
5) Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych - na zasadach określonych w
odrębnych przepisach, w zakresie niezbędnym do realizacji jego ustawowych zadań;
6) organom podatkowym - na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w zakresie
niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań;
7) przez dom maklerski bankowi będącemu w stosunku do tego domu maklerskiego
podmiotem dominującym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. - Prawo bankowe - na potrzeby sporządzania skonsolidowanego sprawozdania
finansowego, oraz Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie niezbędnym do
wykonywania nadzoru skonsolidowanego nad tym bankiem;
7a) przez dom maklerski podmiotowi podlegającemu w Rzeczypospolitej Polskiej lub w
innym państwie członkowskim obowiązkom, o których mowa w przepisach działu IV
rozdziału 1 oddziałów 2a i 2c, przepisach prawa bankowego stosowanych przez
niektóre domy maklerskie, równoważnych przepisach obowiązujących w innym
państwie członkowskim, przepisach rozporządzenia 2019/2033 lub rozporządzenia
575/2013, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania tych obowiązków;
7b) między podmiotami zależnymi i podmiotami dominującymi w grupie firm
inwestycyjnych, w rozumieniu odpowiednio art. 110a ust. 1 pkt 11, 10 i 6aa, jeżeli
informacje są objęte zakresem nadzoru nad taką grupą firm inwestycyjnych na
zasadzie skonsolidowanej lub nadzorem nad zgodnością z grupowym testem
kapitałowym, o których mowa w dziale IV rozdziale 1 oddziale 2a, o ile przekazanie
tych informacji jest niezbędne do wykonania obowiązków, o których mowa w
przepisach art. 110b, art. 110c, art. 110e, art. 110f, art. 110g, art. 110ga, art. 110i110k, art. 110m, art. 110p, art. 110q, art. 110v, art. 110va lub art. 110w oraz w
przepisach działu IV rozdziału 1 oddziału 2c;
8) przez firmy inwestycyjne oraz banki powiernicze:
a) w przypadku określonym w art. 54 i art. 152,
b) w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o
udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.
U. z 2021 r. poz. 2057);
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przez zagraniczną firmę inwestycyjną:
a) podmiotowi wiodącemu w rozumieniu art. 4 ust. 5 i 6 ustawy o nadzorze
uzupełniającym,
b) koordynatorowi w rozumieniu art. 3 pkt 19 ustawy o nadzorze uzupełniającym,
c) koordynatorowi zagranicznemu w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy o nadzorze
uzupełniającym
- w wykonaniu obowiązków określonych ustawą o nadzorze uzupełniającym;
10) przez Krajowy Depozyt, spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie
czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6, domy maklerskie,
banki prowadzące działalność maklerską oraz banki powiernicze - w zakresie
określonym w art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
11) przez Krajowy Depozyt lub spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie
czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6, a także przez
uczestników Krajowego Depozytu lub tej spółki, spółce publicznej lub spółce
niebędącej spółką publiczną, z którą została rozwiązana umowa o rejestrację akcji w
depozycie papierów wartościowych - w przypadku określonym w art. 91 ust. 15
ustawy o ofercie publicznej;
<11a) Komisji – w zakresie niezbędnym do wykonywania zadania określonego w art.
4 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem
finansowym;>
12) między Komisją lub właściwym organem nadzoru w innym państwie członkowskim
a:
a) firmą audytorską badającą sprawozdania finansowe domu maklerskiego, banku
prowadzącego działalność maklerską, banku powierniczego lub firmą audytorską
badającą sprawozdania finansowe zagranicznej firmy inwestycyjnej,
b) sędzią-komisarzem, nadzorcą sądowym, syndykiem lub zarządcą albo likwidatorem
domu maklerskiego, banku prowadzącego działalność maklerską, banku
powierniczego lub organem odpowiedzialnym za prowadzenie postępowania
upadłościowego lub likwidacyjnego zagranicznej firmy inwestycyjnej
- jeżeli informacje te są niezbędne do wykonywania zadań w zakresie nadzoru przez
Komisję lub właściwy organ nadzoru w innym państwie członkowskim albo do
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masą upadłości lub prowadzenia likwidacji, lub - w zakresie informacji
określonych przepisami o rachunkowości - do celów badania sprawozdań
finansowych tych domów maklerskich, banków lub zagranicznych firm
inwestycyjnych;
13) Krajowemu Depozytowi - jeżeli informacje te są niezbędne do wykonywania jego
ustawowych zadań, w szczególności związanych z tworzeniem, organizacją i
zarządzaniem systemem rekompensat;
13a) spółce, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań,
o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6 lub ust. 2, jeżeli informacje te są niezbędne do
wykonywania tych czynności;
13b) przez Krajowy Depozyt lub spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie
czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 4 lub 5 albo ust. 2 pkt
3 emitentowi papierów wartościowych, podmiotowi wykonującemu poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zadania w zakresie centralnej rejestracji papierów
wartościowych lub rozliczania transakcji zawieranych w obrocie papierami
wartościowymi albo uprawnionemu do prowadzenia poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej rachunków, na których są rejestrowane papiery wartościowe, za
pośrednictwem którego papiery wartościowe, których dotyczą te informacje, są
rejestrowane w depozycie papierów wartościowych, w przypadkach określonych w
art. 54 ust. 2;
13c) przez Krajowy Depozyt zgodnie z art. 48 ust. 5e;
14) przez Komisję lub jej upoważnionego przedstawiciela:
a) do publicznej wiadomości w zakresie dotyczącym treści podjętych uchwał i decyzji,
także w sprawach indywidualnych, jeżeli ze względu na interes rynku
instrumentów finansowych, rynku towarów giełdowych lub rynku działalności
funduszy inwestycyjnych, Komisja uznała przekazanie takiej informacji za
uzasadnione,
b) do publicznej wiadomości w trybie i na warunkach, o których mowa w art. 25 ust. 1
i 2b ustawy o nadzorze,
c) w postępowaniu wyjaśniającym, w przypadku określonym w art. 38 ust. 5 ustawy o
nadzorze,
d) w przypadkach określonych w art. 20 i art. 23 ustawy o nadzorze,
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24a ustawy o nadzorze, a także w art. 62a ust. 2, art. 96 ust. 10-10c oraz art. 97 ust.
1f ustawy o ofercie publicznej,
f) (uchylona),
g) na wniosek klienta domu maklerskiego na potrzeby wszczętego lub planowanego
postępowania cywilnego przeciwko domowi maklerskiemu, którego upadłość
ogłoszono;
15) przez Komisję lub jej upoważnionego przedstawiciela:
a) (uchylona),
b) Prezesowi Narodowego Banku Polskiego - jeżeli informacje te są niezbędne w celu
realizacji ustawowych zadań Narodowego Banku Polskiego [w zakresie polityki
pieniężnej oraz nadzoru nad systemem płatności],
c) monitorującemu aukcję - w przypadku, o którym mowa w art. 53 ust. 3 i 4
rozporządzenia 1031/2010,
d) do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, Europejskiego Urzędu Nadzoru
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych, Europejskiego Urzędu
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, Europejskiej Rady do spraw Ryzyka
Systemowego, Komitetu Stabilności Finansowej, Europejskiego Systemu Banków
Centralnych, Europejskiego Banku Centralnego, do banków centralnych w innych
państwach członkowskich oraz do właściwego organu nadzoru w innym państwie
członkowskim, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, organów do spraw
przymusowej restrukturyzacji w innych państwach członkowskich, w zakresie
koniecznym do realizacji zadań ustawowych oraz zadań określonych przez
bezpośrednio stosowane akty prawa europejskiego,
e) w przypadkach, o których mowa w art. 30 ust. 2, art. 32a i art. 33 ust. 2 ustawy o
nadzorze,
f) ministrowi właściwemu do spraw budżetu - w zakresie niezbędnym do realizacji
ustawowych zadań związanych z organizacją rynku obrotu skarbowymi papierami
wartościowymi w sposób, o którym mowa w art. 13d ust. 1 i 2,
g) ministrowi właściwemu do spraw klimatu lub do Krajowego ośrodka bilansowania i
zarządzania emisjami, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009
r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.
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uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,
h) Agencji do spraw Współpracy Organów Regulacji Energetyki - w przypadkach
określonych w art. 32c ust. 14 i art. 32e ust. 5,
i) Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki - w zakresie niezbędnym do wydania opinii,
o których mowa w art. 32c ust. 6 pkt 1 i art. 32e ust. 6 pkt 1, oraz prowadzenia
współpracy, o której mowa w art. 32c ust. 15 pkt 1,
j) ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych - w zakresie niezbędnym do
wydania opinii, o których mowa w art. 32c ust. 6 pkt 2 i art. 32e ust. 6 pkt 2, oraz
prowadzenia współpracy, o której mowa w art. 32c ust. 15 pkt 2,
k) właściwemu ministrowi kierującemu działem administracji rządowej obejmującym
sprawy produkcji, wydobycia lub obrotu określonym towarem, innym niż paliwo,
energia lub produkt rolny - w zakresie niezbędnym do wydania opinii, o których
mowa w art. 32c ust. 6 pkt 3 i art. 32e ust. 6 pkt 3, oraz prowadzenia współpracy, o
której mowa w art. 32c ust. 15 pkt 3,
l) spółce prowadzącej rynek regulowany - w przypadkach określonych w art. 163a,
m) Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu lub Bankowi Światowemu, na ich
wniosek, w zakresie niezbędnym do programów oceny sektora finansowego,
n) Bankowi Rozrachunków Międzynarodowych, na jego wniosek, w zakresie
niezbędnym do prowadzonych przez ten Bank ilościowych badań skutków,
o) Radzie Stabilności Finansowej, na jej wniosek, w zakresie niezbędnym do
wykonywania jej mandatu;
16) w przypadkach określonych w art. 64a, art. 68a ust. 13, art. 68f ust. 1 i 2 oraz art. 89
ust. 4;
17) przez firmę inwestycyjną lub bank powierniczy w związku z zawarciem lub
wykonywaniem umowy związanej z prowadzeniem działalności maklerskiej lub
powierniczej, w tym umowy, o której mowa w art. 81a ust. 1, lub umowy, o której
mowa w art. 79 ust. 1, o ile przekazanie tych informacji jest niezbędne dla zawarcia
lub wykonania umowy;
17a) przez przedsiębiorcę lub przedsiębiorcę zagranicznego w związku z zawarciem lub
wykonywaniem umowy, o której mowa w art. 81f ust. 1, o ile przekazanie tych
informacji jest niezbędne do zawarcia lub wykonywania tej umowy;
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wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 53 ust. 3 i 4 rozporządzenia 1031/2010;
18a) przez spółkę prowadzącą rynek regulowany w związku z zawarciem lub
wykonywaniem umowy, o której mowa w art. 16b ust. 1, o ile przekazanie tych
informacji jest niezbędne dla zawarcia lub wykonania umowy;
19) Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, komitetom
ustanowionym przez ten organ oraz powołanym przez nie grupom - w celu realizacji
ich zadań i uprawnień;
20) Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych - w zakresie
dotyczącym treści informacji zawartych w zaleceniach, o których mowa w art. 68 ust.
5 ustawy o ofercie publicznej, oraz decyzjach podjętych przez Komisję - w celu ich
publikacji;
21) przez Krajowy Depozyt lub spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie
czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6, lub przez
uczestników Krajowego Depozytu lub tej spółki, lub przez firmę inwestycyjną lub
bank powierniczy, Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu - w zakresie:
a) dotyczącym liczby papierów wartościowych zapisanych na prowadzonych przez te
podmioty rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych albo w
rejestrach

akcjonariuszy,

na

dzień

wskazany

przez

Bankowy

Fundusz

Gwarancyjny,
b)

danych

umożliwiających

identyfikację

osób

uprawnionych

z

papierów

wartościowych wskazanych w decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w
sprawie wszczęcia przymusowej restrukturyzacji albo w sprawie umorzenia lub
konwersji instrumentów kapitałowych podmiotu w restrukturyzacji, albo w
sprawie umorzenia lub konwersji zobowiązań podmiotu w restrukturyzacji, a także
liczby tych papierów wartościowych posiadanych przez te osoby, na dzień
umorzenia lub konwersji określony w tej decyzji
- jeżeli informacje te są niezbędne do realizacji ustawowych zadań Bankowego
Funduszu Gwarancyjnego, przy czym Bankowy Fundusz Gwarancyjny może
wystąpić o te informacje do uczestników Krajowego Depozytu lub spółki, której
Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których
mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6, odpowiednio, za pośrednictwem Krajowego
Depozytu lub za pośrednictwem tej spółki;
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czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6, lub przez firmę
inwestycyjną lub bank powierniczy, Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu - w
zakresie umożliwiającym identyfikację uczestników prowadzących rachunki papierów
wartościowych lub rachunki zbiorcze albo podmiotów prowadzących rejestry
akcjonariuszy, na których, według stanu na dany dzień, były zapisane papiery
wartościowe wskazane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, jeżeli informacje te są
niezbędne do realizacji ustawowych zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego;
22a) przez Krajowy Depozyt lub spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie
czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6, firmę
inwestycyjną lub bank powierniczy, spółce, której akcje są zarejestrowane w
depozycie papierów wartościowych, lub jej akcjonariuszowi - w przypadku i zakresie
określonych w art. 32813 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek
handlowych;
23) przez pośredników w rozumieniu przepisów działu IIIA - w zakresie i na zasadach
określonych zgodnie z przepisami działu IIIA;
24) przez firmę inwestycyjną lub bank powierniczy, spółce, której akcje są zarejestrowane
w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez tę firmę lub ten bank, lub jej
akcjonariuszowi - w przypadku i zakresie określonych w art. 30035 i w art. 3285
ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.
[2. Osoby, o których mowa w art. 148 ust. 1, są obowiązane do zachowania w tajemnicy
informacji dotyczących udzielania Policji informacji na zasadach określonych w art. 20
ust. 4-10 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, oraz dotyczące zawiadomienia, o
którym mowa w art. 20 ust. 13 tej ustawy. Zachowanie tajemnicy obowiązuje wobec osób,
których ta informacja dotyczy, oraz osób trzecich, z wyjątkiem osób reprezentujących
Komisję oraz pracowników Urzędu Komisji, którym informacje te są przekazywane w
związku z wykonywaniem ustawowo określonych zadań w zakresie nadzoru.]
<2. Osoby, o których mowa w art. 148 ust. 1, są obowiązane do zachowania w tajemnicy
informacji dotyczących udzielania:
1) Policji informacji na zasadach określonych w art. 20 ust. 4–10 ustawy z dnia 6
kwietnia 1990 r. o Policji oraz informacji dotyczących zawiadomienia, o którym
mowa w art. 20 ust. 13 tej ustawy,
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11p ust. 2–10 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach
sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz
informacji dotyczących zawiadomienia, o którym mowa w art. 11p ust. 13 tej
ustawy,
3) Żandarmerii Wojskowej informacji na zasadach określonych w art. 40b ust. 3–6
ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych
organach porządkowych,
4) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego informacji na zasadach określonych w
art. 34a ust. 3–9 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego

oraz

Agencji

Wywiadu

oraz

informacji

dotyczących

zawiadomienia, o którym mowa w art. 34a ust. 12 tej ustawy,
5) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu informacji na zasadach określonych w
art. 23 ust. 3–9 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze
Antykorupcyjnym oraz informacji dotyczących zawiadomienia, o którym mowa
w art. 23 ust. 12 tej ustawy,
6) organom Krajowej Administracji Skarbowej informacji na zasadach określonych
w art. 127a ust. 3–10 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji
Skarbowej oraz informacji dotyczących zawiadomienia, o którym mowa w art.
127a ust. 12 tej ustawy
– przy czym zachowanie tajemnicy obowiązuje wobec osób, których ta informacja
dotyczy, oraz osób trzecich, z wyjątkiem osób reprezentujących Komisję oraz
pracowników Urzędu Komisji, którym te informacje są przekazywane w związku
z wykonywaniem ustawowo określonych zadań w zakresie nadzoru.>
3. Wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 15 lit. m-o, zawiera w szczególności:
1) uzasadnienie potrzeby udzielenia informacji w odniesieniu do zadań wykonywanych
przez wnioskodawcę;
2) określenie charakteru, zakresu i formy informacji oraz sposobu ich ujawniania lub
przekazywania;
3) zapewnienie, że informacje:
a) są niezbędne do realizacji zadań wykonywanych przez wnioskodawcę i nie
wykraczają poza zakres zadań przez niego wykonywanych,
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potrzeby którego złożony został wniosek, oraz które na mocy przepisów prawa
obowiązującego

w

państwie

siedziby

wnioskodawcy

lub

prawa

międzynarodowego są obowiązane do zachowania tajemnicy zawodowej w
związku z podejmowanymi czynnościami służbowymi w ramach pozostawania w
stosunku pracy, zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze.
4. Informacje udostępniane wnioskodawcom, o których mowa w ust. 1 pkt 15 lit. m-o, są
przekazywane wyłącznie zbiorczo lub w formie zanonimizowanej.
5. Komisja może udostępnić wnioskodawcom, o których mowa w ust. 1 pkt 15 lit. m-o,
informacje inne niż określone w ust. 4 wyłącznie w siedzibie Komisji.

Art. 173.
1. Na każdego kto dokonuje lub zleca dokonanie realizacji programu odkupu, o którym mowa
w art. 3 ust. 1 pkt 17 rozporządzenia 596/2014, lub stabilizacji, o której mowa w art. 3 ust.
2 lit. d tego rozporządzenia, z naruszeniem zasad określonych w prospekcie [emisyjnym]
lub z naruszeniem art. 5 rozporządzenia 596/2014, lub z naruszeniem standardów
technicznych, wydanych na podstawie art. 5 ust. 6 tego rozporządzenia, Komisja może, w
drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 500 000 zł.
1a. W przypadku gdy naruszenia, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się alternatywna spółka
inwestycyjna, zarządzana przez zewnętrznie zarządzającego ASI, kara, o której mowa w
ust. 1, jest nakładana na zewnętrznie zarządzającego ASI w rozumieniu ustawy o
funduszach inwestycyjnych.
2. (uchylony).
3. Na każdego, kto nabywa, nie będąc uprawnionym, akcje spółki prowadzącej rynek
regulowany, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości
1 000 000 zł.
4. Na każdego kto narusza obowiązek posiadania rozwiązań, systemów i procedur, o których
mowa w art. 16 ust. 1 i 2 rozporządzenia 596/2014, lub nie przekazuje informacji, o
których mowa w art. 16 ust. 1 i 2 tego rozporządzenia, lub przekazuje je z naruszeniem
warunków określonych w tym przepisie, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę
pieniężną:
1) w przypadku osób fizycznych - do wysokości 4 145 600 zł;
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- 128 2) w przypadku innych podmiotów - do wysokości 10 364 000 zł lub do kwoty
stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w
ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona
10 364 000 zł.
4a. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej
przez podmiot w wyniku naruszeń, o których mowa w ust. 4, zamiast kary, o której mowa
w tym ustępie, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty
osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.
5. (uchylony).
6. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1, 1a, 3 i 4, działając
w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej
osobowości prawnej.
7. Na każdego kto sporządza lub rozpowszechnia rekomendacje inwestycyjne lub inne
informacje rekomendujące lub sugerujące strategię inwestycyjną z naruszeniem art. 20
ust. 1 rozporządzenia 596/2014 lub nie zachowuje należytej staranności przy
dokonywaniu tych czynności, lub nie zapewnia rzetelności sporządzanych rekomendacji
albo nie ujawnia swojego interesu i konfliktów interesów istniejących w chwili ich
sporządzania lub rozpowszechniania, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę
pieniężną:
1) w przypadku osób fizycznych - do wysokości 2 072 800 zł;
2) w przypadku innych podmiotów - do wysokości 4 145 600 zł lub do kwoty stanowiącej
równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim
zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona
4 145 600 zł.
7a. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej
przez podmiot w wyniku naruszeń, o których mowa w ust. 7, zamiast kary, o której mowa
w tym ustępie, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty
osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.
8. W decyzji o nałożeniu kary Komisja może wyznaczyć termin ponownego wykonania
obowiązku lub dokonania czynności wymaganej przepisami, których naruszenie było
podstawą nałożenia kary pieniężnej. W razie bezskutecznego upływu tego terminu
Komisja może powtórnie wydać decyzję o nałożeniu kary pieniężnej.
9. Wydanie decyzji wobec osoby fizycznej następuje po przeprowadzeniu rozprawy.
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- 129 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1983 i 2140 oraz z 2022 r. poz. 872)

Art. 4.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) rynku regulowanym - rozumie się przez to rynek regulowany w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021 r.
poz. 328, 355, 680, 1505 i 1595), zwanej dalej "ustawą o obrocie instrumentami
finansowymi";
2) alternatywnym systemie obrotu - rozumie się przez to alternatywny system obrotu w
rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
2a) systemie obrotu instrumentami finansowymi - rozumie się przez to system obrotu
instrumentami finansowymi w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi;
3) obrocie pierwotnym - rozumie się przez to dokonywanie oferty publicznej, której
przedmiotem są papiery wartościowe nowej emisji, przez:
a) emitenta lub
b) gwaranta emisji - w przypadku gdy w umowie o gwarancję emisji zawartej przez
emitenta gwarant emisji zobowiązuje się do nabycia, na własny rachunek, całości albo
części papierów wartościowych danej emisji, oferowanych wyłącznie temu
podmiotowi, w celu dalszego ich zbywania w ofercie publicznej
- oraz zbywanie lub nabywanie papierów wartościowych na podstawie takiej oferty;
4) obrocie wtórnym - rozumie się przez to obrót wtórny w rozumieniu przepisów ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi;
4a) ofercie publicznej - rozumie się przez to ofertę publiczną papierów wartościowych w
rozumieniu art. 2 lit. d rozporządzenia 2017/1129;
5) pierwszej ofercie publicznej - rozumie się przez to dokonywaną po raz pierwszy ofertę
publiczną dotyczącą określonych papierów wartościowych;
6) emitencie - rozumie się przez to emitenta w rozumieniu art. 2 lit. h rozporządzenia
2017/1129;
7) (uchylony);
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2017/1129;
8) instrumentach finansowych - rozumie się przez to instrumenty finansowe w rozumieniu
przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
9) papierach wartościowych - rozumie się przez to papiery wartościowe w rozumieniu
przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, z wyłączeniem instrumentów
rynku pieniężnego o terminie zapadalności krótszym niż 12 miesięcy;
10) papierach wartościowych o charakterze nieudziałowym - rozumie się przez to papiery
wartościowe o charakterze nieudziałowym w rozumieniu art. 2 lit. c rozporządzenia
2017/1129;
11) kwitach depozytowych - rozumie się przez to kwity depozytowe w rozumieniu przepisów
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
12) (uchylony);
13) (uchylony);
13a) umowie o gwarancję emisji - rozumie się przez to umowę między emitentem lub
oferującym a gwarantem emisji, w której gwarant emisji zobowiązuje się do zapewnienia
dojścia do skutku emisji lub sprzedaży papierów wartościowych w drodze oferty
publicznej;
14) podmiocie dominującym - rozumie się przez to podmiot w sytuacji, gdy:
a) posiada bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty większość głosów w organach
innego podmiotu, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
b) jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów
zarządzających lub nadzorczych innego podmiotu, lub
c) więcej niż połowa członków zarządu drugiego podmiotu jest jednocześnie członkami
zarządu, prokurentami lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze pierwszego
podmiotu bądź innego podmiotu pozostającego z tym pierwszym w stosunku
zależności;
15) podmiocie zależnym - rozumie się przez to podmiot, w stosunku do którego inny podmiot
jest podmiotem dominującym, przy czym wszystkie podmioty zależne od tego podmiotu
zależnego uważa się również za podmioty zależne od tego podmiotu dominującego;
16) grupie kapitałowej - rozumie się przez to podmiot dominujący wraz z podmiotami od
niego zależnymi;
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akcje spółki;
18) depozycie papierów wartościowych - rozumie się przez to depozyt papierów
wartościowych w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
19) rachunku papierów wartościowych - rozumie się przez to rachunek papierów
wartościowych w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
20) spółce publicznej - rozumie się przez to spółkę, której co najmniej jedna akcja jest
dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzona do obrotu w
alternatywnym systemie obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
21) państwie członkowskim - rozumie się przez to państwo, które jest członkiem Unii
Europejskiej lub stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
22) firmie inwestycyjnej - rozumie się przez to firmę inwestycyjną w rozumieniu przepisów
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
22a) Krajowym Depozycie - rozumie się przez to Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
S.A.
23) Komisji - rozumie się przez to Komisję Nadzoru Finansowego, o której mowa w ustawie
z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2059
oraz z 2021 r. poz. 680, 815 i 1598);
24) Przewodniczącym Komisji - rozumie się przez to Przewodniczącego Komisji Nadzoru
Finansowego, o którym mowa w ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem
finansowym;
25) (uchylony);
25a) rozporządzeniu 596/2014 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na
rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę
2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE,
2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 1, z późn. zm.);
25b) (uchylony);
25c)

2

rozporządzeniu 575/2013 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów
ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr
648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.);
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rozporządzeniu 600/2014 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków
instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz.
UE L 173 z 12.06.2014, str. 84, z późn. zm.);
25e) 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);
<25f) rozporządzeniu 2020/1503 – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie
europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć
gospodarczych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE)
2019/1937 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.10.2020, str. 1);>
26) instytucji kredytowej - rozumie się przez to instytucję kredytową w rozumieniu art. 4 ust.
1 pkt 1 rozporządzenia 575/2013;
27)

3

pośrednim nabyciu akcji - rozumie się przez to uzyskanie statusu podmiotu

dominującego w podmiocie posiadającym akcje spółki publicznej lub w innym podmiocie
będącym wobec tego podmiotu podmiotem dominującym albo nabycie lub objęcie akcji
spółki publicznej przez podmiot bezpośrednio lub pośrednio zależny;
28) dniu roboczym - rozumie się przez to każdy dzień od poniedziałku do piątku, z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
29) uczestniku rynku uprawnień do emisji - rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w
art. 3 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia 596/2014;
30) zorganizowanej platformie obrotu - rozumie się przez to zorganizowaną platformę obrotu
w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
31) informacji poufnej - rozumie się przez to informację poufną w rozumieniu art. 7
rozporządzenia 596/2014;
32) reklamie - rozumie się przez to reklamę w rozumieniu art. 2 lit. k rozporządzenia
2017/1129;
33) wzywającym - rozumie się przez to podmiot ogłaszający wezwanie do zapisywania się na
sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej;
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maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem którego wezwanie
do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej jest ogłaszane i
przeprowadzane [.] <;>
<35)

dostawcy usług finansowania społecznościowego – rozumie się przez to podmiot,

o którym mowa w art. 2 ust. 1 lit. e rozporządzenia 2020/1503;
36) arkuszu kluczowych informacji inwestycyjnych – rozumie się przez to arkusz
kluczowych informacji inwestycyjnych, o którym mowa w art. 23 rozporządzenia
2020/1503,

w

odniesieniu

do

ofert,

które

dotyczą

zbywalnych

papierów

wartościowych.>
Art. 19c.
W przypadku gdy wymaga tego nadzór nad ofertą publiczną lub dopuszczeniem do obrotu
papierów wartościowych na rynku regulowanym, Komisja może żądać informacji i
wyjaśnień w formie ustnej lub pisemnej, a także przedstawienia dokumentów lub
nośników informacji, na koszt emitenta, odpowiednio od:
1) emitenta, osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta oraz
jego pracowników;
2) oferującego oraz osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorczych
oferującego;
3) firmy audytorskiej, która dokonała badania sprawozdań finansowych emitenta
zamieszczonych w prospekcie, oraz biegłego rewidenta;
4) firmy inwestycyjnej, która pośredniczy w ofercie papierów wartościowych, subskrypcji lub
sprzedaży, dokonywanych na podstawie tej oferty;
5) podmiotu dominującego w stosunku do emitenta lub oferującego oraz podmiotu zależnego
w stosunku do emitenta lub oferującego [.] <;>
<6) dostawcy usług finansowania społecznościowego – w przypadku ofert publicznych
prowadzonych przy jego udziale.>
Art. 37a.
1. Oferta publiczna papierów wartościowych, w wyniku której zakładane wpływy brutto
emitenta lub oferującego na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny
emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 100 000 euro i
mniej niż 1 000 000 euro, i wraz z wpływami, które emitent lub oferujący zamierzał
uzyskać z tytułu [takich] ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych
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niż 1 000 000 euro, wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu
zawierającego informacje o tej ofercie.
2. Dokument, o którym mowa w ust. 1, jest sporządzany w języku polskim i zawiera co
najmniej:
1) podstawowe informacje o emitencie papierów wartościowych, w tym informacje
finansowe, informacje o oferowanych papierach wartościowych oraz o warunkach i
zasadach ich oferty;
2) podstawowe informacje o planowanym sposobie wykorzystania środków uzyskanych z
emisji papierów wartościowych;
3) podstawowe informacje o istotnych czynnikach ryzyka;
4) oświadczenie emitenta o odpowiedzialności za informacje zawarte w tym dokumencie.
3. Oświadczenie emitenta, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, zawiera stwierdzenie, że zgodnie z
jego najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności informacje zawarte w
dokumencie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym.
<4. Emitent lub oferujący zawiadamia Komisję o zamiarze przeprowadzenia oferty
publicznej nie później niż na 7 dni roboczych przed dniem udostępnienia
dokumentu, o którym mowa w ust. 1.>

Art. 37b.
[1. Udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu, pod warunkiem udostępnienia
memorandum informacyjnego, nie wymaga oferta publiczna papierów wartościowych, w
wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub oferującego na terytorium Unii
Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia,
stanowią nie mniej niż 1 000 000 euro i mniej niż 2 500 000 euro, i wraz z wpływami,
które emitent lub oferujący zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich
papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą
mniejsze niż 1 000 000 euro i będą mniejsze niż 2 500 000 euro.]
<1. Udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu, pod warunkiem udostępnienia
memorandum

informacyjnego,

nie

wymaga

oferta

publiczna

papierów

wartościowych, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub oferującego
na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny
sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 1 000 000 euro i mniej niż
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tytułu ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie
poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 1 000 000 euro i będą mniejsze niż
5 000 000 euro.>
2. Memorandum informacyjne sporządza się w formie jednolitego dokumentu w języku
polskim. Do memorandum informacyjnego stosuje się odpowiednio przepisy art. 19
rozporządzenia 2017/1129.
3. Emitent lub oferujący ma obowiązek ustalenia terminu ważności memorandum
informacyjnego, nie dłuższego niż 12 miesięcy od dnia jego udostępnienia.
<3a. Emitent lub oferujący zawiadamia Komisję o zamiarze przeprowadzenia oferty
publicznej nie później niż na 7 dni roboczych przed dniem udostępnienia
memorandum informacyjnego.>
4. Emitent lub oferujący udostępnia memorandum informacyjne najpóźniej w dniu
rozpoczęcia zapisów lub subskrypcji papierów wartościowych stanowiących przedmiot
oferty publicznej.
5. Emitent lub oferujący udostępnia memorandum informacyjne w sposób zapewniający
należytą ochronę interesów inwestorów, a w przypadku oferty publicznej kierowanej do
nieoznaczonego adresata udostępnienie następuje przez publikację na stronie internetowej
emitenta, oferującego lub firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej tych
papierów wartościowych.
6. Nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność odnoszące się do
informacji zawartych w memorandum informacyjnym, które mogą wpłynąć na ocenę
papierów wartościowych i które wystąpiły lub zostały zauważone w okresie między
udostępnieniem memorandum informacyjnego a zakończeniem okresu oferowania
papierów wartościowych, należy wskazać, bez zbędnej zwłoki, w suplemencie do
memorandum informacyjnego. Emitent lub oferujący jest obowiązany niezwłocznie
udostępnić suplement do memorandum informacyjnego osobom, do których skierowana
jest oferta publiczna, w taki sam sposób, w jaki zostało udostępnione to memorandum.
7. Inwestorom, którzy wyrazili zgodę na nabycie lub subskrypcję papierów wartościowych
przed udostępnieniem suplementu, przysługuje prawo do wycofania tej zgody, z którego
mogą skorzystać w terminie dwóch dni roboczych po udostępnieniu suplementu do
memorandum informacyjnego, pod warunkiem że nowy znaczący czynnik, istotny błąd
lub istotna niedokładność, o których mowa w ust. 6, wystąpiły lub zostały zauważone
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zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Termin ten może zostać
przedłużony przez emitenta lub oferującego. Ostateczny termin wygaśnięcia prawa do
wycofania zgody określa się w suplemencie do memorandum informacyjnego. Za zgodą
wszystkich osób, które już złożyły zapis, termin ten może ulec skróceniu. Wycofanie
zgody następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w miejscu złożenia zapisu na
określone papiery wartościowe.
8. Emitent lub oferujący może dokonać przydziału papierów wartościowych nie wcześniej niż
po upływie terminu do wycofania przez inwestora zgody na nabycie lub subskrypcję
papierów wartościowych.
9. Informację powodującą zmianę treści udostępnionego do publicznej wiadomości
memorandum informacyjnego lub suplementów do tego memorandum, w zakresie
organizacji lub prowadzenia subskrypcji lub sprzedaży papierów wartościowych,
niewymagającą udostępnienia suplementu do memorandum informacyjnego, emitent lub
oferujący może udostępnić do publicznej wiadomości bez stosowania wymogów
określonych w ust. 6-8, w formie komunikatu aktualizującego, o którym mowa w art. 52
ust. 2, w sposób, w jaki zostało udostępnione memorandum informacyjne.

<Art. 37c.
1. Oferta publiczna papierów wartościowych dokonywana za pośrednictwem dostawcy
usług finansowania społecznościowego wymaga udostępnienia do publicznej
wiadomości arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych.
2. Dostawca usług finansowania społecznościowego przekazuje Komisji arkusz
kluczowych informacji inwestycyjnych na co najmniej 7 dni roboczych przed dniem
udostępnienia go do publicznej wiadomości.
3. Emitent może udostępnić arkusz kluczowych informacji inwestycyjnych na swojej
stronie internetowej nie wcześniej niż po udostępnieniu tego arkusza do publicznej
wiadomości przez dostawcę usług finansowania społecznościowego, wraz z
informacją, że udział w ofercie publicznej jest możliwy wyłącznie za pośrednictwem
dostawcy usług finansowania społecznościowego wskazanego przez emitenta.
4. Do ofert publicznych objętych obowiązkiem przekazania do publicznej wiadomości
arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych przepisów art. 37a ust. 1 i art. 37b
ust. 1 nie stosuje się.
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Wpływy, o których mowa w art. 37a ust. 1 i art. 37b ust. 1, obejmują zakładane wpływy
brutto z ofert publicznych papierów wartościowych przeprowadzonych na podstawie
art. 1 ust. 3 lub art. 3 ust. 2 rozporządzenia 2017/1129, zakładane wpływy brutto z ofert
zbywalnych papierów wartościowych przeprowadzonych za pośrednictwem dostawców
usług finansowania społecznościowego oraz kwot pozyskanych w drodze pożyczek
zaciągniętych w ramach usług finansowania społecznościowego, o których mowa w art. 2
ust. 1 lit. a rozporządzenia 2020/1503, a w przypadku emitentów z siedzibą w państwie
członkowskim innym niż Rzeczpospolita Polska – także wpływy z instrumentów
dopuszczonych na potrzeby finansowania społecznościowego w rozumieniu art. 2 ust. 1
lit. n rozporządzenia 2020/1503.>
Art. 40b.
<1.> Do memorandum informacyjnego oraz dokumentów, o których mowa w art. 37a ust. 1,
art. 38, art. 38a i art. 39 ust. 1, przepisy art. 22 stosuje się odpowiednio.
<2. Do arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych przepisy art. 35 ust. 1, 3 i 4 oraz
art. 36 ust. 1, 3, ust. 4 pkt 1, ust. 5 i 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o finansowaniu
społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz.
U. poz. …) stosuje się.>
Art. 71a.
W przypadku spółki publicznej, dla której Rzeczpospolita Polska jest państwem
przyjmującym, przepisów niniejszego oddziału nie stosuje się. Zakres i sposób wykonania
obowiązków, o których mowa w niniejszym oddziale, określają przepisy państwa
macierzystego.
<Art. 71b.
W przypadku spółki z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której akcje
wprowadzone są wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu bez zgody ich emitenta,
przepisów art. 69–71a nie stosuje się.>

Art. 79.
1. Cena akcji proponowana w wezwaniu:
1) w przypadku gdy którekolwiek z akcji spółki są przedmiotem obrotu na rynku
regulowanym, nie może być niższa od:
a) średniej ceny rynkowej:
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art. 77a ust. 1, w czasie których dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku
głównym, oraz
– z okresu 6 miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia, o którym mowa w
art. 77a ust. 1, w czasie których dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku
głównym, oraz
b) średniej ceny rynkowej z krótszego okresu - jeżeli obrót akcjami spółki był
dokonywany na rynku głównym przez okres krótszy niż określony w lit. a tiret
drugie;
2) w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie ceny zgodnie z pkt 1 albo w przypadku
spółki, w stosunku do której zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub
ogłoszono upadłość - nie może być niższa od ich wartości godziwej.
2.

Cena akcji proponowana w wezwaniu nie może być również niższa od:
[1) najwyższej ceny, jaką za akcje będące przedmiotem wezwania podmiot obowiązany do
jego ogłoszenia, podmioty od niego zależne lub podmioty wobec niego dominujące,
podmioty będące osobami trzecimi, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a, lub
podmioty będące stronami zawartego z podmiotem obowiązanym porozumienia, o
którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5, zapłaciły lub zobowiązały się zapłacić w okresie
12 miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia, o którym mowa w art. 77a
ust. 1, albo
2) najwyższej wartości rzeczy lub praw, które podmiot obowiązany do ogłoszenia
wezwania lub podmioty, o których mowa w pkt 1, wydały lub zobowiązały się wydać w
zamian

za

akcje będące przedmiotem wezwania

w

okresie 12 miesięcy

poprzedzających przekazanie zawiadomienia, o którym mowa w art. 77a ust. 1.]
<1) najwyższej ceny, jaką za akcje będące przedmiotem wezwania wzywający,
podmioty od niego zależne lub podmioty wobec niego dominujące, podmioty
będące osobami trzecimi, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a, lub
podmioty będące stronami zawartego z wzywającym porozumienia, o którym
mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5, zapłacili lub zobowiązali się zapłacić, w okresie 12
miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia, o którym mowa w art.
77a ust. 1, albo
2) najwyższej wartości rzeczy lub praw, które wzywający lub podmioty, o których
mowa w pkt 1, wydali lub zobowiązali się wydać w zamian za akcje będące
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zawiadomienia, o którym mowa w art. 77a ust. 1.>
3.
3a.

(uchylony).
W przypadku gdy w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze, obrót
akcjami spółki publicznej był dokonywany na mniej niż jednej trzeciej sesji i jeżeli na co
najmniej jednej trzeciej z tych sesji występowała co najmniej 5% różnica cen tych akcji na
zamknięciu notowań w stosunku do ceny zamknięcia na poprzedniej sesji w tym okresie,
cena minimalna nie może być niższa od ich wartości godziwej. Jeżeli wolumen obrotu
akcjami spółki publicznej na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu
publikowany przez spółkę prowadzącą rynek regulowany lub organizującą alternatywny
system obrotu, w okresie 6 miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia, o
którym mowa w art. 77a ust. 1, stanowił mniej niż 1% wszystkich akcji spółki publicznej
dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego
systemu obrotu, cena minimalna nie może być niższa od ich wartości godziwej.

3b.

W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3a, wartość godziwą akcji
wyznacza wybrana przez wzywającego firma audytorska. Przepisy art. 79a ust. 3 i 4
stosuje się odpowiednio.

4. Cena proponowana w wezwaniu może być niższa od ceny ustalonej zgodnie z ust. 1, 2 i
3a oraz art. 79a w odniesieniu do akcji stanowiących co najmniej 5% wszystkich akcji
spółki, które będą nabyte w wezwaniu od osoby zgłaszającej się na wezwanie, jeżeli
wzywający tak ustali z tą osobą.
4a.

W przypadku gdy średnia cena rynkowa akcji ustalona zgodnie z ust. 1 pkt 1 znacznie
odbiega od wartości godziwej tych akcji z powodu:
1) przyznania akcjonariuszom prawa poboru, prawa do dywidendy, prawa do nabycia
akcji spółki przejmującej w związku z podziałem spółki publicznej przez wydzielenie
lub innych praw majątkowych związanych z posiadaniem akcji spółki publicznej,
2) znacznego pogorszenia sytuacji finansowej lub majątkowej spółki na skutek zdarzeń
lub okoliczności, których spółka nie mogła przewidzieć lub im zapobiec,
3) zagrożenia spółki trwałą niewypłacalnością

-

wzywający może zwrócić się do Komisji z wnioskiem o udzielenie zgody na
zaproponowanie w wezwaniu ceny niespełniającej kryteriów, o których mowa w ust. 1 pkt
1 i ust. 2.
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godziwej tych akcji, a ogłoszenie takiego wezwania nie naruszy uzasadnionego interesu
akcjonariuszy. Komisja może w decyzji określić termin, w ciągu którego powinno
nastąpić ogłoszenie wezwania po cenie wskazanej w decyzji.
4c. Do wniosku załącza się wycenę akcji spółki sporządzoną według wartości godziwej, na
dzień przypadający nie wcześniej niż 14 dni przed złożeniem wniosku, przez firmę
audytorską. W razie powzięcia wątpliwości co do prawidłowości wyceny załączonej do
wniosku Komisja może zlecić sporządzenie wyceny firmie audytorskiej. W przypadku
gdy wycena sporządzona na zlecenie Komisji wykaże, że wątpliwości były uzasadnione,
wnioskodawca zwraca Komisji koszty sporządzenia wyceny.
4d.

40

W przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 i 3, wniosek może zostać

złożony nie później niż w terminie miesiąca od powstania obowiązku ogłoszenia
wezwania.
4e. Komisja podaje do publicznej wiadomości treść decyzji w sprawie wniosku, o którym
mowa w ust. 4a, wraz z jej uzasadnieniem.
4f.

W przypadku udzielenia przez Komisję zgody, o której mowa w ust. 4b, cena
proponowana w wezwaniu może być niższa od ceny określonej w decyzji Komisji
udzielającej zgody, w odniesieniu do akcji stanowiących co najmniej 5% wszystkich akcji
spółki, które będą nabyte w wezwaniu od osoby zgłaszającej się na wezwanie, jeżeli
wzywający tak ustali z tą osobą.

5.

Za cenę proponowaną w wezwaniu na zamianę wszystkich pozostałych akcji uważa się
wartość papierów wartościowych, których własność zostanie przeniesiona w zamian za
akcje będące przedmiotem wezwania.

5a.

Wzywający może określić różne ceny lub stosunki zamiany proponowane w wezwaniu
wyłącznie ze względu na różne prawa wynikające z nabywanych akcji lub związane z
nimi obowiązki.

6.

Wartość akcji, których własność zostanie przeniesiona w zamian za akcje będące
przedmiotem wezwania, ustala się:
1) w przypadku akcji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym:
a) według średniej ceny rynkowej z okresu 6 miesięcy obrotu tymi akcjami na rynku
regulowanym poprzedzających ogłoszenie wezwania albo
b) według średniej ceny z krótszego okresu - jeżeli obrót akcjami był dokonywany na
rynku regulowanym przez okres krótszy niż określony w lit. a;
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wartości godziwej.
6a. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, wartość godziwą akcji wyznacza wybrana
przez wzywającego firma audytorska. Przepisy art. 79a ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
7. Za średnią cenę rynkową, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 6 pkt 1, uważa się cenę
będącą średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu.
8.

Przepisy ust. 1, 2 i 3a-7 stosuje się odpowiednio do akcji spółki publicznej
niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego oraz innych niż akcje papierów
wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do
obrotu w alternatywnym systemie obrotu, dających prawo głosu w spółce, nabywanych w
zamian za akcje będące przedmiotem wezwania do zapisywania się na zamianę
wszystkich pozostałych akcji.

9. Rynkiem głównym, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest rynek regulowany, na którym
notowany jest dany instrument finansowy, a w przypadku gdy dany instrument finansowy
jest notowany na kilku rynkach objętych definicją rynku regulowanego:
1) rynek, na którym wartość obrotu danym instrumentem finansowym w roku
kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym ustalany jest rynek główny, była
największa, albo
2) w przypadku gdy rozpoczęcie obrotu na rynku regulowanym nastąpiło w roku, w
którym ustalany jest rynek główny - rynek, na którym wcześniej rozpoczęto notowania
danego instrumentu finansowego.

Art. 79a.
[1. W przypadku gdy wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich
pozostałych akcji spółki publicznej było poprzedzone w okresie 12 miesięcy
poprzedzających przekazanie zawiadomienia, o którym mowa w art. 77a ust. 1, pośrednim
nabyciem akcji tej spółki przez podmiot obowiązany do jego ogłoszenia lub podmioty, o
których mowa w art. 79 ust. 2 pkt 1, cena akcji proponowana w wezwaniu nie może być
również niższa od ceny pośredniego nabycia, jaką podmioty te zapłaciły lub zobowiązały
się zapłacić.]
<1. W przypadku gdy wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich
pozostałych akcji spółki publicznej było poprzedzone w okresie 12 miesięcy
poprzedzających przekazanie zawiadomienia, o którym mowa w art. 77a ust. 1,
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mowa w art. 79 ust. 2 pkt 1, cena akcji proponowana w wezwaniu nie może być
również niższa od ceny pośredniego nabycia, jaką wzywający lub te podmioty
zapłacili lub zobowiązali się zapłacić.>
2. Cenę pośredniego nabycia wyznacza wybrana przez wzywającego firma audytorska, która
określa ją w odniesieniu do wartości godziwej akcji nabytych pośrednio, na dzień, w
którym nastąpiło pośrednie nabycie akcji spółki publicznej.
3. Sporządzoną przez firmę audytorską wycenę, dokonaną w celu wyznaczenia ceny
pośredniego nabycia, podmiot pośredniczący udostępnia na swojej stronie internetowej od
dnia ogłoszenia treści wezwania przez agencję informacyjną zgodnie z art. 77c do dnia
jego zakończenia.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, w treści wezwania zamieszcza się oświadczenie
wzywającego o uwzględnieniu ceny pośredniego nabycia przy ustalaniu ceny w
wezwaniu, wraz ze wskazaniem firmy audytorskiej, która wyznaczyła tę cenę.

Art. 79d.
1. W przypadku uwzględnienia prawomocnym wyrokiem sądu powództwa o zapłatę wyższej
ceny w wezwaniu niż ustalona przez wzywającego[, podmiot, który był obowiązany do
ogłoszenia wezwania,] <wzywający> jest obowiązany do zapłaty różnicy ceny osobom,
które zbyły akcje w wezwaniu, niezależnie od tego, czy to one wytoczyły powództwo, w
terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się wyroku.
2. Odpis prawomocnego wyroku uwzględniającego powództwo, wraz z uzasadnieniem, sąd
doręcza również Komisji. Komisja udostępnia na swojej stronie internetowej komunikat,
w którym informuje o tym wyroku oraz o ustalonej przez sąd cenie akcji.

Art. 91.
1. Komisja, na wniosek spółki publicznej, udziela zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na
rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, jeżeli zostały spełnione
warunki określone w ust. 3-5, 9 i 10. W decyzji udzielającej zezwolenia Komisja określa
termin, nie dłuższy niż miesiąc, po upływie którego następuje wycofanie akcji z obrotu.
2. Wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu
albo wykluczenie akcji z obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie
obrotu uchyla skutki ich dopuszczenia do obrotu na tym rynku regulowanym albo
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akcji uważa się je za zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych na podstawie
art. 32811 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, a w przypadku
akcji zarejestrowanych w systemie depozytowym prowadzonym przez spółkę, której
Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w
art. 48 ust. 1 pkt 1-6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - za zarejestrowane w
tym systemie.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, można złożyć, jeżeli walne zgromadzenie lub inny
właściwy organ stanowiący spółki publicznej, większością 9/10 głosów oddanych w
obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego,
podjęły uchwałę o wycofaniu akcji z obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym
systemie obrotu. Do wniosku należy dołączyć odpis uchwały.
4. Umieszczenie w porządku obrad walnego zgromadzenia sprawy podjęcia uchwały, o której
mowa w ust. 3, może być dokonane wyłącznie w trybie określonym w art. 400 § 1 ustawy
z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.
5.

Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia w porządku obrad walnego
zgromadzenia lub innego właściwego organu stanowiącego sprawy podjęcia uchwały, o
której mowa w ust. 3, są obowiązani do uprzedniego ogłoszenia wezwania do zapisywania
się na sprzedaż akcji tej spółki przez wszystkich pozostałych akcjonariuszy. Do wezwania
stosuje się odpowiednio przepisy art. 77-77h i art. 79-79f. W przypadku spółki publicznej
z siedzibą w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska obowiązek ogłoszenia wezwania
dotyczy akcji tej spółki, które zostały nabyte w wyniku transakcji zawartych w obrocie na
rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej i są zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych na tym
terytorium według stanu na koniec drugiego dnia od dnia ogłoszenia tego wezwania.

6. W przypadku spółki publicznej, której akcje zostały wprowadzone wyłącznie do
alternatywnego systemu obrotu, cena akcji proponowana w wezwaniu, o którym mowa w
ust. 5, nie może być niższa od średniej ceny rynkowej z okresu 6 miesięcy
poprzedzających ogłoszenie wezwania, w czasie których dokonywany był obrót tymi
akcjami w alternatywnym systemie obrotu, a jeżeli obrót akcjami spółki w alternatywnym
systemie obrotu był dokonywany przez okres krótszy niż 6 miesięcy - średniej ceny
rynkowej z tego krótszego okresu. Cena akcji takiej spółki publicznej nie może być
jednak niższa od średniej ceny rynkowej z okresu 3 miesięcy obrotu tymi akcjami
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akcjami w alternatywnym systemie obrotu.
7. W przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie ceny zgodnie z ust. 6, a także w przypadku
spółki, w stosunku do której otwarte zostało postępowanie restrukturyzacyjne lub
ogłoszono upadłość, cena akcji nie może być niższa od ich wartości godziwej.
7a. W przypadkach, o których mowa w ust. 7, wartość godziwą akcji wyznacza wybrana
przez wzywającego firma audytorska.
8. Za średnią cenę rynkową, o której mowa w ust. 6, uważa się cenę będącą średnią
arytmetyczną ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu.
9. Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia w porządku obrad walnego
zgromadzenia lub innego właściwego organu stanowiącego spółki sprawy podjęcia
uchwały, o której mowa w ust. 3, mogą nabywać akcje tej spółki w okresie między
zgłoszeniem żądania a zakończeniem wezwania, o którym mowa w ust. 5, jedynie w
drodze tego wezwania.
10. Obowiązek ogłoszenia wezwania, o którym mowa w ust. 5, nie powstaje w przypadku,
gdy z wnioskiem o umieszczenie w porządku obrad walnego zgromadzenia lub innego
właściwego organu stanowiącego sprawy podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 3,
występują wszyscy akcjonariusze spółki.
11. Skutek określony w ust. 2 oraz wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym lub w
alternatywnym systemie obrotu następują z mocy prawa bez spełnienia warunków, o
których mowa w ust. 3-5, po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się
postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki publicznej lub postanowienia o oddaleniu
wniosku o ogłoszenie jej upadłości ze względu na to, że majątek spółki nie wystarcza lub
wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania. Krajowy Depozyt lub spółka,
której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których
mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, mogą
rozwiązać umowę o rejestrację akcji w drodze jednostronnego oświadczenia woli
złożonego spółce.
12. Wycofanie lub wykluczenie akcji z obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym
systemie obrotu następuje w terminie wskazanym decyzją Komisji o takim wycofaniu lub
wykluczeniu.
13. Spółka prowadząca rynek regulowany lub alternatywny system obrotu niezwłocznie
informuje Krajowy Depozyt lub spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie
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instrumentami finansowymi, o wycofaniu lub wykluczeniu akcji z obrotu na rynku
regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu.
14. W przypadku wycofania lub wykluczenia akcji z obrotu na rynku regulowanym lub w
alternatywnym systemie obrotu albo podjęcia przez walne zgromadzenie spółki
niebędącej spółką publiczną uchwały o rejestracji akcji w rejestrze akcjonariuszy, o
którym mowa w art. 3281 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek
handlowych, spółka może rozwiązać umowę o rejestrację akcji w depozycie papierów
wartościowych zawartą z Krajowym Depozytem lub spółką, której Krajowy Depozyt
przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt
1-6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Rozwiązanie umowy następuje z
upływem 14 dni od dnia złożenia przez spółkę oświadczenia o jej rozwiązaniu. Z dniem
rozwiązania umowy następuje wyrejestrowanie akcji z depozytu papierów wartościowych.
15. W przypadku wycofania lub wykluczenia akcji z obrotu na rynku regulowanym lub w
alternatywnym systemie obrotu albo podjęcia przez walne zgromadzenie spółki
niebędącej spółką publiczną uchwały o rejestracji akcji w rejestrze akcjonariuszy, o
którym mowa w art. 3281 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek
handlowych, uczestnicy Krajowego Depozytu lub spółki, której Krajowy Depozyt
przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt
1-6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przekazują spółce, w terminie
wskazanym przez Krajowy Depozyt lub spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał
wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6 ustawy
o obrocie instrumentami finansowymi, dane osobowe akcjonariuszy, ze wskazaniem
liczby akcji posiadanych przez każdego z nich, a także obciążeń ustanowionych na tych
akcjach oraz danych osobowych osób, na których rzecz obciążenia te ustanowiono.
Informacje te są sporządzane według stanu na dzień wyrejestrowania akcji z depozytu
papierów wartościowych, na podstawie zapisów dokonanych na prowadzonych przez
uczestników rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych oraz na
podstawie wskazań dokonanych przez posiadaczy rachunków zbiorczych zgodnie z art. 8a
ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
16. W zakresie, w jakim akcje wycofane lub wykluczone z obrotu na rynku regulowanym lub
w alternatywnym systemie obrotu są zapisane na rachunku papierów wartościowych lub
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w ust. 15, są przekazywane spółce przez Krajowy Depozyt.
17. W przypadku gdy akcje spółki są zarejestrowane w systemie depozytowym prowadzonym
przez spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań,
o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
przepisy:
1) ust. 15 stosuje się odpowiednio do tej spółki i jej uczestników;
2) ust. 16 stosuje się odpowiednio do tej spółki.
18. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy spółka wycofuje akcje z obrotu w
alternatywnym systemie obrotu, pod warunkiem dopuszczenia ich do obrotu na rynku
regulowanym.
<19. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy akcje zostały dopuszczone do
obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do obrotu w alternatywnym
systemie obrotu na wniosek podmiotu innego niż emitent.>

Art. 96.
1. W przypadku gdy emitent, oferujący, podmiot, o którym mowa w art. 11a ust. 2, lub
podmiot ubiegający się o dopuszczenie instrumentów finansowych niebędących papierami
wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym:
1) nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 15a ust. 3, art. 20, art. 54 ust. 2, art.
55d ust. 1, art. 56-56c w zakresie dotyczącym informacji bieżących, art. 58 ust. 1-1b,
art. 59 w zakresie dotyczącym informacji bieżących, art. 62 ust. 6 i 8 i art. 70 pkt 3,
albo wykonuje je nienależycie,
<1a) nie zawiadamia Komisji w terminie, o którym mowa w art. 37a ust. 4 lub art.
37b ust. 3a,>
2) nie wykonuje obowiązków wynikających z art. 37a ust. 2 lub 3, art. 37b ust. 2 zdanie
pierwsze lub zdanie drugie w zakresie art. 19 ust. 1-3 rozporządzenia 2017/1129 lub
art. 37b ust. 3-5 i 7-9, art. 38 ust. 1 w związku z art. 37b ust. 2-5 lub 7-9, art. 38 ust. 2
zdanie pierwsze w związku z art. 37b ust. 2, 3 lub 9, art. 38 ust. 2 zdanie drugie, art.
38a zdanie pierwsze lub zdanie drugie w związku z art. 37b ust. 3-5, art. 38b ust. 3 w
związku z art. 37b ust. 2-5 lub 7-9, art. 39 ust. 1 w związku z art. 37b ust. 2-5, art. 40
ust. 2 lub 3 lub ust. 4 w związku z art. 37b ust. 9 lub art. 19 ust. 1-3 rozporządzenia
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- 147 2017/1129, lub art. 40 ust. 5 zdanie trzecie w związku z art. 37b ust. 7 lub 8, albo
wykonuje je nienależycie,
3) nie wykonuje w terminie obowiązku udostępnienia suplementu do memorandum
informacyjnego lub suplementu do dokumentów, o których mowa w art. 38 ust. 1 lub
2 lub art. 39 ust. 1,
4) nie przekazuje w terminie Komisji suplementu, o którym mowa w art. 38b ust. 3
- Komisja może wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku
regulowanym, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta są wprowadzone do
obrotu w alternatywnym systemie obrotu - decyzję o wykluczeniu tych papierów
wartościowych z obrotu w tym systemie, albo nałożyć, biorąc pod uwagę w
szczególności sytuację finansową podmiotu, na który jest nakładana kara, karę
pieniężną do wysokości 1 000 000 zł, albo zastosować obie sankcje łącznie.
1a. W przypadku gdy uczestnik oferty kaskadowej, o którym mowa w art. 15a ust. 1,
dokonuje sprzedaży objętych lub nabytych papierów wartościowych, w swoim imieniu i
na swój rachunek, w drodze oferty publicznej, na podstawie prospektu emitenta, bez
pisemnej zgody tego emitenta, Komisja może wydać decyzję o wykluczeniu papierów
wartościowych z obrotu na rynku regulowanym albo nałożyć karę pieniężną do wysokości
1 000 000 zł, albo zastosować obie sankcje łącznie.
1b. W przypadku gdy:
1) emitent, oferujący lub inne podmioty uczestniczące w ofercie publicznej, subskrypcji
lub sprzedaży w imieniu lub na zlecenie emitenta lub oferującego nie wykonują
nakazu, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1, albo wykonują go nienależycie, albo
naruszają zakaz, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2,
2) emitent, podmiot, o którym mowa w art. 11a ust. 2, lub podmioty występujące w ich
imieniu lub na ich zlecenie nie wykonują nakazu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt
1, albo wykonują go nienależycie, albo naruszają zakaz, o którym mowa w art. 17 ust.
1 pkt 2,
3) emitent, oferujący, podmiot, o którym mowa w art. 11a ust. 2, lub inne osoby i
podmioty, za pośrednictwem których prowadzą oni reklamę, nie wykonują nakazu, o
którym mowa w art. 15b ust. 1 pkt 1, albo wykonują go nienależycie, albo naruszają
zakaz, o którym mowa w art. 15b ust. 1 pkt 2,
4) spółka prowadząca system obrotu instrumentami finansowymi nie wykonuje żądania, o
którym mowa w art. 17a ust. 1 lub art. 17b ust. 1
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<1ba. W przypadku gdy:
1) dostawca usług finansowania społecznościowego nie wykonuje obowiązków
wynikających z art. 37c ust. 2 albo wykonuje je nienależycie,
2) właściciel projektu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 lit. h rozporządzenia
2020/1503, sporządza arkusz kluczowych informacji inwestycyjnych niezgodnie z
załącznikiem I do rozporządzenia 2020/1503,
3) właściciel projektu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 lit. h rozporządzenia
2020/1503, sporządza arkusz kluczowych informacji inwestycyjnych w języku
innym niż język polski lub język wskazany w decyzji wydanej na podstawie art.
17 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla
przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom
– Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł, biorąc pod uwagę
w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który jest nakładana kara.>
1c. W przypadku gdy emitent lub oferujący prowadzi reklamę oferty publicznej z
naruszeniem art. 53 ust. 4 lub 5, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości 1
000 000 zł.
1d. W przypadku rażącego naruszenia przepisów, o których mowa w ust. 1b lub 1c, Komisja
może nałożyć karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł na osobę działającą w imieniu
lub na zlecenie emitenta lub oferującego przy dokonywaniu czynności związanych z
ofertą publiczną lub reklamą oferty publicznej, w szczególności na członka zarządu,
komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej lub komandytowej lub wspólnika w
spółce jawnej lub partnerskiej.
1e. Jeżeli emitent nie wykonuje albo nienależycie wykonuje obowiązki, o których mowa w
art. 56-56c w zakresie informacji okresowych, art. 59 w zakresie informacji okresowych
lub art. 63, Komisja może wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z
obrotu na rynku regulowanym albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 5 000 000 zł
albo kwoty stanowiącej równowartość 5% całkowitego rocznego przychodu wykazanego
w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona
5 000 000 zł, albo zastosować obie sankcje łącznie. Jeżeli emitent nie wykonuje albo
nienależycie wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 70 pkt 1, Komisja może wydać
decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, a w
przypadku gdy papiery wartościowe emitenta są wprowadzone do obrotu w
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obrotu w tym systemie, albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 5 000 000 zł albo
kwoty stanowiącej równowartość 5% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w
ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona
5 000 000 zł, albo zastosować obie sankcje łącznie.
1f. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej
przez emitenta w wyniku naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. 1e, zamiast
kary, o której mowa w ust. 1e, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości
dwukrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.
1g. W przypadku gdy emitent jest jednostką dominującą, która sporządza skonsolidowane
sprawozdanie finansowe, całkowity roczny przychód, o którym mowa w ust. 1e, 1i oraz
1j, stanowi kwota całkowitego skonsolidowanego rocznego przychodu tego emitenta lub
uczestnika rynku uprawnień do emisji ujawniona w ostatnim zbadanym skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy.
1ga. Przepis ust. 1g stosuje się do uczestnika rynku uprawnień do emisji.
1h. Przy wymierzaniu kary za naruszenia, o których mowa w ust. 1-1e oraz ust. 1i-1l,
Komisja bierze w szczególności pod uwagę:
1) wagę naruszenia oraz czas jego trwania;
2) przyczyny naruszenia;
3) sytuację finansową podmiotu, na który nakładana jest kara;
4) skalę korzyści uzyskanych lub strat unikniętych przez podmiot, który dopuścił się
naruszenia, lub podmiot, w którego imieniu lub interesie działał podmiot, który
dopuścił się naruszenia, o ile można tę skalę ustalić;
5) straty poniesione przez osoby trzecie w związku z naruszeniem, o ile można te straty
ustalić;
6) gotowość podmiotu dopuszczającego się naruszenia do współpracy z Komisją podczas
wyjaśniania okoliczności tego naruszenia;
7) uprzednie naruszenia przepisów niniejszej ustawy, a także bezpośrednio stosowanych
aktów prawa Unii Europejskiej, regulujących funkcjonowanie rynku kapitałowego,
popełnione przez podmiot, na który jest nakładana kara.
1i. Jeżeli emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki, o których mowa w art.
17 ust. 1 i 4-8 rozporządzenia 596/2014, Komisja może wydać decyzję o wykluczeniu
papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, a w przypadku gdy papiery
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nałożyć karę pieniężną do wysokości 10 364 000 zł lub kwoty stanowiącej równowartość
2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu
finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 10 364 000 zł, albo zastosować obie
sankcje łącznie.
1j. Jeżeli uczestnik rynku uprawnień do emisji nie wykonuje lub nienależycie wykonuje
obowiązki, o których mowa w art. 17 ust. 2, 4, 7 lub 8 rozporządzenia 596/2014, Komisja
może nałożyć karę pieniężną do wysokości 10 364 000 zł lub kwoty stanowiącej
równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym
sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 10 364 000 zł.
1k. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej
przez emitenta w wyniku naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. 1i lub ust. 1j,
zamiast kary, o której mowa w tych przepisach, Komisja może nałożyć karę pieniężną do
wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.
1l. Przepis ust. 1k stosuje się do uczestnika rynku uprawnień do emisji.
1m. Jeżeli uczestnik rynku uprawnień do emisji nie wykonuje albo nienależycie wykonuje
obowiązki, o których mowa w art. 58 ust. 1a, Komisja może nałożyć karę pieniężną do
wysokości 4 145 600 zł.
2. W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązków, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt
2 lit. b, Komisja przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1e lub 1f, zasięga opinii
spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym notowane są papiery wartościowe
emitenta.
3. W przypadku wydania decyzji stwierdzającej naruszenie obowiązków, o których mowa w
ust. 1 lub 1e, Komisja może dodatkowo zobowiązać emitenta do niezwłocznego
opublikowania wymaganych informacji w dwóch dziennikach ogólnopolskich lub
przekazania ich do publicznej wiadomości w inny sposób lub dokonania zmiany
informacji w zakresie i terminie określonych w decyzji.
4. Umowy przeniesienia papierów wartościowych zawarte przed wydaniem decyzji, o których
mowa w ust. 1 pkt 1, ust. 1e i 1f, są ważne.
5. W decyzji o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym lub w
alternatywnym systemie obrotu Komisja określa termin, nie krótszy niż 14 dni, po
upływie którego skutek ten następuje.
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1) ust. 1 - Komisja może nałożyć na osobę, która w tym okresie pełniła funkcję członka
zarządu spółki publicznej, zewnętrznie zarządzającego ASI lub zarządzającego z UE
w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy
inwestycyjnych będącego organem funduszu inwestycyjnego zamkniętego, karę
pieniężną do wysokości 100 000 zł;
2) ust. 1e - Komisja może nałożyć na osobę, która w tym okresie pełniła funkcję członka
zarządu spółki publicznej, zewnętrznie zarządzającego ASI lub zarządzającego z UE
w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy
inwestycyjnych będącego organem funduszu inwestycyjnego zamkniętego, karę
pieniężną do wysokości 1 000 000 zł;
3) ust. 1i, 1j lub 1m - Komisja może nałożyć na osobę, która w tym okresie pełniła
funkcję członka zarządu spółki publicznej, uczestnika rynku uprawnień do emisji,
zewnętrznie zarządzającego ASI lub zarządzającego z UE w rozumieniu ustawy o
funduszach inwestycyjnych, lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych będącego
organem funduszu inwestycyjnego zamkniętego, karę pieniężną do wysokości
4 145 600 zł, przy czym przy wymierzaniu tej kary stosuje się ust. 1h.
6a. W przypadku rażącego naruszenia obowiązków, o których mowa w:
1) ust. 1 - Komisja może nałożyć na osobę, która w tym okresie pełniła funkcję członka
rady nadzorczej lub członka innego organu nadzorującego spółki publicznej,
zewnętrznie zarządzającego ASI lub zarządzającego z UE w rozumieniu ustawy o
funduszach inwestycyjnych, lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych będącego
organem funduszu inwestycyjnego zamkniętego, karę pieniężną do wysokości 50 000
zł;
2) ust. 1e, 1i, 1j lub 1m - Komisja może nałożyć na osobę, która w tym okresie pełniła
funkcję członka rady nadzorczej lub członka innego organu nadzorującego spółki
publicznej, zewnętrznie zarządzającego ASI lub zarządzającego z UE w rozumieniu
ustawy o funduszach inwestycyjnych, lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych
będącego organem funduszu inwestycyjnego zamkniętego, karę pieniężną do
wysokości 100 000 zł.
7. Kara, o której mowa w ust. 6, nie może być nałożona, jeżeli od wydania decyzji, o których
mowa w ust. 1, 1e lub 1f, upłynęło więcej niż 12 miesięcy.
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przez podmiot, o którym mowa w tych przepisach, Komisja może nałożyć karę, o której
mowa w ust. 6, na osobę, która w tym okresie pełniła funkcję członka zarządu tego
podmiotu. Przepisu ust. 7 nie stosuje się.
8. W przypadku emitenta będącego funduszem inwestycyjnym zamkniętym kara pieniężna
nakładana jest na towarzystwo funduszy inwestycyjnych będące organem tego funduszu.
8a. W przypadku emitenta będącego alternatywną spółką inwestycyjną zarządzaną przez
zewnętrznie zarządzającego ASI albo zarządzającego z UE w rozumieniu ustawy o
funduszach inwestycyjnych kara pieniężna nakładana jest odpowiednio na zewnętrznie
zarządzającego ASI albo zarządzającego z UE.
9. (uchylony).
10. Komisja może, w drodze uchwały, przekazać do publicznej wiadomości treść decyzji
stwierdzającej niewywiązywanie się emitenta z obowiązków, o których mowa w ust. 1,
lub decyzji, o których mowa w ust. 13 i 14.
10a. Komisja przekazuje do publicznej wiadomości:
1) informację o treści rozstrzygnięcia oraz o rodzaju i charakterze naruszenia, imię i
nazwisko osoby fizycznej lub firmę (nazwę) innego podmiotu, na który nałożona
została sankcja, o której mowa w ust. 1e, 1f, 6 lub 6a;
2) w przypadku złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy - informację o jego
złożeniu, o ile Komisja przekazała do publicznej wiadomości informację o decyzji,
której ten wniosek dotyczy;
3) informację o treści rozstrzygnięcia ostatecznej decyzji.
10b. Komisja może, w drodze uchwały, opóźnić przekazanie do publicznej wiadomości
informacji o decyzji, o której mowa w ust. 10a, lub przekazać taką informację bez
wskazywania osoby fizycznej lub innego podmiotu, na który została nałożona sankcja, w
przypadku stwierdzenia, że podanie takiej informacji do publicznej wiadomości:
1) w przypadku danych osobowych - jest nieproporcjonalne do wagi stwierdzonego
naruszenia;
2) stanowiłoby poważne zagrożenie dla stabilności systemu finansowego lub będącego w
toku postępowania administracyjnego, wyjaśniającego lub karnego;
3) wyrządziłoby niewspółmierną i znaczącą szkodę uczestnikom rynku finansowego.
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przez 5 lat, licząc od dnia ich udostępnienia, z tym że informacje dotyczące imienia i
nazwiska osoby, na którą została nałożona sankcja, dostępne są na tej stronie przez rok.
11. (uchylony).
12. (uchylony).
13. W przypadku gdy emitent, oferujący, podmiot, o którym mowa w art. 11a ust. 2, lub
podmiot ubiegający się o dopuszczenie instrumentów finansowych niebędących papierami
wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym nie wykonuje obowiązków, o których
mowa w art. 10 ust. 4, albo wykonuje je nienależycie, Komisja może nałożyć karę
pieniężną do wysokości 100 000 zł. Przepisy ust. 6, 7 i 8 stosuje się odpowiednio, z tym
że kara pieniężna, o której mowa w ust. 6 pkt 2, może być nałożona do wysokości
100 000 zł.
13a. (uchylony).
14. W przypadku gdy podmiot ubiegający się o dopuszczenie do obrotu na rynku
regulowanym instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi nie
wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 55d ust. 2, Komisja może:
1) wydać decyzję o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu na rynku
regulowanym albo
2) nałożyć karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł, albo
3) zastosować obie sankcje łącznie.
15. W przypadkach, o których mowa w ust. 14, przepisy ust. 4-6 i 7 stosuje się odpowiednio,
z tym że kara pieniężna, o której mowa w ust. 6 pkt 2, może być nałożona do wysokości
100 000 zł.
16. Przy wymierzaniu kar, o których mowa w ust. 6, 6a, 13 i 14, stosuje się ust. 1h.
17. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków wymienionych w ust. 1i, 1j lub 1m,
Komisja może nakazać podmiotowi, który dopuścił się ich naruszenia, zaprzestania ich
naruszania, a także zobowiązać go do podjęcia we wskazanym terminie działań, które
mają zapobiec naruszaniu tych przepisów w przyszłości. Środek ten może być stosowany
bez względu na zastosowanie innych sankcji określonych w ust. 1i-1m.
18. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej przepisów rozporządzenia 596/2014 w zakresie
wskazanym w ust. 1i lub 1j, Komisja może, w drodze decyzji, zakazać osobie fizycznej,
do której obowiązków należy zapewnienie przestrzegania przez tę osobę prawną lub
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ust. 1i lub 1j, zawierania, na rachunek własny lub na rachunek osoby trzeciej, transakcji,
których przedmiotem są instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu na rynku
regulowanym lub wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, na czas
określony, nieprzekraczający 5 lat. Środek ten może być stosowany bez względu na
zastosowanie innych sankcji za naruszenie obowiązków, o których mowa w ust. 1i oraz
1j.
19. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów rozporządzenia 596/2014 w zakresie
wskazanym w ust. 1i lub 1j przez osobę fizyczną, Komisja może, w decyzji w sprawie
zastosowania środków, o których mowa w ust. 1i lub 1j, zakazać tej osobie fizycznej
zawierania, na rachunek własny lub na rachunek osoby trzeciej, transakcji, których
przedmiotem są instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym
lub wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, na czas określony,
nieprzekraczający 5 lat.
20. W przypadku gdy emitent poważnie i wielokrotnie naruszył obowiązki, o których mowa
w przepisach wymienionych w ust. 1, Komisja może dodatkowo zakazać emitentowi lub
oferującemu ubiegania się o zatwierdzenie każdego kolejnego prospektu przez okres nie
dłuższy niż 5 lat.
Art. 99.
[1. Kto dokonuje oferty publicznej papierów wartościowych bez wymaganego ustawą lub
rozporządzeniem 2017/1129:
1) zatwierdzenia prospektu lub jego udostępnienia do publicznej wiadomości albo
2) zatwierdzenia memorandum informacyjnego lub udostępnienia memorandum
informacyjnego do publicznej wiadomości lub osobom, do których skierowana jest
oferta publiczna, albo
3) udostępnienia dokumentów, o których mowa w art. 37a ust. 1, art. 38, art. 38a lub art.
39 ust. 1, do publicznej wiadomości lub osobom, do których skierowana jest oferta
publiczna,
- podlega grzywnie do 10 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu
tym karom łącznie.]
<1. Kto dokonuje oferty publicznej papierów wartościowych bez wymaganego
przepisami:
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- 155 1) rozporządzenia 2017/1129 zatwierdzenia prospektu lub jego udostępnienia do
publicznej

wiadomości

albo

udostępnienia

do

publicznej

wiadomości

dokumentów, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. f–i oraz ust. 5 lit. e–h i lit. j pkt
(v) rozporządzenia 2017/1129, albo
2) ustawy zatwierdzenia memorandum informacyjnego lub jego udostępnienia do
publicznej wiadomości lub osobom, do których skierowana jest oferta publiczna,
albo
3) ustawy udostępnienia dokumentu, o którym mowa w art. 37a ust. 1, do
publicznej wiadomości lub osobom, do których skierowana jest oferta publiczna,
albo
4) ustawy i rozporządzenia 2020/1503 udostępnienia arkusza kluczowych informacji
inwestycyjnych do publicznej wiadomości
– podlega grzywnie do 10 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo
obu tym karom łącznie.>
2. Tej samej karze podlega, kto na terytorium jednego państwa członkowskiego udostępnia
150 osobom lub większej liczbie osób, lub nieoznaczonemu adresatowi reklamę oferty
publicznej, o której mowa w art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia 2017/1129.
3. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 lub 2, działając w
imieniu lub interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej
osobowości prawnej.
4. W przypadku mniejszej wagi sprawca czynu określonego w ust. 1-3 podlega grzywnie do
2 500 000 zł.

USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1671 i 2333)
Art. 23.
1. Jeżeli jest to konieczne dla skutecznego zapobieżenia przestępstwom określonym w art. 2
ust. 1 pkt 1 lub ich wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, a także
wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z
tych przestępstw albo ich równowartości, oraz w celu kontroli prawdziwości oświadczeń
majątkowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5, CBA może korzystać z
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dotyczących umów o rachunek papierów wartościowych, umów o rachunek pieniężny,
umów ubezpieczenia lub innych umów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi
<lub

świadczenia

usług

finansowania

społecznościowego

dla

przedsięwzięć

gospodarczych>, a w szczególności z przetwarzanych przez uprawnione podmioty
danych osób, które zawarły takie umowy.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do:
1) spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
2) podmiotów wykonujących działalność na podstawie ustawy z dnia 26 października
2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 312);
3) podmiotów wykonujących działalność ubezpieczeniową;
4) funduszy inwestycyjnych oraz alternatywnych spółek inwestycyjnych;
5) podmiotów wykonujących działalność w zakresie obrotu papierami wartościowymi i
innymi instrumentami finansowymi na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
obrocie instrumentami finansowymi [.] <;>
<6) 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).>
3. Informacje i dane, o których mowa w ust. 1, oraz informacje związane z przekazywaniem
tych informacji i danych podlegają ochronie przewidzianej w przepisach o ochronie
informacji niejawnych i mogą być udostępniane jedynie funkcjonariuszom prowadzącym
czynności w danej sprawie i ich przełożonym, uprawnionym do sprawowania nadzoru nad
prowadzonymi przez nich w tej sprawie czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi. Akta
zawierające te informacje i dane udostępnia się ponadto wyłącznie sądom i prokuratorom,
jeżeli następuje to w celu ścigania karnego.
4. Informacje i dane, o których mowa w ust. 1, udostępnia się na podstawie postanowienia
wydanego na pisemny wniosek Szefa CBA przez Sąd Okręgowy w Warszawie.
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, zawiera:
1) numer sprawy i jej kryptonim, jeżeli został jej nadany;
2) opis przestępstwa z podaniem jego kwalifikacji prawnej;
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4) wskazanie podmiotu, którego informacje i dane dotyczą;
5) podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji i danych;
6) rodzaj i zakres informacji i danych.
6. Po rozpatrzeniu wniosku Sąd, w drodze postanowienia, wyraża zgodę na udostępnienie
informacji i danych wskazanego podmiotu, określając ich rodzaj, zakres oraz podmiot
zobowiązany do ich udostępnienia albo odmawia udzielenia zgody na udostępnienie
informacji i danych. Przepis art. 17 ust. 11 stosuje się odpowiednio.
7. Szefowi CBA na postanowienie Sądu, o którym mowa w ust. 6, przysługuje zażalenie.
8. W przypadku wyrażenia przez Sąd zgody na udostępnienie informacji Szef CBA pisemnie
informuje podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji i danych o rodzaju i zakresie
informacji i danych, które mają być udostępnione, podmiocie, którego informacje i dane
dotyczą, oraz o osobie funkcjonariusza CBA upoważnionego do ich odbioru.
9. W terminie do 120 dni od dnia przekazania informacji i danych, o których mowa w ust. 1,
CBA, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11, informuje podmiot, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, o
postanowieniu sądu wyrażającym zgodę na udostępnienie informacji i danych.
10. Sąd, na wniosek Szefa CBA, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora
Generalnego, może odroczyć, w drodze postanowienia, na czas oznaczony, z możliwością
dalszego przedłużania, obowiązek, o którym mowa w ust. 9, jeżeli zostanie
uprawdopodobnione, że poinformowanie podmiotu, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, może
zaszkodzić wynikom podjętych czynności operacyjno-rozpoznawczych. Przepis art. 17
ust. 11 stosuje się odpowiednio.
11. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 9 lub 10, zostało wszczęte postępowanie
przygotowawcze, podmiot wskazany w ust. 5 pkt 4 jest powiadamiany o postanowieniu
sądu o udostępnieniu informacji i danych przez prokuratora lub, na jego polecenie, przez
CBA przed zamknięciem postępowania przygotowawczego albo niezwłocznie po jego
umorzeniu.
12. Jeżeli informacje i dane, o których mowa w ust. 1, nie dostarczyły podstaw do wszczęcia
postępowania przygotowawczego, organ wnioskujący o wydanie postanowienia
niezwłocznie pisemnie zawiadamia o tym podmiot, który informacje i dane przekazał.
13. Materiały zgromadzone w trybie, o którym mowa w ust. 1-10, niestanowiące informacji
potwierdzających zaistnienie przestępstwa, podlegają niezwłocznemu, protokolarnemu,
komisyjnemu zniszczeniu. Zniszczenie materiałów zarządza Szef CBA.
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ust. 3 na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320).
15. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposoby przetwarzania danych i
informacji, o których mowa w ust. 1, w zbiorach danych, rodzaje jednostek
organizacyjnych CBA uprawnionych do korzystania z tych zbiorów oraz wzory
dokumentów obowiązujących przy przetwarzaniu danych, uwzględniając potrzebę
ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem.

USTAWA z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2022 r. poz.
660 i 872)
Art. 1.
1. Ustawa określa organizację, zakres i cel sprawowania nadzoru nad rynkiem finansowym.
2. Nadzór nad rynkiem finansowym obejmuje:
1) nadzór bankowy, sprawowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 i 2447), zwanej dalej "ustawą - Prawo
bankowe", ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z
2022 r. poz. 492), ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków
spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2022 r. poz. 456)
oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26
czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych
oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z
27.06.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 575/2013";
2) nadzór emerytalny, sprawowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 sierpnia 1997
r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 105),
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U.
z 2021 r. poz. 2139), ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach
emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z
2019 r. poz. 1808), ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i
emerytalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 207), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o
emeryturach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 926) oraz ustawy z dnia 4
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1342);
3) nadzór ubezpieczeniowy, sprawowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września
2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1130,
2140

i

2328),

zwanej

dalej

"ustawą

o

działalności

ubezpieczeniowej

i

reasekuracyjnej", ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1881 oraz z 2021 r. poz. 2140), ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o
nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o
ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477);
4) nadzór nad rynkiem kapitałowym, sprawowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 328, 355,
680, 1505, 1595 i 2140), ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1983 i 2140), ustawy z dnia
27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi
funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 605, 1595 i 2140), zwanej dalej
"ustawą o funduszach inwestycyjnych", ustawy z dnia 26 października 2000 r. o
giełdach towarowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 170), ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1400 i 2320 oraz z 2021 r.
poz. 355, 2140 i 2447), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości
hurtowego rynku energii (Dz. Urz. UE L 326 z 08.12.2011, str. 1) w zakresie
dotyczącym produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym, które są
instrumentami finansowymi i do których stosuje się art. 2 ust. 1 lit. a-d i ust. 3
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia
2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)
oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i
dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z
12.06.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 596/2014",
rozporządzenia nr 575/2013, rozporządzenia nr 596/2014, 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, z późn. zm.), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
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będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych
i repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L 201 z 27.07.2012, str. 1, z późn. zm.),
rozporządzenia Komisji (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie
harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na
aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji
gazów cieplarnianych we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 302 z 18.11.2010, str. 1, z późn.
zm.), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23
lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii
Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych,
zmieniającego dyrektywy 98/26/WE i 2014/65/UE oraz rozporządzenie (UE) nr
236/2012 (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej
"rozporządzeniem nr 909/2014", rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być
publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub
dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy
2003/71/WE (Dz. Urz. UE L 168 z 30.06.2017, str. 12, z późn. zm.) oraz
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2033 z dnia 27 listopada
2019 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych oraz
zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, (UE) nr 575/2013, (UE) nr
600/2014 i (UE) nr 806/2014 (Dz. Urz. UE L 314 z 05.12.2019, str. 1, z późn. zm.);
5) nadzór nad instytucjami płatniczymi, małymi instytucjami płatniczymi, dostawcami
świadczącymi wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku, biurami usług
płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego, oddziałami zagranicznych
instytucji pieniądza elektronicznego sprawowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia
19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1907, 1814 i 2140);
5a) nadzór nad agencjami ratingowymi w zakresie przewidzianym przepisami
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1060/2009 z dnia 16 września
2009 r. w sprawie agencji ratingowych (Dz. Urz. WE L 302 z 17.11.2009, str. 1);
5b) (uchylony);
6) nadzór uzupełniający, sprawowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia
2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami
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konglomeratu finansowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1413);
7) nadzór nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi i Krajową
Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową, sprawowany zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowokredytowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1844, 2140 i 2447);
8) nadzór nad pośrednikami kredytu hipotecznego oraz ich agentami, sprawowany
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o
nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2020 r. poz.
1027 i 2320);
9)

nadzór

w

zakresie

przewidzianym

przepisami

rozporządzenia

Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie
indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i
umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i
zmieniającego dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr
596/2014 (Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej
"rozporządzeniem 2016/1011";
10)

nadzór

w

zakresie

przewidzianym

przepisami

rozporządzenia

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 zmieniającego
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, str. 35), zwanego
dalej "rozporządzeniem 2017/2402";
[11) nadzór w zakresie przewidzianym przepisami rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie
ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług
finansowych (Dz. Urz. UE L 317 z 09.12.2019, str. 1, z późn. zm.).]
<11) nadzór w zakresie przewidzianym przepisami rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie
ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze
usług finansowych (Dz. Urz. UE L 317 z 09.12.2019, str. 1, z późn. zm.), zwanego
dalej „rozporządzeniem 2019/2088”, oraz przepisami art. 5–7 rozporządzenia
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sprawie

ustanowienia

ram

ułatwiających

zrównoważone

inwestycje,

zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz. Urz. UE L 198 z 22.06.2020,
str. 13), zwanego dalej „rozporządzeniem 2020/852”;>
<12) nadzór w zakresie przewidzianym przepisami 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), zwanego dalej
„rozporządzeniem 2020/1503”, oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o
finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy
kredytobiorcom (Dz. U. poz. …).>

Art. 3i.
Komisja jest właściwym organem w rozumieniu art. 23b ust. 7 rozporządzenia 2016/1011.

<Art. 3j.
Komisja jest właściwym organem w rozumieniu art. 14 rozporządzenia 2019/2088 oraz
art. 21 rozporządzenia 2020/852.
Art. 3k.
1. W przypadku gdy uczestnik rynku finansowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1
rozporządzenia 2019/2088, narusza obowiązki określone w art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 1–
4, art. 5, art. 6 ust. 1 lub 3, art. 10 ust. 1, art. 11 ust. 1 lub 2, art. 12 ust. 1, art. 13 ust.
1 lub art. 15 ust. 1 tego rozporządzenia, Komisja może, w drodze decyzji:
1) nakazać uczestnikowi rynku finansowego zaprzestanie działań skutkujących
powstaniem naruszeń i niepodejmowanie tych działań w przyszłości;
2) wystąpić do właściwego organu uczestnika rynku finansowego z wnioskiem o
odwołanie członka zarządu odpowiedzialnego za naruszenie;
3) zawiesić w wykonywaniu czynności członka zarządu uczestnika rynku
finansowego odpowiedzialnego za naruszenie do czasu podjęcia uchwały w
sprawie wniosku o jego odwołanie;
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- 163 4) zakazać osobie odpowiedzialnej za naruszenie pełnienia funkcji członka zarządu
lub funkcji kierowniczych w podmiotach będących uczestnikami rynku
finansowego przez okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż rok;
5) nałożyć na uczestnika rynku finansowego karę pieniężną do wysokości
nieprzekraczającej kwoty 21 569 000 zł lub 3% przychodów netto ze sprzedaży
towarów i usług oraz operacji finansowych, a w przypadku zakładu ubezpieczeń
– 3% składki przypisanej brutto, wykazanych w ostatnim sprawozdaniu
finansowym za rok obrotowy, zatwierdzonym przez organ zatwierdzający, albo
trzykrotności kwoty korzyści uzyskanych lub strat unikniętych w wyniku
naruszenia – w przypadku gdy jest możliwe ich ustalenie;
6) nałożyć na osobę odpowiedzialną za naruszenie, która w tym okresie pełniła
obowiązki członka zarządu uczestnika rynku finansowego, karę pieniężną w
wysokości nieprzekraczającej kwoty 3 019 660 zł.
2. W przypadku gdy uczestnik rynku finansowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1
rozporządzenia 2019/2088, jest jednostką dominującą albo jednostką zależną
jednostki

dominującej,

która

ma

obowiązek

sporządzać

skonsolidowane

sprawozdania finansowe zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, karę pieniężną, o której mowa w ust. 1 pkt 5, ustala się na podstawie
przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług oraz operacji finansowych, a w
przypadku zakładu ubezpieczeń – składki przypisanej brutto, wykazanych w
ostatnim rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zatwierdzonym
przez organ zatwierdzający jednostki dominującej.
3. Decyzje, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, są natychmiast wykonalne.

Art. 3l.
1. W przypadku gdy uczestnik rynku finansowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1
rozporządzenia 2019/2088, narusza obowiązki, o których mowa w art. 7, art. 8 ust. 1
lub 2 lub art. 9 ust. 1–4 rozporządzenia 2019/2088 lub art. 5–7 rozporządzenia
2020/852, Komisja może, w drodze decyzji:
1) zakazać udostępniania produktu finansowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 lub
art. 9 ust. 1, 2 lub 3 rozporządzenia 2019/2088;
2) nakazać zawieszenie udostępniania produktu finansowego, o którym mowa w art.
8 ust. 1 lub art. 9 ust. 1, 2 lub 3 rozporządzenia 2019/2088;
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- 164 3) wydać publiczne ostrzeżenie wskazujące osobę odpowiedzialną za naruszenie
prawa oraz charakter tego naruszenia;
4) nakazać uczestnikowi rynku finansowego zaprzestanie działań skutkujących
powstaniem naruszeń i niepodejmowanie tych działań w przyszłości;
5) nałożyć na uczestnika rynku finansowego karę pieniężną do wysokości
nieprzekraczającej kwoty 21 569 000 zł lub 3% przychodów netto ze sprzedaży
towarów i usług oraz operacji finansowych, a w przypadku zakładu ubezpieczeń
– 3% składki przypisanej brutto, wykazanych w ostatnim sprawozdaniu
finansowym za rok obrotowy, zatwierdzonym przez organ zatwierdzający, albo
trzykrotności kwoty korzyści uzyskanych lub strat unikniętych w wyniku
naruszenia – w przypadku gdy jest możliwe ich ustalenie;
6) wystąpić do właściwego organu uczestnika rynku finansowego z wnioskiem o
odwołanie członka zarządu odpowiedzialnego za to naruszenie;
7) zawiesić w wykonywaniu czynności członka zarządu uczestnika rynku
finansowego odpowiedzialnego za naruszenie do czasu podjęcia uchwały w
sprawie wniosku o jego odwołanie;
8) zakazać osobie odpowiedzialnej za naruszenie pełnienia funkcji członka zarządu
lub funkcji kierowniczych w podmiotach będących uczestnikami rynku
finansowego przez okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż rok;
9) nałożyć na osobę odpowiedzialną za naruszenie, która w tym okresie pełniła
obowiązki członka zarządu uczestnika rynku finansowego, karę pieniężną w
wysokości nieprzekraczającej kwoty 3 019 660 zł.
2. W przypadku gdy uczestnik rynku finansowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1
rozporządzenia 2019/2088, jest jednostką dominującą albo jednostką zależną
jednostki

dominującej,

która

ma

obowiązek

sporządzać

skonsolidowane

sprawozdania finansowe zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, karę pieniężną, o której mowa w ust. 1 pkt 5, ustala się na podstawie
kwoty całkowitego skonsolidowanego rocznego przychodu podmiotu dominującego
ujawnionej w ostatnim zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za
rok obrotowy.
3. Decyzje, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4 i 6–8, są natychmiast wykonalne.
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1. W przypadku gdy doradca finansowy, o którym mowa w art. 2 pkt 11 rozporządzenia
2019/2088, narusza obowiązki określone w art. 3 ust. 2, art. 4 ust. 5, art. 5, art. 6 ust.
2 lub 3, art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 lub art. 15 ust. 2 tego rozporządzenia, Komisja
może, w drodze decyzji:
1) nakazać doradcy finansowemu zaprzestanie działań skutkujących powstaniem
naruszeń i niepodejmowanie takich działań w przyszłości;
2) wystąpić do właściwego organu doradcy finansowego z wnioskiem o odwołanie
członka zarządu odpowiedzialnego za naruszenie;
3) zawiesić w wykonywaniu czynności członka zarządu doradcy finansowego
odpowiedzialnego za naruszenie do czasu podjęcia uchwały w sprawie wniosku o
jego odwołanie;
4) zakazać osobie odpowiedzialnej za naruszenie pełnienia funkcji członka zarządu
lub funkcji kierowniczych w podmiotach będących doradcami finansowymi przez
okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż rok;
5) nałożyć na doradcę finansowego karę pieniężną do wysokości nieprzekraczającej:
a) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej
osobowości prawnej:
‒ kwoty 21 569 000 zł lub 3% przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług
oraz operacji finansowych, a w przypadku zakładu ubezpieczeń – 3% składki
przypisanej brutto, wykazanych w ostatnim sprawozdaniu finansowym za rok
obrotowy, zatwierdzonym przez organ zatwierdzający, albo
‒ trzykrotności kwoty korzyści uzyskanych lub strat unikniętych w wyniku
naruszenia – w przypadku gdy jest możliwe ich ustalenie,
b) w przypadku osoby fizycznej:
‒ kwoty 3 019 660 zł albo
‒ trzykrotności kwoty korzyści uzyskanych lub strat unikniętych w wyniku
naruszenia – w przypadku gdy jest możliwe ich ustalenie;
6) nałożyć na osobę odpowiedzialną za naruszenie, która w tym okresie pełniła
obowiązki członka zarządu w podmiocie będącym doradcą finansowym, karę
pieniężną w wysokości nieprzekraczającej kwoty 3 019 660 zł.
2. W przypadku gdy osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej jest jednostką dominującą albo jednostką zależną jednostki
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finansowe zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, karę
pieniężną, o której mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a, ustala się na podstawie przychodów
netto ze sprzedaży towarów i usług oraz operacji finansowych, a w przypadku
zakładu ubezpieczeń – składki przypisanej brutto, wykazanych w ostatnim rocznym
skonsolidowanym

sprawozdaniu

finansowym

zatwierdzonym

przez

organ

zatwierdzający jednostki dominującej.
3. Decyzje, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, są natychmiast wykonalne.

Art. 3n.
1. Komisja przekazuje do publicznej wiadomości informację o treści rozstrzygnięcia
ostatecznej decyzji, o której mowa w art. 3k ust. 1, art. 3l ust. 1 i art. 3m ust. 1, oraz
rodzaju i charakterze naruszenia, imieniu i nazwisku osoby fizycznej lub firmie
(nazwie) podmiotu, których decyzja ta dotyczy.
2. Przekazanie do publicznej wiadomości informacji określonych w ust. 1 wymaga
podjęcia przez Komisję uchwały.
3. Informacje, o których mowa w ust. 1, dotyczące imienia i nazwiska osoby, której
dotyczy decyzja, Komisja udostępnia na swojej stronie internetowej przez okres 5
lat, licząc od dnia ich udostępnienia.>

Art. 4.
1. Do zadań Komisji należy:
1) sprawowanie nadzoru nad rynkiem finansowym określonego w art. 1 ust. 2;
2) podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego;
3) podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego
konkurencyjności;
3a) podejmowanie działań mających na celu wspieranie rozwoju innowacyjności rynku
finansowego;
<3b) podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom w
zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, o których mowa w art. 3
pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne, wykorzystywanych przez podmioty podlegające
nadzorowi Komisji, w tym przez wykonywanie zadań organu właściwego do
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lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2020 r. poz.
1369, z 2021 r. poz. 2333 i 2445 oraz z 2022 r. poz. 655);>
4) podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania
rynku finansowego, jego zagrożeń oraz podmiotów na nim funkcjonujących w celu
ochrony uzasadnionych interesów uczestników rynku finansowego, w szczególności
poprzez nieodpłatne publikowanie - w formie i czasie przez siebie określonym ostrzeżeń i komunikatów w publicznym radiu i telewizji w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r. poz. 805
oraz z 2021 r. poz. 1676);
5) udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad
rynkiem finansowym;
6) stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między
uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze
stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji a
odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty;
6a) współpraca z Polską Agencją Nadzoru Audytowego, w tym udzielanie informacji,
wyjaśnień i przekazywanie dokumentów, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań
związanych z monitorowaniem rynku w zakresie, o którym mowa w art. 27
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia
2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań
sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję
Komisji 2005/909/WE (Dz. Urz. UE L 158 z 27.05.2014, str. 77 oraz Dz. Urz. UE L
170 z 11.06.2014, str. 66);
7) wykonywanie innych zadań określonych ustawami.
2. Urząd Komisji przedstawia Prezesowi Rady Ministrów coroczne sprawozdanie ze swojej
działalności oraz działalności Komisji w terminie do dnia 31 lipca następnego roku.
Sprawozdanie jest jawne i obejmuje w szczególności zestawienie poniesionych w roku
budżetowym kosztów, w podziale na obszary nadzoru określone w art. 1 ust. 2, oraz
kosztów administracyjnych.
3. (uchylony).
4. Komisja zamieszcza na swojej stronie internetowej następujące dane:
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- 168 1) ogólne kryteria i metody przyjęte w celu sprawdzenia przestrzegania przez bank
przepisów art. 405-409 rozporządzenia nr 575/2013;
2) raz do roku, z zastrzeżeniem przepisów o tajemnicy zawodowej - podsumowanie
wyniku sprawdzenia, o którym mowa w pkt 1, oraz informację o zastosowanych
środkach w przypadku stwierdzenia naruszenia przez bank przepisów wymienionych
w pkt 1.
5. Komisja, w przypadku wydania decyzji na podstawie art. 7 ust. 3 lub art. 9 ust. 1
rozporządzenia nr 575/2013, zamieszcza na swojej stronie internetowej następujące
informacje:
1) kryteria uwzględnione przy ocenie spełnienia przesłanek, o których mowa w art. 7 ust.
3 lit. a lub art. 9 ust. 2 tego rozporządzenia;
2) liczbę wydanych decyzji;
3) w formie zbiorczego zestawienia dla danego państwa członkowskiego:
a) łączną kwotę, na zasadzie skonsolidowanej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 48
rozporządzenia nr 575/2013, funduszy własnych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 118
tego rozporządzenia dominującej instytucji z państwa członkowskiego, dla której
została wydana decyzja, ulokowanych w jednostkach zależnych w państwie
trzecim w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia nr 575/2013,
b) odsetki w łącznych funduszach własnych na zasadzie skonsolidowanej w
rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 48 rozporządzenia nr 575/2013 funduszy ulokowanych
w jednostkach zależnych w państwie trzecim, dominujących instytucji z państwa
członkowskiego, dla których zostały wydane decyzje,
c) odsetki w łącznych funduszach własnych na zasadzie skonsolidowanej w
rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 48 rozporządzenia nr 575/2013 funduszy ulokowanych
w jednostkach zależnych w państwie trzecim wymaganych na podstawie art. 92
rozporządzenia nr 575/2013, dominujących instytucji z państwa członkowskiego,
dla których zostały wydane decyzje.
6. Komisja zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje o aktach prawnych
regulujących wymogi ostrożnościowe mające zastosowanie do podmiotów, o których
mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 i 4.
Art. 6.
1. W sprawach cywilnych wynikających ze stosunków związanych z uczestnictwem w
obrocie na rynku finansowym albo dotyczących podmiotów wykonujących działalność na
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- 169 tym rynku Przewodniczącemu Komisji przysługują uprawnienia prokuratora wynikające z
przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z
2021 r. poz. 1805, z późn. zm.).
2. W sprawach o przestępstwa:
[1) określone w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu
funduszy emerytalnych, ustawie - Prawo bankowe, ustawie z dnia 26 października
2000 r. o giełdach towarowych, ustawie o działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej, ustawie z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, ustawie
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, ustawie z dnia
20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych
kontach zabezpieczenia emerytalnego, ustawie o funduszach inwestycyjnych, ustawie z
dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ustawie z dnia 29 lipca
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ustawie z dnia 21
listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych oraz ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o usługach płatniczych,]
<1) określone w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu
funduszy emerytalnych, ustawie – Prawo bankowe, ustawie z dnia 26
października

2000

r.

o

giełdach

towarowych,

ustawie

o

działalności

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, ustawie z dnia 15 grudnia 2017 r. o
dystrybucji ubezpieczeń, ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych
programach emerytalnych, ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych
kontach

emerytalnych

oraz

indywidualnych

kontach

zabezpieczenia

emerytalnego, ustawie o funduszach inwestycyjnych, ustawie z dnia 29 lipca 2005
r. o obrocie instrumentami finansowymi, ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie
publicznej

i

warunkach

wprowadzania

instrumentów

finansowych

do

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ustawie z dnia 21
listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych, ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o usługach płatniczych oraz ustawie z dnia 9 czerwca 2022 r. o finansowaniu
społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom,>
2)

dotyczące

czynów

skierowanych

przeciwko

interesom

uczestników

rynku,

pozostających w związku z działalnością podmiotów wykonujących działalność na
tym rynku
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- 170 - Przewodniczącemu Komisji, na jego wniosek, przysługują uprawnienia pokrzywdzonego w
postępowaniu karnym.
Art. 6b.
1. [Komisja podaje do publicznej wiadomości informację o złożeniu zawiadomienia o
podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 215 i art. 216 ustawy z dnia 28
sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, art. 171 ust. 1-3
ustawy - Prawo bankowe, art. 56a i art. 57 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o
giełdach towarowych, art. 430 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
art. 89 i art. 90 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, art. 50 ust. 1 i
2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, art. 40
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz
indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, art. 287 i art. 290-296 ustawy o
funduszach inwestycyjnych, art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi, art. 99 i art. 99a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych lub art. 150 i art. 151 ustawy z dnia 19
sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.] <Komisja podaje do publicznej wiadomości
informację o złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
określonego w art. 215 i art. 216 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i
funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, art. 171 ust. 1–3 ustawy – Prawo bankowe,
art. 56a i art. 57 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, art.
430 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, art. 89 i art. 90 ustawy
z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, art. 50 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, art. 40 ustawy z
dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz
indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, art. 287 i art. 290–296 ustawy
o funduszach inwestycyjnych, art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi, art. 99 i art. 99a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie
publicznej

i

warunkach

wprowadzania

instrumentów

finansowych

do

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, art. 150 i art. 151
ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych lub art. 37 i art. 38 ustawy z
dnia 9 czerwca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć
gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.> Komisja może podać do publicznej
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm
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związku z niewypełnianiem przez niego obowiązków wynikających z art. 20a, art. 32b32d, art. 59ia-59ie, art. 59ig, art. 59ih oraz art. 59ij-59is ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o usługach płatniczych, chyba że ujawnienie informacji stanowić może poważne
zagrożenie dla rynku finansowego lub może wyrządzić nieproporcjonalną szkodę.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, nie może zawierać danych osobowych. Do publicznej
wiadomości podaje się firmę (nazwę) podmiotu, w związku z działalnością którego
złożone zostało zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, a w przypadku
gdy podmiot ten prowadzi działalność pod innym oznaczeniem, do publicznej wiadomości
podaje się także to oznaczenie.
3. Zakazu, o którym mowa w ust. 2, nie narusza podanie do publicznej wiadomości firmy
(nazwy), pod którą prowadzi działalność osoba fizyczna.
4. Informacje, o których mowa w ust. 1, podawane są poprzez zamieszczenie na
wyodrębnionej stronie internetowej Komisji pod nazwą "Lista ostrzeżeń publicznych
Komisji Nadzoru Finansowego".
5. Na podstawie zawiadomienia przekazanego Komisji przez prokuratora, informacje, o
których mowa w ust. 1, uzupełnia się każdorazowo o wzmiankę o prawomocnej odmowie
wszczęcia

postępowania

przygotowawczego

albo

o

prawomocnym

umorzeniu

postępowania przygotowawczego, a w przypadku wniesienia aktu oskarżenia o wzmiankę
o prawomocnym orzeczeniu sądu.
6. W przypadku gdy w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa określonego w ust.
1, postępowanie przygotowawcze prowadzone jest z urzędu lub na podstawie
zawiadomienia podmiotu innego niż Komisja, prokurator zawiadamia o tym Komisję,
wskazując w zawiadomieniu firmę (nazwę) lub inne oznaczenie prowadzonej przez dany
podmiot działalności, w związku z którą prowadzone jest postępowanie. Przepisy ust. 2-5
stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że na liście, o której mowa w ust. 4, zamieszcza
się informację jedynie w przypadku gdy Przewodniczący Komisji skorzystał z uprawnień
przysługujących mu na podstawie art. 6 ust. 2.
7. W przypadku prawomocnej odmowy wszczęcia postępowania przygotowawczego,
prawomocnego umorzenia postępowania przygotowawczego albo wydania przez sąd
prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie karne innego niż wyrok skazujący
lub wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne Komisja na pisemny wniosek
podmiotu, w związku z działalnością którego zostało złożone zawiadomienie, o którym
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zamieszczoną na liście, o której mowa w ust. 4, dotyczącą tego podmiotu wraz ze
wszystkimi wzmiankami, którymi tę informację uzupełniono, z zastrzeżeniem ust. 8-10.
8. W przypadku gdy w związku z zawiadomieniem, o którym mowa w ust. 1, wszczęto więcej
niż jedno postępowanie karne, informację zamieszczoną na liście, o której mowa w ust. 4,
dotyczącą danego podmiotu wraz ze wszystkimi wzmiankami, którymi tę informację
uzupełniono, usuwa się po zakończeniu wszystkich wszczętych postępowań.
9. W przypadku gdy w związku z zawiadomieniem, o którym mowa w ust. 1, wszczęto jedno
postępowanie

karne

przy

jednoczesnej

odmowie

wszczęcia

postępowania

przygotowawczego w jednej lub więcej spraw, informację zamieszczoną na liście, o której
mowa w ust. 4, dotyczącą danego podmiotu wraz ze wszystkimi wzmiankami, którymi tę
informację uzupełniono, usuwa się po zakończeniu tego postępowania.
10. Przepisy ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio do informacji zamieszczonych na liście, o
której mowa w ust. 4, na podstawie ust. 6 zdanie drugie.
11. Usunięcia informacji, o którym mowa w ust. 7, Komisja dokonuje pod warunkiem
posiadania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5. W przypadku gdy Komisja nie
posiada tego zawiadomienia, wniosek, o którym mowa w ust. 7, pozostawia się bez
rozpoznania i zawiadamia się o tym wnioskodawcę.
12. Komisja z urzędu, po upływie 10 lat od dnia złożenia zawiadomienia, o którym mowa w
ust. 1, lub wniosku, o którym mowa w art. 6 ust. 2, usuwa informację zamieszczoną w
związku z tym zawiadomieniem lub wnioskiem na liście, o której mowa w ust. 4, wraz ze
wszystkimi wzmiankami, którymi tę informację uzupełniono. Przepisy ust. 8 i 10 stosuje
się odpowiednio.
13. W przypadku gdy pomimo upływu terminu, o którym mowa w ust. 12, postępowanie
karne nie zostało zakończone, Komisja z urzędu usuwa informację zamieszczoną na liście,
o której mowa w ust. 4, wraz ze wszystkimi wzmiankami, którymi tę informację
uzupełniono, po upływie roku od dnia prawomocnego zakończenia tego postępowania
karnego. Przepisy ust. 8 i 10 stosuje się odpowiednio.

Art. 12.
1. Komisja może upoważnić Przewodniczącego Komisji, Zastępców Przewodniczącego oraz
pracowników Urzędu Komisji do podejmowania działań w zakresie właściwości Komisji,
w tym do wydawania postanowień i decyzji administracyjnych.
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odrębnych rozstrzygnięć co do istoty sprawy w zakresie:
1) rynku bankowego w sprawach:
a) wydawania i uchylania zezwolenia na utworzenie banku,
b) wydawania zezwolenia na utworzenie za granicą banku przez bank krajowy,
c) wydawania zezwolenia na utworzenie oddziału banku krajowego za granicą,
d) wydawania i uchylania zezwolenia na utworzenie oddziału banku zagranicznego,
e) wydawania decyzji, o których mowa w art. 25h oraz art. 25n ust. 5a i 5d ustawy Prawo bankowe,
f) (uchylona),
g) (uchylona),
h) (uchylona),
i) wydawania zakazu, o którym mowa w art. 25l ust. 1 i 2 oraz art. 25n ust. 1 ustawy Prawo bankowe,
ia) wydawania nakazu, o którym mowa w art. 25l ust. 5 oraz art. 25n ust. 4 ustawy Prawo bankowe,
j) wydawania zgody na powołanie dwóch członków zarządu banku w formie spółki
akcyjnej, w tym prezesa,
k) wydawania zgody na powołanie dwóch członków zarządu banku państwowego, w
tym prezesa,
l) wydawania zgody na powołanie prezesa zarządu banku spółdzielczego,
m) wydawania zgody na powołanie dyrektora i jednego z zastępców dyrektora
oddziału banku zagranicznego,
n) wydawania zezwolenia, o którym mowa w art. 124 ustawy - Prawo bankowe,
o) wydawania zezwolenia, o którym mowa w art. 124a ustawy - Prawo bankowe, na
nabycie przedsiębiorstwa bankowego przez bank,
p) wystąpienia z wnioskiem o odwołanie prezesa, wiceprezesa lub innego członka
zarządu banku, albo zawieszenie w czynnościach członka zarządu banku,
q) (uchylona),
r) wystąpienia do zarządu banku z żądaniem zwołania nadzwyczajnego walnego
zgromadzenia akcjonariuszy,
s) ograniczenia działalności banku,
t) uchylenia zezwolenia na utworzenie banku i podjęcia decyzji o likwidacji banku,
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v) likwidacji banku,
w) wystąpienia do Rady Ministrów o likwidację banku w przypadku banku
państwowego,
x) zawieszenia działalności banku i wnioskowania o jego upadłość,
y) ustanowienia zarządu komisarycznego w banku,
z) wydawania opinii w sprawie:
– utworzenia banku państwowego,
– przekształcenia banku państwowego w spółkę akcyjną z udziałem Skarbu Państwa
oraz zakresu przeznaczenia majątku banku państwowego na pokrycie kapitału
akcyjnego w spółce akcyjnej lub zbyciu tego majątku tworzonej spółce akcyjnej z
udziałem Skarbu Państwa,
za) wyłączenia części działalności lub całej działalności banku państwowego, na jego
wniosek, na podstawie art. 128b ustawy - Prawo bankowe, z obowiązku spełniania
niektórych wymogów i norm, o których mowa w tej ustawie,
zb) zastosowania środków, o których mowa w art. 141a ust. 2-3 ustawy - Prawo
bankowe,
zc) nakładania kary finansowej, o której mowa w art. 138 ust. 3 pkt 3a ustawy - Prawo
bankowe,
zd) nakładania kary pieniężnej, o której mowa w art. 141 ustawy - Prawo bankowe,
ze) wydawania decyzji, o których mowa w art. 141m ust. 4 oraz art. 141q ust. 1, 7 i 10
ustawy - Prawo bankowe,
zf) zatwierdzania planu ochrony kapitału na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 5
sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i
zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 140, 680,
1598 i 2140),
zg) wydawania decyzji, o której mowa w art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu
kryzysowym w systemie finansowym,
zh) wydawania decyzji, o której mowa w art. 48q ust. 3 lub art. 48s ust. 1 ustawy Prawo bankowe;
2) rynku emerytalnego w sprawach:
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- 175 a) wydawania zezwolenia na utworzenie funduszu emerytalnego i towarzystwa
emerytalnego,
b) cofania zezwolenia na utworzenie towarzystwa emerytalnego,
c) wydawania zezwolenia na przejęcie zarządzania funduszem emerytalnym oraz
połączenie towarzystw emerytalnych,
d) wydawania zezwolenia na nabycie lub objęcie akcji towarzystwa emerytalnego,
e) wydawania zezwolenia na zmianę statutu funduszu emerytalnego oraz zmianę
statutu towarzystwa emerytalnego,
f) likwidacji pracowniczego funduszu emerytalnego,
g) nadawania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności,
h) nakładania kar pieniężnych na towarzystwo emerytalne lub członków jego zarządu,
depozytariusza lub osobę trzecią, której fundusz lub towarzystwo powierzyło
wykonywanie niektórych czynności lub występowania o zwołanie posiedzenia
walnego zgromadzenia, rady nadzorczej lub zarządu towarzystwa emerytalnego,
i) wydawania zgody na powołanie osób na członków zarządu towarzystwa
emerytalnego;
3) rynku ubezpieczeniowego w sprawach:
a) wydawania i cofania zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej,
b) wydawania zgody na powołanie osób na członków zarządu,
c) połączenia i podziału zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji,
d) przeniesienia portfela ubezpieczeń i portfela reasekuracji,
e) wydawania decyzji, o których mowa w art. 90, art. 94, art. 95, art. 96 oraz art. 98
ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
f) likwidacji przymusowej zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji,
g) ustanowienia zarządu komisarycznego zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji,
h) występowania z wnioskiem o ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń i zakładu
reasekuracji,
i) nadawania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności,
j) nakładania kar pieniężnych na zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji lub
członków zarządu tych zakładów lub prokurentów oraz zawieszania członków
zarządu, występowania z wnioskiem o odwołanie członka zarządu lub odwołanie
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zgromadzenia;
4) rynku kapitałowego w sprawach:
a) wykluczenia papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym,
b) zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu zorganizowanego,
c) skreślenia maklera papierów wartościowych lub doradcy inwestycyjnego z listy
albo zawieszenia jego uprawnień do wykonywania zawodu,
d) udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej,
e) cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej lub ograniczenia
zakresu jej wykonywania,
f) odmowy wpisu do rejestru agentów firmy inwestycyjnej,
g) skreślenia agenta firmy inwestycyjnej z rejestru, o którym mowa w lit. f, w
przypadkach, o których mowa w art. 79 ust. 9 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
h) wydawania decyzji, o których mowa w art. 54h, art. 54l, art. 54m, art. 56 oraz art.
70r ustawy o funduszach inwestycyjnych,
i) wyrażenia zgody na nabycie akcji spółki prowadzącej rynek regulowany,
j) (uchylona),
k) poinformowania zagranicznej firmy inwestycyjnej o warunkach prowadzenia
działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
l) udzielenia zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy
inwestycyjnych oraz zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi,
m) cofnięcia zezwoleń wymienionych w lit. l,
n) cofnięcia zezwolenia podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o
funduszach inwestycyjnych,
o) zakazania ogłaszania informacji reklamowych i nakazania ogłaszania odpowiednich
sprostowań na podstawie art. 229 ust. 5 albo art. 229d ust. 2 ustawy o funduszach
inwestycyjnych,
p) udzielenia zgody na zmianę depozytariusza funduszu inwestycyjnego,
q) nakazania odstąpienia od umowy z podmiotami, o których mowa w art. 226 ust. 1
pkt 4-5 ustawy o funduszach inwestycyjnych,
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ust. 1 pkt 4 oraz art. 58a ust. 3 pkt 1 lit. d i pkt 2 ustawy o funduszach
inwestycyjnych,
s) cofnięcia zezwolenia podmiotowi, o którym mowa w art. 192 ust. 1 ustawy o
funduszach inwestycyjnych,
t) zakazania zbywania tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusz zagraniczny,
u) zakazania wykonywania działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez
spółkę zarządzającą lub jej oddział w rozumieniu ustawy o funduszach
inwestycyjnych, zakazania zawierania przez taką spółkę jakichkolwiek transakcji
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
v) (uchylona),
w) wydawania decyzji, o których mowa w art. 106h, 106l, 106m oraz art. 108 ustawy
o obrocie instrumentami finansowymi,
x) nakazania funduszowi inwestycyjnemu zmiany statutu,
y) nakładania kar pieniężnych,
z) wydawania decyzji, o których mowa w art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o nadzorze nad rynkiem kapitałowym,
za) udzielenia zezwolenia na świadczenie usług rozliczeniowych jako CCP na
podstawie art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących
przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i
repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L 201 z 27.07.2012, str. 1, z późn. zm.), a
także cofnięcia zezwolenia na świadczenie usług rozliczeniowych jako CCP na
podstawie art. 20 tego rozporządzenia,
zb) udzielenia zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI w
rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych,
zc) cofnięcia zezwolenia wymienionego w lit. zb,
zd) odmowy wpisu zarządzającego ASI w rozumieniu ustawy o funduszach
inwestycyjnych do rejestru zarządzających ASI w rozumieniu tej ustawy,
ze) odmowy wpisu towarzystwa lub zarządzającego ASI w rozumieniu ustawy o
funduszach inwestycyjnych do rejestru zarządzających EuVECA albo rejestru
zarządzających EuSEF w rozumieniu tej ustawy,

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 178 zf) wykreślenia zarządzającego

ASI w

rozumieniu

ustawy o

funduszach

inwestycyjnych z rejestru zarządzających ASI w rozumieniu tej ustawy, w
przypadku, o którym mowa w art. 229a ust. 2 tej ustawy,
zg) wykreślenia towarzystwa lub zarządzającego ASI w rozumieniu ustawy o
funduszach inwestycyjnych z rejestru zarządzających EuVECA lub rejestru
zarządzających EuSEF w rozumieniu tej ustawy, w przypadkach, o których mowa
w art. 229b ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 tej ustawy,
zh)

nakazania

zarządzającemu

ASI

w

rozumieniu

ustawy

o

funduszach

inwestycyjnych prowadzącemu działalność na podstawie zezwolenia zastąpienia
albo odwołania osób, o których mowa w art. 70s ust. 3 pkt 3 i 10 tej ustawy,
zi) nakazania zarządzającemu ASI w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych
prowadzącemu działalność na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI w
rozumieniu tej ustawy, wpisanemu do rejestru zarządzających EuVECA w
rozumieniu tej ustawy, zastąpienia albo odwołania osób, o których mowa w art.
70zc ust. 2 pkt 3 tej ustawy oraz art. 14 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 345/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie
europejskich funduszy venture capital (Dz. Urz. UE L 115 z 25.04.2013, str. 1),
zj) nakazania zarządzającemu ASI w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych
prowadzącemu działalność na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI w
rozumieniu tej ustawy, wpisanemu do rejestru zarządzających EuSEF w
rozumieniu tej ustawy, zastąpienia albo odwołania osób, o których mowa w art.
70zc ust. 2 pkt 3 tej ustawy oraz art. 15 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 346/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie
europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej (Dz. Urz. UE L 115
z 25.04.2013, str. 18),
zk) ograniczenia zakresu wykonywania działalności zarządzania alternatywnymi
funduszami inwestycyjnymi, o którym mowa w art. 228 ust. 1c pkt 1, art. 229a ust.
1 pkt 1 oraz art. 229b ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o funduszach
inwestycyjnych,
zl) zakazania wykonywania działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez
zarządzającego z UE lub jego oddział w rozumieniu ustawy o funduszach
inwestycyjnych oraz zakazania zawierania przez taki podmiot jakichkolwiek
transakcji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
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909/2014, a także cofnięcia tych zezwoleń na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 57
ust. 1 tego rozporządzenia [;] <,>
<zn)

udzielania zezwoleń, o których mowa w art. 12 ust. 1 rozporządzenia

2020/1503, a także cofania tych zezwoleń na podstawie art. 17 tego
rozporządzenia;>
5) nadzoru nad instytucjami płatniczymi, instytucjami pieniądza elektronicznego i
oddziałami zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego w sprawach:
a) wydawania zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej
instytucji płatniczej, krajowej instytucji pieniądza elektronicznego lub oddziału
zagranicznej instytucji pieniądza elektronicznego,
b) wydawania nakazów, o których mowa w art. 68, art. 102 ust. 1 pkt 4, art. 132g oraz
art. 132z ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,
c) cofania zezwoleń na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji
płatniczej, krajowej instytucji pieniądza elektronicznego lub oddziału zagranicznej
instytucji pieniądza elektronicznego,
d) ograniczania zakresu działalności krajowej instytucji płatniczej, krajowej instytucji
pieniądza

elektronicznego,

oddziału

zagranicznej

instytucji

pieniądza

elektronicznego lub jednostek organizacyjnych tych podmiotów,
e) nakładania kar pieniężnych, o których mowa w art. 73b ust. 2, art. 105 ust. 1 pkt 4 i
5, art. 106 ust. 2 i art. 132za ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 19 sierpnia
2011 r. o usługach płatniczych,
f) wydawania decyzji, o których mowa w art. 72d ust. 6 i 9, art. 132e ust. 1 oraz art.
132f ust. 5a i 5d ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,
g) zakazu, o którym mowa w art. 132e ust. 3 i 4 oraz art. 132f ust. 1 ustawy z dnia 19
sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,
h) wydawania nakazu, o którym mowa w art. 132e ust. 6 oraz art. 132f ust. 4 ustawy z
dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;
5a) nadzoru nad małymi instytucjami płatniczymi w sprawach:
a) odmowy wpisu małej instytucji płatniczej do rejestru oraz zakazu wykonywania
działalności objętej wpisem do rejestru,
b) nakładania kar pieniężnych, o których mowa w art. 117s ust. 6 ustawy z dnia 19
sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;
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rachunku w sprawach:
a) odmowy wpisu dostawcy świadczącego wyłącznie usługę dostępu do informacji o
rachunku do rejestru oraz zakazu wykonywania działalności objętej wpisem do
rejestru,
b) nakładania kar pieniężnych, o których mowa w art. 105 ust. 1 pkt 4, art. 106 ust. 2
pkt 1 oraz art. 117d ust. 6 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach
płatniczych;
6) nadzoru nad biurami usług płatniczych w sprawach:
a) odmowy wpisu biura usług płatniczych do rejestru oraz zakazu wykonywania
działalności objętej wpisem do rejestru,
b) nakładania kar pieniężnych w przypadkach, o których mowa w art. 129 ust. 5-7
ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
2a. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie może dotyczyć także określonych w
przepisach o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych rozstrzygnięć co do
istoty sprawy w zakresie:
1) wydawania zgody na powoływanie trzech członków zarządu Krajowej Spółdzielczej
Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, w tym prezesa;
2)

zatwierdzenia

prezesa

lub

członka

zarządu

Krajowej

Spółdzielczej

Kasy

Oszczędnościowo-Kredytowej;
3) wydawania zgody na powołanie prezesa zarządu kasy;
4) zatwierdzania prezesa zarządu kasy;
5) podwyższenia limitu rezerwy płynnej;
6) ustanowienia i odwołania kuratora;
7) wydawania decyzji o ustanowieniu zarządcy komisarycznego;
8) zmiany statutu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej;
9) zatwierdzenia statutu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej;
10) nakładania upomnienia;
11) wydawania decyzji dotyczących programów postępowania naprawczego;
12) zawieszenia w czynnościach członków organów;
13) ograniczenia zakresu działalności.
3. Osoby, o których mowa w ust. 1, mogą udzielać, w zakresie określonym przez Komisję,
dalszych pełnomocnictw pracownikom Urzędu Komisji.
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planu finansowego, o którym mowa w art. 19b ust. 1, oraz rocznego sprawozdania
finansowego, o którym mowa w art. 19c ust. 1.

Art. 17cb.
Przewodniczący Komisji przekazuje Prezesowi Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej niezbędne informacje i dokumenty w celu realizacji zastępstwa, o którym mowa w
ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
z 2021 r. poz. 2180).
<Art. 17cc.
1. W zakresie niezbędnym do wykonywania zadania, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt
3b, Komisja może przekazywać informacje, w tym chronione na podstawie
odrębnych ustaw, podmiotowi podlegającemu nadzorowi Komisji, jeżeli ich
przekazanie jest niezbędne do podjęcia przez ten podmiot działań polegających na
przeciwdziałaniu

zagrożeniom

w

zakresie

bezpieczeństwa

systemów

teleinformatycznych, o których mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji

działalności

podmiotów

realizujących

zadania

publiczne,

wykorzystywanych przez ten podmiot lub wymaga tego ochrona interesów jego
klientów.
2. W zakresie niezbędnym do wykonywania zadania, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt
3b, Komisja może żądać od podmiotu podlegającego jej nadzorowi informacji,
dokumentów lub wyjaśnień, w zakresie, trybie i na warunkach określonych w
przepisach, o których mowa w art. 1 ust. 2.>

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143 i 1137)

Art. 163d.
1. W okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia [31 lipca 2022 r.] <31 października 2022
r.> zwalnia się od akcyzy sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu będącemu
odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
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nie uznaje się nieruchomości w całości wykorzystywanej na potrzeby prowadzonej
działalności gospodarczej.
Art. 164a.
1. W okresie od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. stawka akcyzy, o której
mowa w art. 89 ust. 1:
1) pkt 2, wynosi 1369 zł/1000 litrów;
2) pkt 6, wynosi 1065 zł/1000 litrów;
3) pkt 8, wynosi 1065 zł/1000 litrów;
4) pkt 12 lit. a tiret pierwsze, wynosi 364 zł/1000 kilogramów.
2. W okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia [31 lipca 2022 r.] <31 października
2022 r.> stawka akcyzy, o której mowa w art. 89 ust. 1:
1) pkt 2, wynosi 1413 zł/1000 litrów;
2) pkt 6, wynosi 1104 zł/1000 litrów;
3) pkt 8, wynosi 1104 zł/1000 litrów;
4) pkt 12 lit. a tiret pierwsze, wynosi 387 zł/1000 kilogramów.
3. W okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia [31 lipca 2022 r.] <31 października
2022 r.> stawka akcyzy, o której mowa w art. 89 ust. 3, wynosi 4,60 zł za
megawatogodzinę (MWh).
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, przepisów art. 89 ust. 1aa i 1b nie stosuje się.

Art. 164b.
W okresie od dnia 1 czerwca 2022 r. do dnia [31 lipca 2022 r.] <31 października
2022 r.>stawka akcyzy, o której mowa w art. 89 ust. 1:
1) pkt 9, wynosi 97 zł/1000 litrów;
2) pkt 10 lit. a, wynosi 97 zł/1000 litrów;
3) pkt 15 lit. a tiret pierwsze, wynosi 97 zł/1000 litrów.
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- 183 USTAWA z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
(Dz. U. z 2022 r. poz. 924)
Art. 3.
1. Celem kas, z zastrzeżeniem art. 13aa, jest gromadzenie środków pieniężnych wyłącznie
swoich członków, udzielanie im pożyczek i kredytów, przeprowadzanie na ich zlecenie
rozliczeń finansowych oraz wykonywanie dystrybucji ubezpieczeń na zasadach
określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z
2019 r. poz. 1881 oraz z 2021 r. poz. 2140).
1a. Kasa, po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w art. 32
ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 605, 1595 i 2140),
zwanej dalej "ustawą o funduszach inwestycyjnych", może pośredniczyć w zbywaniu i
odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa
funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach
należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA).
2. Do rozliczeń, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe o bankowych rozliczeniach pieniężnych oraz przepisy
ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych w zakresie świadczenia usług
płatniczych.
2a. Do poleceń zapłaty stosuje się art. 63d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo
bankowe.
3. Kasy, z wyłączeniem małych kas, oraz Kasa Krajowa są uprawnione do wydawania
pieniądza elektronicznego na rzecz członków kas, na zasadach określonych w ustawie z
dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
4. Kasy mogą świadczyć na rzecz swoich członków usługi zaufania oraz wydawać swoim
członkom środki identyfikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o usługach zaufania
oraz identyfikacji elektronicznej.
<5. Kasy mogą, po uzyskaniu zezwolenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1
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
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- 184 20.10.2020, str. 1), świadczyć na rzecz swoich członków usługi finansowania
społecznościowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a pkt (i) tego rozporządzenia.>

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1907, 1814
i 2140)
Art. 12.
1. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przekazywanie informacji
objętej tajemnicą zawodową:
1) organowi sprawującemu nadzór lub kontrolę nad dostawcą lub wydawcą pieniądza
elektronicznego w związku z czynnościami podejmowanymi w zakresie nadzoru lub
kontroli;
2) w wykonaniu uprawnienia albo obowiązku określonego w odrębnych przepisach;
3) innym dostawcom, wydawcom pieniądza elektronicznego, użytkownikom lub
posiadaczom pieniądza elektronicznego, w ramach świadczenia usług płatniczych lub
wydawania pieniądza elektronicznego, zgodnie z otrzymanym zleceniem płatniczym
lub zawartą umową;
3a) płatnikowi w wykonaniu obowiązków określonych w art. 143b oraz art. 143c ust. 6;
3b) innemu dostawcy w wykonaniu obowiązków określonych w art. 143a ust. 1 pkt 2, art.
143b ust. 2 oraz art. 143c ust. 2 i 5;
4) za wyrażoną w postaci papierowej albo elektronicznej zgodą użytkownika lub
posiadacza pieniądza elektronicznego, którego ta informacja dotyczy;
5) dostawcom świadczącym usługę inicjowania transakcji płatniczej, w zakresie
niezbędnym do świadczenia usługi inicjowania transakcji płatniczej;
6) dostawcom świadczącym usługę dostępu do informacji o rachunku, w zakresie
niezbędnym do świadczenia usługi dostępu do informacji o rachunku;
7) Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w zakresie niezbędnym do
wykonywania przez ten Fundusz zadań związanych z dokonywaniem wypłat z
Turystycznego Funduszu Zwrotów lub Turystycznego Funduszu Pomocowego, o
których mowa odpowiednio w art. 15ka i art. 15kc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
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kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.) [.] <;>
<8) KNF, w zakresie niezbędnym do wykonywania zadania określonego w art. 4 ust.
1 pkt 3b ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym.>
2. Podmioty wymienione w ust. 1 pkt 3-6 mogą wykorzystywać uzyskaną informację tylko
zgodnie z celem jej przekazania.

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku
finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 187)

Art. 2.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) klient podmiotu rynku finansowego:
a) będącego osobą fizyczną ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego lub
uprawnionego z umowy ubezpieczenia,
b) osobę fizyczną dochodzącą roszczeń na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 maja
2003

r.

o

ubezpieczeniach

obowiązkowych,

Ubezpieczeniowym

Funduszu

Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 854 i 1177) od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego lub Polskiego
Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
c) członka funduszu emerytalnego lub osobę uprawnioną w rozumieniu ustawy z dnia 28
sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2020
r. poz. 105), uczestnika pracowniczego programu emerytalnego lub osobę uprawnioną
w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach
emerytalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 686 i 2320), oszczędzającego lub osobę
uprawnioną w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych
kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1808), osobę otrzymującą emeryturę kapitałową w rozumieniu
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz.
926) oraz uczestnika PPK lub osobę uprawnioną w rozumieniu ustawy z dnia 4
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1342),
d) będącego osobą fizyczną klienta banku, członka spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, klienta instytucji płatniczej, klienta małej instytucji płatniczej, klienta
dostawcy świadczącego usługę dostępu do informacji o rachunku, klienta dostawcy
świadczącego wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku, klienta biura usług
płatniczych, klienta instytucji pieniądza elektronicznego, klienta oddziału zagranicznej
instytucji pieniądza elektronicznego, klienta instytucji kredytowej, klienta instytucji
finansowej, uczestnika funduszu inwestycyjnego, inwestora alternatywnej spółki
inwestycyjnej, klienta firmy inwestycyjnej, klienta instytucji pożyczkowej, [klienta
pośrednika kredytu hipotecznego oraz klienta pośrednika kredytowego] <klienta
pośrednika kredytu hipotecznego, klienta pośrednika kredytowego oraz klienta, o
którym mowa w art. 2 ust. 1 lit. g rozporządzenia 2020/1503>,
e) będącego osobą fizyczną klienta brokera ubezpieczeniowego albo będącego osobą
fizyczną klienta agenta ubezpieczeniowego lub agenta oferującego ubezpieczenia
uzupełniające, w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji
ubezpieczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 1881), wykonujących czynności agencyjne na
rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu
ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o
działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1130) w
zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową;
2) reklamacja - wystąpienie skierowane do podmiotu rynku finansowego przez jego klienta, w
którym klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez podmiot rynku
finansowego;
3) podmiot rynku finansowego:
a) instytucję płatniczą, małą instytucję płatniczą, dostawcę świadczącego usługę dostępu
do informacji o rachunku, dostawcę świadczącego wyłącznie usługę dostępu do
informacji o rachunku, biuro usług płatniczych, instytucję pieniądza elektronicznego i
oddział zagranicznej instytucji pieniądza elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia
19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1907 i 1814),
b) bank krajowy, bank zagraniczny, oddział banku zagranicznego, oddział instytucji
kredytowej i instytucję finansową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, z późn. zm.),
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- 187 c) towarzystwo funduszy inwestycyjnych i fundusz inwestycyjny oraz zarządzający ASI i
alternatywna spółka inwestycyjna w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o
funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
(Dz. U. z 2021 r. poz. 605 i 1595),
d) spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową w rozumieniu ustawy z dnia 5 listopada
2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1844),
e) firmę inwestycyjną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 328, 355, 680, 1505 i 1595),
f) krajowy zakład ubezpieczeń, zagraniczny zakład ubezpieczeń, główny oddział i oddział
w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej,
g) fundusz emerytalny i towarzystwo emerytalne w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia
1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
h) instytucję pożyczkową - podmiot będący kredytodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 12
maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1083, z 2020 r. poz.
2320 oraz z 2021 r. poz. 1655),
i)

Ubezpieczeniowy

Fundusz

Gwarancyjny

i

Polskie

Biuro

Ubezpieczycieli

Komunikacyjnych,
j) pośrednika kredytu hipotecznego w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o
kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i
agentami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1027 i 2320),
k) pośrednika kredytowego w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie
konsumenckim,
l) brokera ubezpieczeniowego, a także agenta ubezpieczeniowego i agenta oferującego
ubezpieczenia uzupełniające wykonujących czynności agencyjne na rzecz więcej niż
jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, zgodnie z
załącznikiem do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową [;]
<,>
<m) dostawcę usług finansowania społecznościowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1
lit. e rozporządzenia 2020/1503;>
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- 188 4) trwały nośnik informacji - trwały nośnik informacji w rozumieniu ustawy z dnia 19
sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych [.] <;>
<5) rozporządzenie 2020/1503 – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług
finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniające
rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937 (Dz. Urz. UE L 347 z
20.10.2020, str. 1).>
Art. 20.
1. Koszty działalności Rzecznika i jego Biura ponoszą następujące podmioty rynku
finansowego:
1) krajowe zakłady ubezpieczeń - do wysokości 0,023% zbioru składek brutto oraz
zagraniczne zakłady ubezpieczeń - do wysokości 0,025% zbioru składek brutto;
2) powszechne towarzystwa emerytalne - do wysokości stanowiącej iloczyn średniej
rocznej wartości aktywów otwartego funduszu emerytalnego zarządzanego przez dane
powszechne towarzystwo emerytalne i stawki nieprzekraczającej 0,0001%; średnią
roczną wartość aktywów otwartego funduszu emerytalnego wylicza się na podstawie
wartości aktywów otwartego funduszu emerytalnego ustalanej na ostatni dzień
roboczy każdego miesiąca danego roku kalendarzowego;
3) krajowe instytucje płatnicze oraz krajowe instytucje pieniądza elektronicznego - do
wysokości stanowiącej iloczyn funduszy własnych, o których mowa odpowiednio w
art. 76 ust. 2-3 oraz art. 132m ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach
płatniczych, i stawki nieprzekraczającej 0,1%;
3a) dostawcy świadczący wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku - do
wysokości średniej wartości przychodów ogółem w okresie ostatniego roku, w
wysokości nie większej niż 0,02% tej średniej;
3b) małe instytucje płatnicze - do wysokości stanowiącej iloczyn całkowitej wartości
transakcji płatniczych wykonanych przez małą instytucję płatniczą i stawki
nieprzekraczającej 0,0006%;
4) biura usług płatniczych - do wysokości stanowiącej iloczyn całkowitej wartości
transakcji płatniczych wykonanych przez biuro usług płatniczych i stawki
nieprzekraczającej 0,0006%;
5) banki - do wysokości stanowiącej iloczyn sumy aktywów bilansowych banków i stawki
nieprzekraczającej 0,0011%;
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- 189 6) spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe - do wysokości stanowiącej iloczyn
sumy aktywów bilansowych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i
stawki nieprzekraczającej 0,0011%;
7) towarzystwa funduszy inwestycyjnych - do wysokości średniej rocznej sumy aktywów
funduszy inwestycyjnych, aktywów zbiorczych portfeli papierów wartościowych oraz
portfeli, w skład których wchodzi co najmniej jeden instrument finansowy zarządzany
przez dane towarzystwo w wysokości nie wyższej niż iloczyn średniej rocznej sumy
wartości aktywów zarządzanych przez dane towarzystwo i stawki nieprzekraczającej
0,0001%;
7a) zarządzający ASI - do wysokości stanowiącej iloczyn średniej rocznej sumy wartości
aktywów alternatywnych spółek inwestycyjnych zarządzanych przez danego
zarządzającego ASI i stawki nieprzekraczającej 0,0001%;
8) firmy inwestycyjne - do wysokości średniej wartości przychodów ogółem w okresie
trzech lat poprzedzających rok, za który jest należna opłata, w wysokości nie większej
niż 0,02% tej średniej;
9) instytucje pożyczkowe - do wysokości 0,02% sumy aktywów [.] <;>
<10) dostawcy usług finansowania społecznościowego, o których mowa w art. 2 ust. 1
lit. e rozporządzenia 2020/1503 – do wysokości średniej wartości przychodów w
okresie trzech lat poprzedzających rok, za który jest należna opłata, w wysokości
nie większej niż 0,02% tej średniej.>
2. W przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1, ponoszonych przez zagraniczne zakłady
ubezpieczeń ich wysokość jest wyliczana od zbioru składek brutto z tytułu umów
ubezpieczenia zawartych w związku z wykonywaniem działalności ubezpieczeniowej na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Należności, o których mowa w ust. 1, podlegają egzekucji w trybie przepisów o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
4. W przypadku niedotrzymania terminu uiszczania należności, określonych w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie ust. 5, pobiera się odsetki ustawowe za
opóźnienie. Odsetek nie pobiera się, jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotności
wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej.
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- 190 5. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia,
terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania należności, o których mowa w ust. 1,
uwzględniając zapewnienie skuteczności działalności Rzecznika i jego Biura.

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem
finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 963)

Art. 4.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) (uchylony);
1a) globalnej instytucji o znaczeniu systemowym - rozumie się przez to globalną instytucję o
znaczeniu systemowym, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 133 rozporządzenia 575/2013;
2) grupie - rozumie się przez to grupę, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 138 rozporządzenia
575/2013;
3) instytucji - rozumie się przez to:
a) instytucję, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia 575/2013, z wyłączeniem:
– Banku Gospodarstwa Krajowego,
– spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
– instytucji kredytowych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy - Prawo bankowe,
oraz oddziałów instytucji kredytowych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 18 tej
ustawy,
b) dom maklerski:
– wobec którego została wydana decyzja, o której mowa w art. 110ac ust. 1 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 328, 355,
680, 1505, 1595 i 2140),
– o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a lub b lub ust. 5 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2019/2033 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie
wymogów

ostrożnościowych

dla

firm

inwestycyjnych

oraz

zmieniającego

rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, (UE) nr 575/2013, (UE) nr 600/2014 i (UE) nr
806/2014 (Dz. Urz. UE L 314 z 05.12.2019, str. 1, z późn. zm.);
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- 191 4) instytucji finansowej - rozumie się przez to instytucję oraz inny podmiot objęty nadzorem
Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o
nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2059);
4a) jednostce zależnej - rozumie się przez to jednostkę zależną, o której mowa w art. 4 ust. 1
pkt 16 rozporządzenia 575/2013;
5) kapitale podstawowym Tier I - rozumie się przez to element funduszy własnych instytucji,
o którym mowa w art. 26-50 rozporządzenia 575/2013;
6) kapitale dodatkowym Tier I - rozumie się przez to element funduszy własnych instytucji, o
którym mowa w art. 51-61 rozporządzenia 575/2013;
7) kapitale Tier II - rozumie się przez to element funduszy własnych instytucji, o którym
mowa w art. 62-71 rozporządzenia 575/2013;
<7a) kluczowym wskaźniku referencyjnym – rozumie się przez to wskaźnik
referencyjny, o którym mowa w art. 20 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/1011;>
8) Ministrze Finansów - rozumie się przez to odpowiednio ministra właściwego do spraw
budżetu, ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub ministra właściwego do
spraw instytucji finansowych;
9) państwie członkowskim - rozumie się przez to państwo będące członkiem Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
10) państwie trzecim - rozumie się przez to państwo niebędące państwem członkowskim;
11) (uchylony);
12) rozporządzeniu 575/2013 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów
ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr
648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.);
13) rozporządzeniu 1092/2010 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego
nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej
Rady do spraw Ryzyka Systemowego (Dz. Urz. UE L 331 z 15.12.2010, str. 1);
14) rozporządzeniu 1093/2010 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie
ustanowienia

Europejskiego

Urzędu

Nadzoru

(Europejskiego

Urzędu

Nadzoru

Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji
2009/78/WE (Dz. Urz. UE L 331 z 15.12.2010, str. 12, z późn. zm.);
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- 192 14a) rozporządzeniu 806/2014 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 806/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. ustanawiające jednolite
zasady i jednolitą procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji
kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego funduszu restrukturyzacji i
uporządkowanej likwidacji oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 (Dz. Urz.
UE L 225 z 30.07.2014, str. 1, z późn. zm.);
14b) 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, str. 35, z późn. zm.);
<14c) rozporządzeniu 2016/1011 – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów
stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach
finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające
dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (Dz.
Urz. UE L 171 z 29.06.2016, str. 1, z późn. zm.);>
15) ryzyku systemowym - rozumie się przez to ryzyko zakłócenia w funkcjonowaniu systemu
finansowego, które w razie jego materializacji zaburza działanie systemu finansowego i
gospodarki narodowej jako całości, którego źródłem mogą być w szczególności tendencje
związane z nadmierną dynamiką akcji kredytowej lub zadłużenia i związane z nimi
nierównowagi w zakresie cen aktywów, niestabilne modele finansowania, rozkład ryzyka
w systemie finansowym, powiązania pomiędzy instytucjami finansowymi

lub

nierównowagi makroekonomiczne i sektorowe;
16) systemie finansowym - rozumie się przez to system finansowy, o którym mowa w art. 2
lit. b rozporządzenia 1092/2010;
17) unijnej dominującej finansowej spółce holdingowej - rozumie się przez to unijną
dominującą finansową spółkę holdingową, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 31
rozporządzenia 575/2013;
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- 193 18) unijnej dominującej finansowej spółce holdingowej o działalności mieszanej - rozumie się
przez to unijną dominującą finansową spółkę holdingową o działalności mieszanej, o
której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia 575/2013;
19) unijnej instytucji dominującej - rozumie się przez to unijną instytucję dominującą, o
której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 29 rozporządzenia 575/2013;
20) ustawie - Prawo przedsiębiorców - rozumie się przez to ustawę z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24);
21) ustawie - Prawo bankowe - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo
bankowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 i 2447);
22) właściwych podmiotach - rozumie się przez to Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Komisję
Nadzoru Finansowego, Ministra Finansów oraz Narodowy Bank Polski, w zakresie
działań służących wyeliminowaniu lub ograniczeniu ryzyka systemowego;
23) zasadzie indywidualnej - rozumie się przez to zasadę indywidualną, o której mowa w art.
6-10 rozporządzenia 575/2013;
24) zasadzie skonsolidowanej - rozumie się przez to zasadę skonsolidowaną, o której mowa w
art. 4 ust. 1 pkt 48 rozporządzenia 575/2013;
25) zasadzie subskonsolidowanej - rozumie się przez to zasadę subskonsolidowaną, o której
mowa w art. 4 ust. 1 pkt 49 rozporządzenia 575/2013.
<Rozdział 10a
Zamiennik kluczowego wskaźnika referencyjnego

Art. 61a.
1. W przypadku wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w art. 23c ust. 1 rozporządzenia
2016/1011, Komisja Nadzoru Finansowego przedstawia Komitetowi stanowisko
zawierające informację o konieczności wyznaczenia zamiennika kluczowego
wskaźnika referencyjnego, zwanego dalej „zamiennikiem”, albo braku takiej
konieczności.

Komisja

Nadzoru

Finansowego

może

wskazać

konieczność

wyznaczenia więcej niż jednego zamiennika.
2. Stanowisko zawierające informację o konieczności wyznaczenia zamiennika albo
zamienników zawiera elementy, o których mowa w art. 23b ust. 9 rozporządzenia
2016/1011.
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zawiera uzasadnienie.
Art. 61b.
1. Komitet niezwłocznie po otrzymaniu stanowiska, o którym mowa w art. 61a ust. 1,
wydaje rekomendację, w której wskazuje na konieczność wyznaczenia zamiennika
albo zamienników, albo przedstawia stanowisko zawierające informację o odmowie
wydania takiej rekomendacji wraz z uzasadnieniem.
2. Rekomendacja zawiera elementy, o których mowa w art. 23b ust. 9 rozporządzenia
2016/1011.
Art. 61c.
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych może określić, w drodze
rozporządzenia:
1) zamiennik albo zamienniki,
2) korektę spreadu, o której mowa w art. 23b ust. 9 lit. b rozporządzenia 2016/1011,
oraz metodę jej ustalania,
3) odpowiednie istotne zmiany dostosowawcze, o których mowa w art. 23b ust. 9 lit. c
rozporządzenia 2016/1011,
4) datę albo daty rozpoczęcia stosowania danego zamiennika albo zamienników
– biorąc pod uwagę rekomendację Komitetu, o której mowa w art. 61b, oraz wzrost
ryzyka systemowego w systemie finansowym, spowodowanego zaprzestaniem
opracowywania kluczowych wskaźników referencyjnych lub ich likwidacją.>

USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.
U. z 2021 r. poz. 1130, 2140 i 2328 oraz z 2022 r. poz. 655)

Art. 35.
1. Zakład ubezpieczeń i osoby w nim zatrudnione, a także osoby i podmioty, za pomocą
których zakład ubezpieczeń wykonuje czynności ubezpieczeniowe, są obowiązane do
zachowania tajemnicy dotyczącej poszczególnych umów ubezpieczenia.
2. Obowiązek zachowania tajemnicy, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji
udzielanych na wniosek:
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2) Policji, o ile są niezbędne w toczącym się postępowaniu lub na potrzeby wykonywania
czynności operacyjno-rozpoznawczych, a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów
i innych korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa albo ich równowartości,
na zasadach i w trybie określonych w art. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
(Dz. U. z 2020 r. poz. 360, 956, 1610, 2112 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1005);
2a) Inspektora Nadzoru Wewnętrznego, o ile są niezbędne na potrzeby wykonywania
czynności operacyjno-rozpoznawczych, na zasadach i w trybie określonych w art. 11p
ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez
ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 13 i 2320);
3) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, o ile są niezbędne w toczącym się
postępowaniu lub na potrzeby wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych
na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2020 r. poz. 27 i 2320);
3a) Żandarmerii Wojskowej, o ile są niezbędne w toczącym się postępowaniu lub na
potrzeby wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, a także wykrycia i
identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z
przestępstwa albo ich równowartości, na zasadach i w trybie określonych w art. 40b
ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach
porządkowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 431, 956 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 469);
4) komornika sądowego, w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub
zabezpieczającym albo wykonywaniem postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub ze
sporządzaniem spisu inwentarza;
5) administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura łącznikowego, o
którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy
przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz.
U. z 2020 r. poz. 765 i 2320), w zakresie wykonywania ich ustawowych zadań;
6) organu nadzoru, w zakresie wykonywania jego ustawowych zadań;
7) Najwyższej Izby Kontroli, o treści umów ubezpieczenia zawartych przez jednostki
objęte kontrolą;
8) organów Krajowej Administracji Skarbowej, w zakresie i na zasadach określonych w
przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej
(Dz. U. z 2021 r. poz. 422, z późn. zm.);
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zadań określonych w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu;
10) Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie wykonywania przez niego
zadań określonych w przepisach o ochronie danych osobowych;
11) Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w zakresie wykonywania
przez niego zadań określonych w przepisach o ochronie konkurencji i konsumentów;
12) komisji do rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce,
w zakresie wykonywania przez nią zadań określonych w ustawie z dnia 23 września
1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium oraz zasadach udzielania
pomocy wojskom sojuszniczym i organizacjom międzynarodowym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2110);
13) (uchylony);
14) Rzecznika Praw Obywatelskich, w zakresie wykonywania przez niego ustawowych
zadań, w związku z podjętą interwencją;
15) Rzecznika Finansowego, w zakresie wykonywania przez niego ustawowych zadań;
16) Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w zakresie wykonywania ustawowych
zadań;
17) Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w zakresie wykonywania
ustawowych zadań;
18) Polskiej Izby Ubezpieczeń, w zakresie wykonywania zadania, o którym mowa w art.
426 ust. 2 pkt 9, z wyłączeniem danych osobowych;
19) biegłego rewidenta, w zakresie wykonywania ustawowych zadań;
20) ubezpieczającego, ubezpieczonego, a w przypadku zgłoszenia wystąpienia zdarzenia
losowego, z którym umowa wiąże odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń - także
uprawnionego z umowy ubezpieczenia;
21) innego zakładu ubezpieczeń, z którym zawarto umowę reasekuracji lub koasekuracji,
w zakresie umów ubezpieczenia ryzyka objętych tą umową;
22) zakładu reasekuracji, z którym zawarto umowę reasekuracji, w zakresie umów
ubezpieczenia ryzyka objętych tą umową;
23) innego zakładu ubezpieczeń, w celu i zakresie niezbędnym do przeciwdziałania
przestępstwom popełnianym na szkodę zakładu ubezpieczeń;
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okresu bezszkodowego lub ustalania proporcjonalnej odpowiedzialności, w przypadku
zawarcia umów ubezpieczenia obowiązkowego na ten sam okres w co najmniej dwóch
zakładach ubezpieczeń, lub na potrzeby ustalenia odpowiedzialności, jeżeli ten sam
przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubezpieczony od tego samego
ryzyka w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń na sumy, które łącznie
przewyższają jego wartość ubezpieczeniową;
25) podmiotu przetwarzającego na zlecenie zakładu ubezpieczeń dane dotyczące
ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia oraz
administrujących

indywidualnymi

kontami

jednostek

uczestnictwa

w

ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym;
26) zleceniobiorców czynności ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych oraz funkcji
należących do systemu zarządzania powierzanych w drodze outsourcingu, w zakresie,
w jakim dotyczą one zleconych czynności i funkcji;
27) innego podmiotu, którego uprawnienie do żądania informacji wynika z przepisów
odrębnej ustawy.
3. Przetwarzanie danych oraz wykonywanie czynności i funkcji przez podmioty, o których
mowa w ust. 2 pkt 25 i 26, nie ogranicza odpowiedzialności wynikającej z obowiązku
zachowania tajemnicy, o którym mowa w ust. 1.
4. Obowiązek zachowania tajemnicy, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy danych w zakresie
umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za
szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów oraz danych w zakresie szkód
istotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,
przekazywanych do centralnej ewidencji pojazdów w rozumieniu tej ustawy.
5. Zakład ubezpieczeń może udostępniać dane dotyczące umów ubezpieczenia na zasadach i
w trybie określonych w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 389 i 2320).
6. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy, o którym mowa w ust. 1, złożenie
zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę zakładu ubezpieczeń
albo o tym, że działalność zakładu ubezpieczeń jest wykorzystywana w celu ukrycia
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego lub dla celów mających związek z
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym.
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przekazanie organowi nadzoru informacji w zakresie niezbędnym do wykonywania
zadania określonego w art. 4 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze
nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 660, 872 i …).>
7. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie do Polskiej Izby Ubezpieczeń,
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Polskiego Biura Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych oraz osób w nich zatrudnionych w zakresie wykonywania ustawowych
zadań.

USTAWA z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt
mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 298)

Art. 2.
1.Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) dochód - dochód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 794, 803 i 1981);
2) dom jednorodzinny - budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.
zm.), w którym znajduje się nie więcej niż jeden lokal mieszkalny;
3) gospodarstwo domowe - gospodarstwo prowadzone przez kredytobiorcę ubiegającego
się o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia, samodzielnie zajmującego lokal
mieszkalny lub dom jednorodzinny, albo gospodarstwo prowadzone przez
kredytobiorcę wspólnie z innymi osobami stale z nim zamieszkującymi i
gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym lub
domu jednorodzinnym wywodzą z prawa kredytobiorcy;
4) kredytobiorca - osobę lub osoby, pozostające w gospodarstwie domowym,
zobowiązane do spłaty kredytu mieszkaniowego;
5) kredytodawca - bank krajowy, oddział instytucji kredytowej, oddział banku
zagranicznego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, 18 i 20 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, z późn. zm.), albo spółdzielczą
kasę oszczędnościowo-kredytową, które udzieliły kredytu mieszkaniowego;
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zdanie pierwsze ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1048) znajdujący się w budynku, w skład którego wchodzą co najmniej dwa takie
lokale;
7) wskaźnik RdD - stosunek wydatków kredytobiorcy związanych z obsługą miesięcznej
raty kapitałowej i odsetkowej kredytu mieszkaniowego do miesięcznego dochodu
gospodarstwa domowego kredytobiorcy.
2. [Kredytem mieszkaniowym w rozumieniu przepisów ustawy jest kredyt lub pożyczka,
zabezpieczone hipoteką, przeznaczone na sfinansowanie niezwiązanego z działalnością
gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego:]
<Kredytem mieszkaniowym w rozumieniu przepisów ustawy jest kredyt lub pożyczka,
zabezpieczone

hipoteką,

zaciągnięte

w

związku

z

zaspokojeniem

potrzeb

mieszkaniowych, przeznaczone na sfinansowanie niezwiązanego z działalnością
gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego:>
1) nabycia, budowy, przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy domu jednorodzinnego albo
lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, oraz adaptacji pomieszczeń
lub budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne;
2) nabycia spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu
jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej albo prawa odrębnej własności lokalu
mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej;
3) remontu domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego, o których mowa w pkt 1 i 2;
4) nabycia działki budowlanej albo jej części pod budowę domu jednorodzinnego;
5) nabycia działki rolnej albo jej części pod budowę domu jednorodzinnego, położonej w
całości albo części na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową, zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku gdy teren, na
którym położona jest działka rolna albo jej część, nie został objęty miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego - nabycia działki albo jej części
przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na podstawie
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
6) udziału w kosztach budowy mieszkań przez towarzystwa budownictwa społecznego
lub społeczne inicjatywy mieszkaniowe;
7) innego celu związanego z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych.
3.Kredytem mieszkaniowym w rozumieniu przepisów ustawy jest również:
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mowa w ust. 2;
2) ta część kredytu udzielonego na spłatę różnych zobowiązań kredytowych, która jest
przeznaczona na spłatę kredytu mieszkaniowego, o którym mowa w ust. 2, jeżeli
kredyt ten został zabezpieczony w sposób, o którym mowa w pkt 1.

Art. 4.
Wsparcie lub pożyczka na spłatę zadłużenia nie mogą być przyznane, jeżeli kredytobiorca w
chwili złożenia wniosku, o którym mowa w art. 6 ust. 1:
1) jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub był nim w
okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku;
2) [posiada spółdzielcze] <posiada inne spółdzielcze> prawo do lokalu mieszkalnego lub
domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie prawo w okresie 6
miesięcy przed złożeniem wniosku;
3) [posiada roszczenie] <posiada inne roszczenie> o przeniesienie na niego prawa własności
lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu
mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie
roszczenie w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Art. 6.
1.W celu uzyskania wsparcia, promesy lub pożyczki na spłatę zadłużenia kredytobiorca
składa do kredytodawcy wniosek.
<1a. Kredytobiorca może złożyć wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej.
Wniosek może być złożony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
kredytodawcy, w tym przez system bankowości elektronicznej.>
2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, kredytobiorca:
1) podaje imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL, o ile został
nadany, numer dowodu osobistego albo rodzaj i numer innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość oraz numer identyfikacyjny umowy kredytowej;
2) składa, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń,
oświadczenie o:
a) istnieniu okoliczności stanowiących podstawę przyznania wsparcia lub udzielenia
pożyczki na spłatę zadłużenia, w tym wskazuje, która z przesłanek, o których
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na spłatę zadłużenia,
b) warunkach wszystkich umów ubezpieczenia, na podstawie których przysługuje mu
świadczenie z tytułu utraty pracy, w tym o terminie, w którym upływa okres
wypłaty świadczeń z tytułu tych umów - w przypadku gdy zawarł umowę
ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującego wypłatę świadczenia na wypadek
utraty pracy,
c) wartości wskaźnika RdD za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku - w
przypadku gdy kredytobiorca ubiega się o wsparcie lub pożyczkę na spłatę
zadłużenia na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2,
d) dochodzie gospodarstwa domowego i liczbie członków gospodarstwa domowego
kredytobiorcy - w przypadku gdy kredytobiorca ubiega się o wsparcie lub
pożyczkę na spłatę zadłużenia na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 3;
3) w przypadku ubiegania się o przyznanie pożyczki na spłatę zadłużenia - podaje
informacje dotyczące sprzedaży kredytowanej nieruchomości i składa, pod rygorem
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczenie, że
nabywcą tej nieruchomości nie jest członek rodziny w rozumieniu przepisu art. 5 pkt 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.), osoba pozostająca
we wspólnym gospodarstwie domowym ani osoba będąca z nim w bliskim stosunku w
rozumieniu przepisu art. 527 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1509) oraz załącza do wniosku
dokumenty dotyczące sprzedaży kredytowanej nieruchomości.
2a. W przypadku ubiegania się o udzielenie promesy do wniosku, o którym mowa w ust. 1,
załącza się przedwstępną umowę sprzedaży kredytowanej nieruchomości.
[3.Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, wzór
wniosku, o którym mowa w ust. 1, wraz z objaśnieniami co do sposobu jego wypełnienia i
złożenia, a także informacją o konieczności dołączenia dokumentów potwierdzających
dane i informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3, oraz załączenia dokumentów, o
których mowa w ust. 2 pkt 3 i ust. 2a, a także informacją o treści oświadczeń, o których
mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, i skutkach otrzymania nienależnego wsparcia lub pożyczki na
spłatę zadłużenia, kierując się potrzebą rzetelnego udokumentowania danych niezbędnych
do przyznania wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia.]
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1.Wsparcie lub pożyczka na spłatę zadłużenia przyznawane są odpowiednio na podstawie
umowy o udzieleniu wsparcia lub umowy pożyczki na spłatę zadłużenia zawieranej przez
kredytobiorcę z kredytodawcą.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawierana jest, z zastrzeżeniem art. 5b ust. 8, po
dokonaniu przez kredytodawcę weryfikacji wniosku, o którym mowa w art. 6 ust. 1, i
stwierdzeniu spełnienia warunków, o których mowa w art. 3 i art. 4. Kredytodawca
uprawniony jest do przeprowadzenia weryfikacji wyłącznie w oparciu o oświadczenia i
dokumenty przewidziane w ustawie [oraz przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 6 ust. 3].
2a.Kredytodawca dokonuje weryfikacji wniosku w terminie 21 dni od dnia jego złożenia.
2b.W przypadku gdy wniosek nie jest kompletny lub prawidłowo wypełniony, kredytodawca
wzywa kredytobiorcę do jego uzupełnienia.
2c.Po uzupełnieniu wniosku kredytodawca dokonuje jego ponownej weryfikacji w terminie
14 dni od dnia uzupełnienia wniosku. Przepis ust. 2b stosuje się odpowiednio.
2d.W przypadku niespełnienia przez kredytobiorcę warunków, o których mowa w art. 3 i art.
4, kredytodawca odrzuca wniosek i niezwłocznie informuje o tym w formie pisemnej
kredytobiorcę, podając uzasadnienie odrzucenia. <Uzasadnienie zawiera informację,
które z warunków, o których mowa w art. 3 i art. 4, i z jakich powodów nie zostały
spełnione przez kredytobiorcę. Wraz z uzasadnieniem kredytodawca informuje
kredytobiorcę o możliwości dodatkowej weryfikacji wniosku, o której mowa w art.
8a.>
<2e. W przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
kredytodawcy, w tym przez system bankowości elektronicznej, kredytodawca
przekazuje informacje, o których mowa w ust. 2d, za pośrednictwem tego systemu,
chyba że kredytobiorca zastrzegł inny sposób przekazania tych informacji.>
3. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawierana jest w terminie 14 dni od dnia, w którym
wniosek został pozytywnie zweryfikowany.
4.Kredytodawca przekazuje kopię umowy, o której mowa w ust. 1, do Banku Gospodarstwa
Krajowego w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
5.Umowa, o której mowa w ust. 1, określa:
1) strony umowy, wraz ze wskazaniem informacji, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1;
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- 203 2) wysokość rat oraz okres udzielonego wsparcia lub wysokość pożyczki na spłatę
zadłużenia;
3) zasady i terminy przekazywania rat udzielonego wsparcia lub zasady wypłaty pożyczki
na spłatę zadłużenia;
4) numer rachunku wskazanego przez kredytodawcę jako rachunek przeznaczony do
przekazywania wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia;
5) kwotę i walutę spłaty kredytu mieszkaniowego;
6) zasady i terminy spłat poszczególnych rat udzielonego wsparcia lub pożyczki na spłatę
zadłużenia;
7) zakres uprawnień Banku Gospodarstwa Krajowego związanych z kontrolą spłaty
wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia;
8) warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy.
6. W umowie, o której mowa w ust. 1, zamieszcza się również pouczenie o utracie uprawnień
do otrzymywania wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia w przypadkach, o których
mowa w art. 12 ust. 1.
Art. 11.
1. Bank Gospodarstwa Krajowego jest niezwłocznie powiadamiany przez:
1) powiatowy urząd pracy - o utracie statusu bezrobotnego przez kredytobiorcę;
2) kredytodawcę o:
a) zbyciu przedmiotu kredytowania,
b) zwiększeniu miesięcznych dochodów lub obniżeniu miesięcznej raty prowadzących
do niespełnienia przesłanki udzielenia wsparcia określonej w art. 3 ust. 1 pkt 2,
jeżeli była to przesłanka udzielenia wsparcia,
c) podjęciu czynności egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania,
d) zwiększeniu miesięcznych dochodów bądź zmniejszeniu liczby członków
gospodarstwa domowego kredytobiorcy prowadzących do niespełnienia przesłanki
udzielenia wsparcia określonej w art. 3 ust. 1 pkt 3, jeżeli była to przesłanka
udzielenia wsparcia,
e) wypowiedzeniu umowy kredytu mieszkaniowego albo dokonaniu jego spłaty.
<1a. Powiatowy urząd pracy niezwłocznie powiadamia o utracie statusu bezrobotnego
przez kredytobiorcę także kredytodawcę.>
2.Kredytobiorca niezwłocznie informuje kredytodawcę o:
1) zbyciu przedmiotu kredytowania;
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- 204 2) zwiększeniu miesięcznych dochodów lub obniżeniu miesięcznej raty prowadzących do
niespełnienia przesłanki udzielenia wsparcia określonej w art. 3 ust. 1 pkt 2, jeżeli była
to przesłanka udzielenia wsparcia;
3) podjęciu czynności egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania;
4) utracie statusu bezrobotnego - w przypadku gdy wsparcie zostało przyznane na
podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1;
5)

zwiększeniu

miesięcznych

dochodów

bądź

zmniejszeniu

liczby

członków

gospodarstwa domowego kredytobiorcy prowadzących do niespełnienia przesłanki
udzielenia wsparcia określonej w art. 3 ust. 1 pkt 3, jeżeli była to przesłanka
udzielenia wsparcia.
Art. 16a.
1. Na Fundusz składają się kwartalne wpłaty dokonywane przez kredytodawców.
2.Kwartalne wpłaty kredytodawców dokonywane są proporcjonalnie do wartości bilansowej
brutto posiadanego portfela kredytów mieszkaniowych, w przypadku których opóźnienie
w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 90 dni.
<2a. Z obowiązku wpłaty, o której mowa w ust. 1, są zwolnieni kredytodawcy:
1) którzy nie spełniają:
a) w przypadku kredytodawców będących bankami:
– wymogów w zakresie funduszy własnych na poziomie określonym w art. 92
ust.1 lit. a–c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla
instytucji kredytowych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012
(Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej
„rozporządzeniem nr 575/2013”, z uwzględnieniem dodatkowego wymogu w
zakresie funduszy własnych ponad wartość wynikającą z wymogów
obliczonych zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w przepisach
rozporządzenia nr 575/2013, o którym mowa w art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, uwzględniającego inne rodzaje
ryzyka niż ryzyko nadmiernej dźwigni, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. d
oraz ust. 1a rozporządzenia nr 575/2013, powiększonego o 1,5 punktu
procentowego zgodnie z art. 142 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Prawo bankowe, na zasadzie indywidualnej, o której mowa w art. 6–10
rozporządzenia nr 575/2013, zasadzie subskonsolidowanej, o której mowa w
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o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 48 rozporządzenia nr 575/2013, lub
– wymogów w zakresie funduszy własnych na poziomie określonym w art. 92
ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 575/2013 z uwzględnieniem dodatkowego
wymogu w zakresie funduszy własnych, o którym mowa w art. 138 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, uwzględniającego ryzyko
nadmiernej dźwigni w niewystarczającym stopniu pokryte wymogiem
określonym w art. 92 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 575/2013, ponad wartość
wynikającą z wymogów obliczonych zgodnie z art. 92 ust. 1 lit. d
rozporządzenia nr 575/2013, na zasadzie indywidualnej, o której mowa w art.
6–10 rozporządzenia nr 575/2013, zasadzie subskonsolidowanej, o której
mowa w art. 4 ust. 1 pkt 49 rozporządzenia nr 575/2013, lub zasadzie
skonsolidowanej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 48 rozporządzenia nr
575/2013, lub
– wymogów dotyczących płynności określonych w art. 412 i art. 413
rozporządzenia nr 575/2013 z uwzględnieniem dodatkowego wymogu w
zakresie płynności ponad wartość wynikającą z wymogów obliczonych
zgodnie

ze

szczegółowymi

zasadami

określonymi

w

przepisach

rozporządzenia nr 575/2013, o którym mowa w art. 138 ust. 2 pkt 1 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, na zasadzie indywidualnej, o
której mowa w art. 6–10 rozporządzenia nr 575/2013, lub zasadzie
skonsolidowanej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 48 rozporządzenia nr
575/2013, a w przypadku stosowania odstępstwa od stosowania wymogów
dotyczących płynności na zasadzie indywidualnej zgodnie z art. 8
rozporządzenia nr 575/2013 – na poziomie podgrupy płynnościowej w
rozumieniu rozporządzenia nr 575/2013, lub
– wymogu w zakresie minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań
kwalifikowalnych, o którym mowa w art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca
2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania
depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 793 i
872),
b) w

przypadku

kredytodawców

będących

oszczędnościowo-kredytowymi:
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- 206 – wymogu określonego w art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o
spółdzielczych kasach oszczędnościowo- kredytowych (Dz. U. z 2022 r. poz.
924) lub
– wymogu określonego w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o
spółdzielczych kasach oszczędnościowo- kredytowych, lub
– wymogu w zakresie minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań
kwalifikowalnych, o którym mowa w art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca
2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania
depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, lub
2) w przypadku których wpłata spowodowałaby niespełnianie wymogów, o
których mowa w pkt 1.
2b. Wysokość wpłat na Fundusz powinna zapewniać stałe utrzymanie środków
Funduszu na poziomie zabezpieczającym bieżące realizowanie umów, o których
mowa w art. 8 ust. 1.
2c. Zwolnienie z obowiązku wpłaty, o której mowa w ust. 1, wymaga notyfikacji
Komisji Europejskiej i następuje po wydaniu przez Komisję Europejską decyzji
stwierdzającej zgodność tego zwolnienia z rynkiem wewnętrznym, na okres
wskazany w tej decyzji.>
[3.Kwartalne wpłaty kredytodawców nie mogą przekraczać równowartości iloczynu wartości
bilansowej brutto posiadanego portfela kredytów mieszkaniowych, o której mowa w ust. 2,
oraz stawki wynoszącej 1%.]
[4.Kwartalną wysokość wpłat na Fundusz ustala Rada Funduszu, w drodze uchwały, na
podstawie opinii Komitetu Stabilności Finansowej działającego w ramach wykonywania
funkcji makroostrożnościowej, zwanego dalej "KSFM", o wysokości wpłaty, o której
mowa w ust. 1.]
<4. Kwartalną wysokość wpłat na Fundusz ustala Rada Funduszu, w drodze uchwały,
na podstawie informacji Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, o której
mowa w ust. 6.>
5.O wysokości wpłaty na Fundusz przypadającej na danego kredytodawcę informuje Rada
Funduszu, przekazując kredytodawcy informację sporządzoną na podstawie uchwały, o
której mowa w ust. 4.
[6. W terminie 6 tygodni od zakończenia kwartału, za który należna jest wpłata,
Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego przekazuje Przewodniczącemu KSFM i
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mowa w ust. 2, według stanu na koniec kwartału, za który należna jest wpłata.]
<6. W terminie 8 tygodni od zakończenia kwartału, za który należna jest wpłata,
Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego przekazuje Radzie Funduszu:
1) dane dotyczące wielkości portfeli kredytów mieszkaniowych, o których mowa w
ust. 2;
2) opinię o wysokości wpłat, o których mowa w ust. 1, uwzględniającą dane o
wpłatach, o których mowa w ust. 2, oraz zwolnienia, o których mowa w ust. 2a.>
[7.Do końca drugiego miesiąca następującego po kwartale, za który należna jest wpłata,
Przewodniczący KSFM przekazuje Radzie Funduszu opinię, o której mowa w ust. 4.]
8. Rada Funduszu przekazuje kredytodawcom informację, o której mowa w ust. 5, do 15. dnia
trzeciego miesiąca następującego po kwartale, za który należna jest wpłata.
9.Wpłaty, o których mowa w ust. 1, wnoszone są do końca trzeciego miesiąca następującego
po kwartale, za który należna jest wpłata.

Art. 17a.
1.W przypadku niewniesienia wpłaty w terminie, o którym mowa w art. 16a ust. 9, Rada
Funduszu wzywa kredytodawcę do wniesienia wpłaty wraz z odsetkami ustawowymi
naliczonymi począwszy od dnia wymagalności tej wpłaty. Rada Funduszu informuje
ministra właściwego do spraw instytucji finansowych o niewniesieniu wpłaty w terminie.
2.Minister właściwy do spraw instytucji finansowych dochodzi roszczeń dotyczących wpłat
wnoszonych na podstawie art. 16a ust. 1.
3.Należności z tytułu wpłat, o których mowa w art. 16a ust. 1, podlegają egzekucji w trybie
przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, z późn. zm.).
4.Rada Funduszu, po wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw instytucji
finansowych, może zawiesić czasowo wnoszenie wpłat na Fundusz, w przypadku gdy
środki Funduszu pozwalają na realizację wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia bez
wnoszenia wpłat.
5.Rada Funduszu, po wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw instytucji
finansowych, postanawia o wznowieniu wnoszenia wpłat na Fundusz, jeżeli środki
Funduszu zostaną wykorzystane w takim stopniu, że realizacja wsparcia lub pożyczki na
spłatę zadłużenia bez wnoszenia kolejnych wpłat może być zagrożona.
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wartość wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia w roku następnym, Rada
Funduszu, po wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw instytucji
finansowych, może postanowić o zwrocie części środków Funduszu kredytodawcom,
którzy dokonali wpłat w danym roku.
7. Zwrot, o którym mowa w ust. 6, nie może prowadzić do obniżenia środków Funduszu
poniżej kwoty, o której mowa w art. 16 ust. 1, lub do zagrożenia realizacji wsparcia
lub pożyczki na spłatę zadłużenia.
8. Zwrotu, o którym mowa w ust. 6, dokonuje się w terminie 30 dni od dnia podjęcia
przez Radę Funduszu uchwały w przedmiocie zwrotu, proporcjonalnie do wpłat
wniesionych przez kredytodawców.>

Art. 18.
[1.Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii KSFM, może
zawiesić, w drodze rozporządzenia, wpłaty na Fundusz, kierując się koniecznością
zapewnienia stabilności sektora finansowego.]
<1. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komitetu
Stabilności

Finansowej

działającego

w

ramach

wykonywania

funkcji

makroostrożnościowej, może zawiesić, w drodze rozporządzenia, wpłaty na Fundusz,
kierując się koniecznością zapewnienia stabilności sektora finansowego.>
2.W przypadku wydania rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, Rada Funduszu zawiesza
udzielanie wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia z dniem wyczerpania środków
Funduszu, informując o tym kredytodawców. Rada Funduszu ogłasza w dzienniku o
zasięgu ogólnopolskim informację o zawieszeniu udzielania wsparcia lub pożyczki na
spłatę zadłużenia. Wnioski o udzielenie wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia
złożone po dniu ogłoszenia informacji, o której mowa w zdaniu drugim, nie podlegają
rozpatrzeniu.
3.W przypadku wydania rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, kredytodawca przed
zakończeniem rozpatrywania wniosku o udzielenie wsparcia lub pożyczki na spłatę
zadłużenia występuje do Rady Funduszu o rezerwację środków na udzielenie wsparcia lub
pożyczki na spłatę zadłużenia.

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 209 Art. 19.
1.Zwrot wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia rozpoczyna się w miesiącu następującym
po miesiącu, w którym upłynęły 2 lata od wypłaty ostatniej raty wsparcia lub pożyczki na
spłatę zadłużenia, i jest dokonywany w 144 równych, nieoprocentowanych miesięcznych
ratach, płatnych do 15. dnia miesiąca na rachunek [Funduszu] <wskazany przez
kredytodawcę>.
2. Kredytodawca informuje kredytobiorcę co najmniej 30 dni przed terminem wpłaty
pierwszej raty zwracanego wsparcia lub zwracanej pożyczki na spłatę zadłużenia o
wysokości miesięcznej raty, a także wskazuje numer rachunku [bankowego Funduszu], na
który dokonuje się wpłat.
3. W przypadku gdy kredytobiorca, bez opóźnienia w spłacie, dokona spłaty 100 rat,
pozostałą część rat zwrotu wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia umarza się.

<Art. 19a.
Kredytodawca w terminie do 25. dnia miesiąca przekazuje zbiorczo środki pochodzące z
dokonanych przez kredytobiorców wpłat, o których mowa w art. 19 ust. 1, art. 20 i art.
22 ust. 3, na rachunek Funduszu.>
Art. 21.
[1. W przypadku uchybienia terminowi, o którym mowa w art. 19 ust. 1 lub art. 20, Bank
Gospodarstwa Krajowego wzywa pisemnie kredytobiorcę do dokonania płatności,
wyznaczając termin jej dokonania nie dłuższy niż 30 dni.]
<1. W przypadku uchybienia terminowi, o którym mowa w art. 19 ust. 1 lub art. 20,
kredytodawca wzywa pisemnie kredytobiorcę do dokonania płatności, wyznaczając
termin jej dokonania nie dłuższy niż 90 dni.>
2.W przypadku niedokonania płatności w terminie określonym w wezwaniu kredytobiorca
jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu przyznanego wsparcia lub przyznanej pożyczki
na spłatę zadłużenia wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi począwszy od dnia
wymagalności pierwszej raty zwrotu wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia.

Art. 22.
1.Osoba, która otrzymała nienależne wsparcie lub nienależną pożyczkę na spłatę zadłużenia,
dokonuje zwrotu środków równych kwocie przyznanego wsparcia lub przyznanej
pożyczki na spłatę zadłużenia wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi począwszy od
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pożyczki na spłatę zadłużenia.
2.Za nienależne wsparcie uważa się wsparcie wypłacone:
1) pomimo zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę wstrzymania wypłaty
wsparcia, o których mowa w art. 12 ust. 1;
2) na podstawie nieprawdziwych informacji lub sfałszowanych dokumentów albo w
innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę, której wsparcie
przyznano.
2a.Za nienależną pożyczkę na spłatę zadłużenia uważa się pożyczkę na spłatę zadłużenia
wypłaconą na podstawie nieprawdziwych informacji lub sfałszowanych dokumentów albo
w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę, której pożyczkę
na spłatę zadłużenia przyznano.
[3.Zwrot nienależnego wsparcia lub nienależnej pożyczki na spłatę zadłużenia następuje na
rachunek Funduszu w terminie 30 dni od dnia doręczenia kredytobiorcy przez Bank
Gospodarstwa Krajowego pisemnej informacji o uzyskaniu nienależnego wsparcia.]
<3. Zwrot nienależnego wsparcia lub nienależnej pożyczki na spłatę zadłużenia
następuje na rachunek wskazany przez kredytodawcę w terminie 30 dni od dnia
doręczenia kredytobiorcy przez kredytodawcę pisemnej informacji o uzyskaniu
nienależnego wsparcia.>

USTAWA z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2022 r. poz.
761 i 1137)
Art. 11b.
W okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia [31 lipca 2022 r.] <31 października 2022 r.>
nie podlega opodatkowaniu podatkiem sprzedaż detaliczna:
1) benzyn silnikowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r.
o podatku akcyzowym;
2) olejów napędowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r.
o podatku akcyzowym;
3) biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 8
ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym;
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pkt 12 lit. a-b ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

USTAWA z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2022 r.
poz. 813, 835 i 1079)
Art. 127a.
1. Jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia przestępstwom skarbowym,
przestępstwom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 14-16, lub przestępstwom ściganym na
podstawie ratyfikowanych umów międzynarodowych, lub ich wykrycia, ustalenia ich
sprawców, uzyskania i utrwalenia dowodów ich popełnienia, a także wykrycia i
identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z tych
przestępstw albo ich równowartości, oraz wykonania zadań, o których mowa w art. 2 ust.
1 pkt 16a, Szef Krajowej Administracji Skarbowej oraz naczelnik urzędu celnoskarbowego mogą korzystać z przetwarzanych przez banki informacji stanowiących
tajemnicę bankową oraz informacji dotyczących umów o rachunek papierów
wartościowych, umów o rachunek pieniężny, umów ubezpieczenia lub innych umów
dotyczących obrotu instrumentami finansowymi <lub świadczenia usług finansowania
społecznościowego

dla

przedsięwzięć

gospodarczych>,

w

szczególności

z

przetwarzanych przez uprawnione podmioty danych osób, które zawarły takie umowy.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do:
1) spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
2) instytucji rynku towarów giełdowych w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 26
października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 170);
3) zakładów ubezpieczeń;
4) funduszy inwestycyjnych oraz alternatywnych spółek inwestycyjnych;
5) podmiotów wykonujących działalność w zakresie obrotu papierami wartościowymi i
innymi instrumentami finansowymi na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 328, 355, 680, 1505, 1595 i
2140) [.] <;>
<6) 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
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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).>
3. Informacje i dane, o których mowa w ust. 1, udostępnia się nieodpłatnie na podstawie
postanowienia wydanego na pisemny wniosek Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
albo naczelnika urzędu celno-skarbowego przez sąd okręgowy właściwy miejscowo ze
względu na siedzibę wnioskującego organu.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera:
1) numer sprawy i jej kryptonim, jeżeli został jej nadany;
2) opis przestępstwa z podaniem, w miarę możliwości, jego kwalifikacji prawnej;
3) okoliczności uzasadniające potrzebę udostępnienia informacji i danych;
4) wskazanie podmiotu, którego informacje i dane dotyczą;
5) wskazanie podmiotu obowiązanego do udostępnienia informacji i danych;
6) rodzaj i zakres informacji i danych.
5. Po rozpatrzeniu wniosku sąd, o którym mowa w ust. 3, w drodze postanowienia, wyraża
zgodę na udostępnienie informacji i danych wskazanego podmiotu, określając ich rodzaj,
zakres oraz podmiot obowiązany do ich udostępnienia, albo odmawia udzielenia zgody na
udostępnienie informacji i danych. Przepis art. 118 ust. 9 stosuje się odpowiednio.
6. Na postanowienie sądu, o którym mowa w ust. 5, organowi KAS, który wystąpił z
wnioskiem, przysługuje zażalenie.
7. W przypadku wyrażenia przez sąd, o którym mowa w ust. 3, zgody na udostępnienie
informacji oraz danych organ KAS, który wystąpił z wnioskiem, informuje pisemnie
podmiot obowiązany do udostępnienia informacji i danych o rodzaju i zakresie informacji
i danych, które mają być udostępnione, podmiocie, którego informacje i dane dotyczą,
oraz

osobie

funkcjonariusza

wykonującego

czynności

operacyjno-rozpoznawcze

upoważnionego do ich odbioru.
8. W terminie 120 dni, licząc od dnia przekazania informacji i danych, o których mowa w ust.
1, organ KAS, który wystąpił z wnioskiem, informuje podmiot, którego informacje i dane
dotyczą, o postanowieniu sądu wyrażającym zgodę na udostępnienie informacji i danych.
9. Sąd, o którym mowa w ust. 3, na wniosek Szefa Krajowej Administracji Skarbowej albo
naczelnika urzędu celno-skarbowego, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody odpowiednio
Prokuratora Generalnego albo prokuratora okręgowego, może odroczyć, w drodze
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uprawdopodobnione, że poinformowanie podmiotu, którego informacje i dane dotyczą,
może zaszkodzić wynikom podjętych czynności operacyjno-rozpoznawczych. Przepis art.
118 ust. 9 stosuje się odpowiednio.
10. Sąd, o którym mowa w ust. 3, może przedłużać odroczenie obowiązku, o którym mowa w
ust. 8, na dalszy czas oznaczony. Przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio.
11. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 8 lub 9, zostało wszczęte postępowanie
przygotowawcze, kontrola celno-skarbowa, postępowanie podatkowe lub postępowanie w
sprawach celnych, podmiot, którego informacje i dane dotyczą, jest powiadamiany o
postanowieniu sądu o udostępnieniu informacji i danych przez prokuratora lub organ KAS
odpowiednio przed zamknięciem postępowania przygotowawczego, niezwłocznie po jego
umorzeniu, po zakończeniu kontroli celno-skarbowej, jej przekształceniu w postępowanie
podatkowe, przed zakończeniem postępowania podatkowego lub postępowania w
sprawach celnych albo niezwłocznie po ich umorzeniu.
12. Jeżeli informacje i dane, o których mowa w ust. 1, nie dostarczyły podstaw do wszczęcia
postępowania przygotowawczego, postępowania podatkowego, postępowania w sprawach
celnych lub kontroli celno-skarbowej, Szef Krajowej Administracji Skarbowej lub
naczelnik urzędu celno-skarbowego niezwłocznie pisemnie zawiadamia o tym podmiot,
który informacje i dane przekazał.
13. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
wzory dokumentów stosowanych przy przetwarzaniu danych i informacji, o których
mowa w ust. 1 i 2, uwzględniając potrzebę zróżnicowania ich treści w zależności od
zakresu spraw, których dotyczą.
Art. 143c.
Kontrolę przestrzegania środków ograniczających określonych w rozporządzeniu 765/2006,
rozporządzeniu 269/2014, rozporządzeniu 833/2014 oraz w ustawie z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, w ramach sprawowanego
nadzoru lub kontroli, sprawują także, na zasadach określonych w przepisach odrębnych:
1) Generalny Inspektor Informacji Finansowej - w odniesieniu do instytucji obowiązanych, o
których mowa w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu;
[2) Komisja Nadzoru Finansowego - w odniesieniu do podmiotów przez nią nadzorowanych.]
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nadzorowanych, które są instytucjami obowiązanymi, o których mowa w ustawie z
dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu.>

USTAWA z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami
kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1027 i 2320 oraz z 2022 r. poz. 872)

Art. 33.
1. Jeżeli konsument opóźnia się ze spłatą zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu
hipotecznego, kredytodawca wzywa go do dokonania spłaty, wyznaczając termin nie
krótszy niż 14 dni roboczych.
[2. W wezwaniu, o którym mowa w ust. 1, kredytodawca informuje konsumenta o możliwości
złożenia, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, wniosku o
restrukturyzację zadłużenia.]
<2. W wezwaniu, o którym mowa w ust. 1, kredytodawca informuje konsumenta o
możliwości:
1) złożenia, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, wniosku o
restrukturyzację zadłużenia;
2) w przypadku kredytu mieszkaniowego, o którym mowa w ustawie z dnia 9
października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt
mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (Dz. U. z 2022 r. poz.
298 i ...) – uzyskania odpowiednio wsparcia, promesy lub pożyczki na spłatę
zadłużenia, o których mowa w tej ustawie, informując w sposób jednoznaczny i
zrozumiały o:
a) sposobie złożenia wniosku, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 9 października
2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i
znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, oraz o sposobie jego rozpatrywania
przez kredytodawcę,
b) miejscu publikacji informacji o Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, o którym
mowa w art. 14 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców,
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finansowej, oraz o zasadach korzystania ze środków tego Funduszu.>
3. Kredytodawca umożliwia restrukturyzację zadłużenia, jeżeli jest to uzasadnione oceną
sytuacji majątkowej konsumenta.
4. Restrukturyzacja zadłużenia jest dokonywana na warunkach uzgodnionych przez
kredytodawcę i konsumenta.
5. Kredytodawca dokonuje restrukturyzacji zadłużenia przez:
1) zaoferowanie konsumentowi możliwości czasowego zawieszenia spłaty kredytu
hipotecznego;
2) zmianę wysokości rat kapitałowo-odsetkowych kredytu hipotecznego;
3) wydłużenie okresu kredytowania;
4) inne działania umożliwiające spłatę zobowiązania.

USTAWA z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności
osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1349 oraz z 2021 r. poz. 2140)

Art. 2.
1. Podmiotami sektora finansowego w rozumieniu ustawy są:
1) bank krajowy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 oraz z 2020 r. poz. 284, 288, 321 i 1086);
2) instytucja kredytowa, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. - Prawo bankowe, oraz oddział instytucji kredytowej, o którym mowa w art. 4
ust. 1 pkt 18 tej ustawy;
3) oddział banku zagranicznego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe;
4) przedstawicielstwo banku zagranicznego i przedstawicielstwo instytucji kredytowej, o
których mowa w art. 42 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe;
5) przedsiębiorstwo pomocniczych usług bankowych, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt
12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, mające siedzibę na terytorium
państwa członkowskiego;
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Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie
wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniającego
rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn.
zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 575/2013", lub instytucja finansowa, o której
mowa w art. 4 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2019/2033 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla
firm inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, (UE) nr
575/2013, (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 806/2014 (Dz. Urz. UE L 314 z 05.12.2019, str.
1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2019/2033", mające siedzibę na
terytorium państwa członkowskiego;
7) holding mieszany, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia 575/2013, lub
holding mieszany, o którym mowa w art. 110a ust. 1 pkt 6c ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 328, 355, 680,
1505, 1595 i 2140), mające siedzibę na terytorium państwa członkowskiego;
7a) finansowa spółka holdingowa, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia
575/2013, mająca siedzibę na terytorium państwa członkowskiego;
7b) finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej, o której mowa w art. 4 ust. 1
pkt 21 rozporządzenia 575/2013, mająca siedzibę na terytorium państwa
członkowskiego;
7c) inwestycyjna spółka holdingowa, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 23 rozporządzenia
2019/2033, mająca siedzibę na terytorium państwa członkowskiego;
8) towarzystwo, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o
funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
(Dz. U. z 2020 r. poz. 95 i 695);
9) spółka zarządzająca, o której mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o
funduszach

inwestycyjnych

i

zarządzaniu

alternatywnymi

funduszami

inwestycyjnymi, oraz oddział spółki zarządzającej, o którym mowa w art. 270 ust. 1
tej ustawy;
10) spółka mająca siedzibę na terytorium państwa, które jest stroną umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, zarządzająca funduszem inwestycyjnym działającym
zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej regulującymi zasady zbiorowego
inwestowania w papiery wartościowe, o której mowa w art. 276 ustawy z dnia 27 maja
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inwestycyjnymi, oraz oddział takiej spółki utworzony na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;
11) zarządzający z UE, o którym mowa w art. 2 pkt 10c ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o
funduszach

inwestycyjnych

i

zarządzaniu

alternatywnymi

funduszami

inwestycyjnymi, oraz oddział zarządzającego z UE, o którym mowa w art. 276a ust. 2
tej ustawy;
12) osoba prawna mająca siedzibę na terytorium państwa, które jest stroną umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, zarządzająca alternatywnym funduszem
inwestycyjnym na podstawie zezwolenia wydanego przez właściwy organ państwa jej
siedziby, działająca zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej regulującymi
działalność zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, o której
mowa w art. 276i ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i
zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, oraz oddział takiej osoby
prawnej utworzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
13) przedstawiciel funduszu zagranicznego, o którym mowa w art. 256 ust. 1f ustawy z
dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi
funduszami inwestycyjnymi;
14) alternatywna spółka inwestycyjna, o której mowa w art. 8a ustawy z dnia 27 maja
2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi;
15) zarządzający ASI, o którym mowa w art. 8b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r.
o

funduszach

inwestycyjnych

i

zarządzaniu

alternatywnymi

funduszami

inwestycyjnymi;
16) podmiot z siedzibą lub miejscem zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, prowadzący, na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego,
działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek
uczestnictwa

funduszy

inwestycyjnych

lub

tytułów

uczestnictwa

funduszy

zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach
należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, o którym mowa w art. 32 ust. 2
ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;
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- 218 17) instytucja pożyczkowa, o której mowa w art. 5 pkt 2a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o
kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1083), mająca siedzibę na terytorium
państwa członkowskiego lub Konfederacji Szwajcarskiej;
18) związek rewizyjny utworzony przez banki spółdzielcze, o którym mowa w art. 15
ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich
zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2020 r. poz. 449 i 695);
19) jednostka zarządzająca systemem ochrony, o której mowa w art. 22d ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich
zrzeszaniu się i bankach zrzeszających;
20) agent rozliczeniowy, o którym mowa w art. 2 pkt 1a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o usługach płatniczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 794);
21) biuro usług płatniczych, o którym mowa w art. 2 pkt 2a ustawy z dnia 19 sierpnia
2011 r. o usługach płatniczych;
22) instytucja pieniądza elektronicznego, o której mowa w art. 2 pkt 10a ustawy z dnia 19
sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;
23) organizacja płatnicza, o której mowa w art. 2 pkt 19c ustawy z dnia 19 sierpnia 2011
r. o usługach płatniczych, mająca siedzibę na terytorium państwa członkowskiego;
24) podmiot uczestniczący, o którym mowa w art. 2 pkt 22a ustawy z dnia 19 sierpnia
2011 r. o usługach płatniczych, mający siedzibę na terytorium państwa
członkowskiego;
25) wydawca instrumentu płatniczego, o którym mowa w art. 2 pkt 35a ustawy z dnia 19
sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, mający siedzibę na terytorium państwa
członkowskiego;
26) oddział unijnej instytucji płatniczej, o którym mowa w art. 96 ustawy z dnia 19
sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;
27) oddział unijnej instytucji pieniądza elektronicznego, o którym mowa w art. 132y
ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;
28) oddział zagranicznej instytucji pieniądza elektronicznego, o którym mowa w art.
132zh ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;
29) agencja ratingowa, o której mowa w art. 3 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie
agencji ratingowych (Dz. Urz. UE L 302 z 17.11.2009, str. 1, z późn. zm.);
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- 219 30) spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, o której mowa w ustawie z dnia 5
listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z
2019 r. poz. 2412 oraz z 2020 r. poz. 288 i 321);
31) Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, o której mowa w art. 41
ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowokredytowych;
32) Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. poz. 1572 oraz z 2020 r.
poz. 569 i 695);
32a) spółka zależna, o której mowa w art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o
systemie instytucji rozwoju;
33) powszechne towarzystwo emerytalne oraz pracownicze towarzystwo emerytalne, o
których mowa w art. 8 pkt 8 i 9 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i
funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 105);
34) Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, o którym mowa w art. 120 ustawy z
dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 2214 oraz z 2020 r. poz. 1180);
35) Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna, o której mowa w
art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa
ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1135);
36) krajowy zakład ubezpieczeń, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11
września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2020 r.
poz. 895 i 1180);
37) krajowy zakład reasekuracji, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 11
września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
38) spółka celowa, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 11 września 2015 r.
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, mająca siedzibę na terytorium
państwa członkowskiego;
39) oddział, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o
działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
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- 220 40) zagraniczny zakład ubezpieczeń, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 55 ustawy z dnia
11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, mający
siedzibę na terytorium państwa członkowskiego;
41) zagraniczny zakład reasekuracji, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 56 ustawy z dnia
11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, mający
siedzibę na terytorium państwa członkowskiego;
42) zewnętrzna instytucja oceny wiarygodności kredytowej, o której mowa w art. 3 ust. 1
pkt 58 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej;
43) główny oddział, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 września 2015
r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
44) dominujący podmiot ubezpieczeniowy, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z
dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
45) mieszany dominujący podmiot ubezpieczeniowy, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt
21 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej;
46) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., o którym mowa w art. 3 pkt 20
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020 r.
poz. 89, 284, 288 i 568);
47) spółka, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekazał
wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6 lub
ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, zgodnie z
art. 48 ust. 7 tej ustawy;
48) centralny depozyt papierów wartościowych, o którym mowa w art. 3 pkt 21a ustawy z
dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
49) dom maklerski, o którym mowa w art. 95 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi;
50) zagraniczna firma inwestycyjna, o której mowa w art. 3 pkt 32 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, oraz oddział zagranicznej firmy
inwestycyjnej, o którym mowa w art. 117 tej ustawy;
51) oddział zagranicznej osoby prawnej prowadzącej na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej działalność maklerską, o którym mowa w art. 115 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
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- 221 52) przedstawicielstwo zagranicznej firmy inwestycyjnej oraz przedstawicielstwo
zagranicznej osoby prawnej, o których mowa w art. 116 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o obrocie instrumentami finansowymi;
53) spółka prowadząca rynek regulowany, o której mowa w art. 21 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
54) spółka prowadząca izbę rozliczeniową, o której mowa w art. 68a ust. 1 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
55) spółka prowadząca izbę rozrachunkową, o której mowa w art. 68a ust. 2 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
56) CCP, o którym mowa w art. 3 pkt 49 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi;
57) (uchylony);
58) (uchylony);
59) (uchylony);
59a) dostawca usług w zakresie udostępniania informacji, o którym mowa w art. 2 ust. 1
pkt 36a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 600/2014 z dnia 15
maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającego
rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 84, z późn.
zm.);
60) instytucja rynku towarów giełdowych, o której mowa w art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 26
października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 312);
61) podmiot, o którym mowa w art. 9 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o
giełdach towarowych, prowadzący na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru
Finansowego rachunki lub rejestry towarów giełdowych w rozumieniu tej ustawy;
62) Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.;
63) podmiot niebędący bankiem krajowym ani instytucją kredytową, o których mowa w
pkt 1 i 2, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie udostępniania
składników majątkowych na podstawie umowy leasingu [.] <;>
<64) dostawca usług finansowania społecznościowego, o którym 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
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- 222 rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937 (Dz. Urz. UE L 347
z 20.10.2020, str. 1).>
2. Podmiotami sektora finansowego w rozumieniu ustawy są także:
1) przedsiębiorca mający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego, któremu bank,
w drodze umowy, powierzył wykonywanie czynności, zgodnie z art. 6a ust. 1 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe;
2) przedsiębiorca mający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego, któremu
spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa powierzyła, w drodze umowy,
pośrednictwo w zawieraniu i zmianie umów o wykonywanie czynności, o których
mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredytowych, zgodnie z art. 9a ust. 1 tej ustawy, lub któremu
spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa powierzyła wykonywanie czynności
faktycznych związanych z wykonywaniem czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1
tej ustawy, zgodnie z art. 9b tej ustawy;
3) przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny, któremu towarzystwo funduszy
inwestycyjnych powierzyło wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której
mowa w art. 45a ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i
zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;
4) przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny, któremu zarządzający ASI, o którym
mowa w art. 8b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach
inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, powierzył
wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której mowa w art. 70g ust. 1 ustawy
z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi
funduszami inwestycyjnymi;
5) przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny, któremu depozytariusz, zgodnie z art.
81i ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, powierzył wykonywanie czynności w
zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania aktywów funduszu albo
alternatywnej spółki inwestycyjnej;
6) przedsiębiorca, któremu krajowa instytucja płatnicza powierzyła wykonywanie
określonych czynności, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o
usługach płatniczych;
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- 223 7) przedsiębiorca, któremu biuro usług płatniczych powierzyło wykonywanie określonych
czynności, zgodnie z art. 121 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach
płatniczych;
8) przedsiębiorca, któremu krajowa instytucja pieniądza elektronicznego powierzyła
wykonywanie określonych czynności, zgodnie z art. 132v ust. 1 ustawy z dnia 19
sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;
9) przedsiębiorca, za pośrednictwem którego krajowa instytucja pieniądza elektronicznego
dokonuje wykupu pieniądza elektronicznego, zgodnie z art. 132t ustawy z dnia 19
sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;
10) podmiot mający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego, uprawniony do
prowadzenia rachunków papierów wartościowych, któremu pracowniczy fundusz
emerytalny powierzył prowadzenie rachunków ilościowych, zgodnie z art. 101 ust. 2
ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych;
11) podmiot mający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego, uprawniony do
prowadzenia działalności w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi
jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, i posiadający zezwolenie na
wykonywanie tej działalności, któremu pracowniczy fundusz emerytalny powierzył
zarządzanie aktywami funduszu, zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia
1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
12) podmiot mający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego, któremu zakład
ubezpieczeń powierzył wykonywanie czynności ubezpieczeniowych, o których mowa
w art. 4 ust. 7 pkt 3, ust. 8 lub 9 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, zgodnie z art. 73 ust. 1 tej ustawy;
13) podmiot mający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego, któremu zakład
ubezpieczeń lub zakład reasekuracji powierzył wykonywanie czynności, o których
mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2, 4 lub ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o
działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, zgodnie z art. 73 ust. 2 tej ustawy;
14) podmiot mający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego, któremu zakład
ubezpieczeń lub zakład reasekuracji powierzył wykonywanie funkcji należących do
systemu zarządzania, zgodnie z art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o
działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
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- 224 15) przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny, któremu firma inwestycyjna, o której
mowa w art. 3 pkt 33 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi, w drodze umowy, powierzyła wykonywanie czynności, zgodnie z art.
81a tej ustawy;
16) pośrednik kredytu hipotecznego, o którym mowa w art. 4 pkt 15 ustawy z dnia 23
marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu
hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1027);
17) agent, o którym mowa w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie
hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami;
18) pośrednik kredytowy, o którym mowa w art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o
kredycie konsumenckim;
19) agent, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach
płatniczych;
20) agent firmy inwestycyjnej, o którym mowa w art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
21)agent ubezpieczeniowy, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia
2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 1881);
22) agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń;
23) broker ubezpieczeniowy, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15
grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń;
24) broker reasekuracyjny, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia
2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń;
25) podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania w innym niż Rzeczpospolita
Polska państwie członkowskim, wykonujący działalność agencyjną albo działalność
brokerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 42 ustawy z
dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, oraz oddział takiego podmiotu
utworzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Uprawnienia i obowiązki podmiotu sektora finansowego określone w ustawie przysługują
także:
1) przedsiębiorcy mającemu siedzibę na terytorium państwa członkowskiego, któremu
podmiot, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, powierzył, w drodze odrębnej umowy,
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2) przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu, któremu przekazano wykonywanie
powierzonych czynności, zgodnie z art. 45a ust. 4b lub 4c, art. 70g ust. 4 lub art. 81j
ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;
3) podmiotowi mającemu siedzibę na terytorium państwa członkowskiego, któremu
podmiot, o którym mowa w ust. 2 pkt 11, przekazał, zgodnie z art. 152 ustawy z dnia
28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w związku
z art. 45a ust. 4b i 4c ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i
zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, wykonywanie czynności w
zakresie zarządzania portfelami pracowniczego funduszu;
4) podmiotowi mającemu siedzibę na terytorium państwa członkowskiego, innemu niż
towarzystwo

funduszy

inwestycyjnych,

zarządzającemu

sekurytyzowanymi

wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego, o którym mowa w art. 192 ustawy z
dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi
funduszami inwestycyjnymi;
5) podmiotowi, który samodzielnie lub za pośrednictwem podmiotu dominującego w
rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623, 1798 i 2217) świadczy
usługi na rzecz podmiotów, o których mowa w pkt 1-4, w ust. 1, 2 lub w art. 1 ust. 4, z
tym że przepisy ustawy stosuje się wyłącznie do osób ubiegających się o zatrudnienie
lub zatrudnionych w tym podmiocie na stanowiskach związanych ze świadczeniem
usług na rzecz podmiotów, o których mowa w pkt 1-4, w ust. 1, 2 lub w art. 1 ust. 4,
jeżeli świadczenie tych usług jest związane z działalnością tych podmiotów
uregulowaną w przepisach ustaw lub w bezpośrednio stosowanych przepisach prawa
Unii Europejskiej, o których mowa w pkt 1-4, w ust. 1, 2 lub w art. 1 ust. 4, a w
przypadku podmiotów, o których mowa w:
a) ust. 1 pkt 62 - jeżeli świadczenie tych usług jest związane z podstawową
działalnością podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 62,
b) ust. 1 pkt 63 - jeżeli świadczenie tych usług jest związane z działalnością podmiotu,
o której mowa w ust. 1 pkt 63;
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- 226 6) podmiotowi, który samodzielnie lub za pośrednictwem podmiotu dominującego w
rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych świadczy usługi na rzecz podmiotów z siedzibą na
terytorium państwa należącego do Światowej Organizacji Handlu, niebędącego
państwem członkowskim Unii Europejskiej, prowadzących działalność na rynku
finansowym i uprawnionych, zgodnie z prawem państwa, w którym mają siedzibę, do
prowadzenia takiej działalności, o ile usługi te są związane z przedmiotem
podstawowej działalności tych podmiotów, z tym że przepisy ustawy stosuje się
wyłącznie do osób ubiegających się o zatrudnienie lub zatrudnionych w tym
podmiocie na stanowiskach związanych ze świadczeniem usług na rzecz takich
podmiotów.
Art. 3.
1. Podmiot sektora finansowego ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stanowisku związanym z zarządzaniem mieniem
tego podmiotu lub osób trzecich, dostępem do informacji prawnie chronionych,
podejmowaniem decyzji obarczonych wysokim ryzykiem utraty mienia tego podmiotu lub
osób trzecich lub wyrządzenia innej znacznej szkody temu podmiotowi lub osobom
trzecim, a także, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2, od osoby zatrudnionej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na takim stanowisku udzielenia informacji dotyczących
skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, o którym mowa w:
1) art. 61 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo czekowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 462),
2) art. 267b-267d ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2020
r. poz. 275, 568, 695 i 875),
3) art. 23-24a ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649),
4) art. 115-119 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 oraz z 2020 r. poz. 288),
5) art. 77-79 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz.
351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568),
6) art. 42 i art. 42a ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1866, z późn. zm.),
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- 227 7) art. 38-41, art. 43 i art. 43a ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z
2014 r. poz. 730 i 913),
8) art. 81 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2020 r. poz.
130),
9) przepisach rozdziałów XIX, XX, XXIII, XXXIII-XXXVII oraz w art. 197, art. 228231, art. 233, art. 252, art. 255, art. 255a, art. 258 i art. 263 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128 oraz z 2020 r. poz. 568, 875
i 1086),
10) art. 215-219, art. 220 i art. 222 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i
funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
11) art. 171 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe,
12) art. 49 i art. 51-54a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138 i 723),
13) art. 305p-306 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019
r. poz. 900, z późn. zm.),
14) art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 415),
15) przepisach rozdziałów 6-9 działu II w tytule I ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2020 r. poz. 19, 568, 695 i 1106),
16) art. 25 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1158),
17) art. 303-305 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.
U. z 2020 r. poz. 286, 288 i 1086),
18) art. 586-592 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z
2019 r. poz. 505, z późn. zm.),
19) art. 56a, art. 57-58c, art. 59, art. 59a oraz art. 60 ustawy z dnia 26 października 2000 r.
o giełdach towarowych,
20) art. 35-37a ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1049 oraz z 2018 r. poz. 650 i
1075),
21) art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w
systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach
nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. z 2019 r. poz. 212),
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- 228 22) art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych
drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz. U. z
2015 r. poz. 1341),
23) art. 522 i art. 523 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z
2020 r. poz. 1228),
24) art. 225-232 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z
2015 r. poz. 1206, 1273 i 1348),
25) art. 47 i art. 48 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2077, z 2017 r. poz. 60 i 2486 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1629),
26) art. 50 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 686),
27) art. 40 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych
oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2019 r. poz.
1808),
28) art. 287, art. 287a, art. 288a-293, art. 294a-296, art. 298 i art. 299 ustawy z dnia 27
maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi,
29) art. 126-129, art. 131 i art. 132 ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim
zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz.
2036 oraz z 2019 r. poz. 1798),
30) art. 178-183 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
31) art. 45 i art. 46 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1871 i 2217),
32) art. 99-104e ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych,
33) art. 20a ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z
2020 r. poz. 180, 284, 568 i 695),
34) art. 105, art. 106 i art. 108-110 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o spółdzielni
europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2043),
35) art. 16 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom
rynkowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2070),
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- 229 36) art. 74v i art. 74 w ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredytowych,
37) art. 45-51 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych
i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 389),
38) art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133),
39) art. 59e-59i ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim,
40) art. 150-153b ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,
41) art. 33 i art. 34 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu
mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1805 oraz z 2020 r.
poz. 471),
42) art. 87-98 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2020 r. poz.
1208),
43) art. 430-440 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej,
44) art. 332-334 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym,

systemie

gwarantowania

depozytów

oraz

przymusowej

restrukturyzacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 842),
45) art. 40-45 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji
elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173),
46) art. 76-78 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze
nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami,
47) art. 89 i art. 90 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń,
48) art. 156 i art. 157 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971, 875 i 1086) <,>
<49) art. 37–41 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym
dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz. U. poz. …)>
- a osoba ubiegająca się o zatrudnienie lub osoba zatrudniona obowiązana jest do
udzielenia takich informacji na żądanie podmiotu sektora finansowego.
2. Podmiot sektora finansowego może żądać od osoby zatrudnionej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej udzielenia informacji, o których mowa w ust. 1:
1) w przypadku osoby zatrudnionej na stanowisku, o którym mowa w ust. 1 - nie częściej
niż raz na 12 miesięcy, a także każdorazowo w przypadku, gdy:
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którym mowa w ust. 1, lub
b) zamierza powierzyć tej osobie pracę na innym stanowisku, o którym mowa w ust.
1, a osoba ta wyraziła zgodę na powierzenie jej pracy na tym stanowisku;
2) w przypadku osoby zatrudnionej na stanowisku innym niż stanowisko, o którym mowa
w ust. 1 - jeżeli zamierza powierzyć tej osobie pracę na stanowisku, o którym mowa w
ust. 1, a osoba ta wyraziła zgodę na powierzenie jej pracy na tym stanowisku.
3. Informacje, o których mowa w ust. 1, nie obejmują danych o skazaniach, które uległy
zatarciu.

USTAWA z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.)

Art. 31fa.
1. Na wniosek kredytobiorcy, kredytodawca zawiesza wykonanie:
1) umowy o kredyt konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie
konsumenckim, albo
[2) umowy o kredyt hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie
hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz.
U. z 2020 r. poz. 1027 i 2320), albo]
3) umowy o kredyt w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo
bankowe - jeżeli kredytobiorcą jest konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
2. Zawieszenie wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje kredytobiorcy, który
po dniu 13 marca 2020 r. utracił pracę lub inne główne źródło dochodu. W przypadku w
którym stroną umowy, o której mowa w ust. 1, jest więcej niż jeden kredytobiorca, dla
spełnienia warunku określonego w zdaniu pierwszym wystarczy utrata pracy lub innego
głównego źródła dochodu przez jednego z nich.

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 231 3. Jeżeli kredytobiorca jest stroną więcej niż jednej umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 1
[albo ust. 1 pkt 2] albo ust. 1 pkt 3, z danym kredytodawcą, wniosek o zawieszenie
wykonania umowy może dotyczyć tylko jednej z tych umów.
[4. Kredytobiorca składa wniosek o zawieszenie wykonania umowy na trwałym nośniku,
odpowiednio w rozumieniu art. 5 pkt 17 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie
konsumenckim albo art. 4 pkt 22 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym
oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.]
<4. Kredytobiorca składa wniosek o zawieszenie wykonania umowy na trwałym nośniku
w rozumieniu art. 5 pkt 17 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie
konsumenckim.>
5. Wniosek o zawieszenie wykonania umowy zawiera w szczególności:
1) oznaczenie kredytobiorcy;
2) oznaczenie kredytodawcy;
3) oznaczenie umowy o kredyt, o której mowa w ust. 1;
4) wskazanie wnioskowanego okresu zawieszenia umowy;
5) oświadczenie kredytobiorcy, że po dniu 13 marca 2020 r. utracił on pracę lub inne
główne źródło dochodu.
6. Kredytobiorca składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 5, pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie
jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje
pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
7. Wykonanie umowy zostaje zawieszone z dniem doręczenia kredytodawcy wniosku o
zawieszenie wykonania umowy, na okres wskazany przez kredytobiorcę we wniosku, nie
dłuższy niż 3 miesiące.
8. W okresie zawieszenia wykonywania umowy kredytobiorca nie jest zobowiązany do
dokonywania płatności wynikających z umowy, z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń
powiązanych z umowami, o których mowa w ust. 1.
9. Kredytodawca w terminie 14 dni od doręczenia wniosku o zawieszenie wykonania umowy
potwierdza na trwałym nośniku, o którym mowa w ust. 4, jego otrzymanie i przekazuje
potwierdzenie kredytobiorcy. Kredytodawca wskazuje w potwierdzeniu okres, na który
zostało zawieszone wykonywanie umowy, oraz wysokość opłat z tytułu ubezpieczeń, o
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wykonania umowy.
10. Okres zawieszenia wykonywania umowy nie jest traktowany jako okres kredytowania.
Okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie ulegają przedłużeniu
o okres zawieszenia wykonywania umowy.
11. W okresie zawieszenia wykonywania umowy nie są naliczane odsetki ani pobierane
opłaty inne niż wskazane w potwierdzeniu, o którym mowa w ust. 9.
12. Zawieszenia wykonania umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 3, nie stosuje się do kredytu
studenckiego, o którym mowa w art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619 i 1630).

USTAWA z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1137)

[Art. 9.
1. Sprzedawca dokonujący sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu jest
obowiązany do dnia 31 grudnia 2022 r. do przekazywania temu nabywcy informacji o
odpowiednio zwolnieniu od podatku akcyzowego lub obniżonej stawce tego podatku
dotyczących energii elektrycznej:
1) przez każdorazowe dołączenie tej informacji do faktury lub innego dokumentu, z
którego wynika zapłata należności za energię elektryczną, albo
2) oddzielnie, w przypadku gdy faktura lub inny dokument, z którego wynika zapłata
należności za energię elektryczną, zostaną wysłane po dniu 31 lipca 2022 r.
2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu wzór informacji, o której
mowa w ust. 1.]

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

