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Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r. 

 

 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 291) 

 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Opiniowana ustawa ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. Zmiany dotyczą 

przeprowadzania oferty publicznej papierów wartościowych oraz trybu sprawowania przez 

Komisję Nadzoru Finansowego nadzoru w tym zakresie. Wdrożeniu podlega przede 

wszystkim dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/73/UE z dnia 24 listopada 

2010 r. zmieniająca dyrektywę 2003/71/WE w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego 

w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych oraz 

dyrektywę 2004/109/WE w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości 

informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku 

regulowanym. Ponadto wprowadzane zmiany mają na celu doprecyzowanie niektórych 

przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych 

do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej zwaną także ustawą 

o ofercie) w zakresie, w jakim implementowała ona przepisy dyrektywy 2003/71/WE. 

Dodatkowo opiniowana ustawa doprecyzowuje niektóre przepisy, które ściśle wiążą się z 

przeprowadzaniem ofert publicznych i procedurą zatwierdzania prospektu emisyjnego, o 

których mowa w ww. dyrektywach. 

Najistotniejsze zmiany objęte nowelizacja to m. in.: 

1) zmiana definicji oferty publicznej skutkująca wyłączeniem spod obowiązku 

prospektowego każdej oferty papierów wartościowych - niezależnie od pozostałych jej 

warunków - skierowanej, do nie więcej niż 150 osób, 
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2) wprowadzenie obowiązku - w przypadku gdy oferta jest dokonywana za pośrednictwem 

firmy inwestycyjnej - dokonywania wpłat z tytułu zapisów na akcje nowej emisji na 

wydzielony rachunek bankowy tej firmy (środki pieniężne pochodzące z wpłat nie mogą 

zostać przekazane emitentowi przed zarejestrowaniem przez sąd rejestrowy podwyższenia 

kapitału zakładowego, w ramach którego dokonana została oferta publiczna akcji), 

3) uproszczenie obowiązków informacyjnych związanych z niektórymi rodzajami ofert 

publicznych oraz dopuszczeniem papierów wartościowych do obrotu na rynku 

regulowanym (np. w przypadku, gdy zakładane wpływy brutto z emisji w ciągu roku mają 

stanowić mniej 2 500 tys. euro, nie wymaga się prospektu emisyjnego, pod warunkiem 

przygotowania memorandum informacyjnego, które nie podlega obowiązkowi 

zatwierdzenia przez KNF, a w przypadku emisji publicznej w kwocie poniżej 100 tys. 

euro ustawa nie przewiduje żadnego obowiązku prospektowego), 

4) umożliwienie stosowania przez emitentów papierów wartościowych o charakterze 

nieudziałowym oferty kaskadowej, polegającej na tym, że emitent udziela zgody na 

sprzedaż papierów wartościowych przez wybrane instytucje finansowe (banki, instytucje 

kredytowe, firmy inwestycyjne, zagraniczne firmy inwestycyjne lub konsorcja tych 

podmiotów) w imieniu i na rachunek tych instytucji, z wykorzystaniem prospektu 

emisyjnego sporządzonego uprzednio przez samego emitenta, 

5) rozszerzenie formy i treści podsumowania prospektu emisyjnego (po zmianach stanowić 

ma podstawowe źródło informacji dla inwestorów detalicznych), 

6) zakazanie publicznego poszukiwania inwestorów w przypadku oferty niepublicznej 

(zasada zastępująca aktualne „proponowanie nabycia”), 

7) możliwość rozpoczęcia akcji promocyjnej oferty publicznej dopiero od momentu złożenia 

prospektu emisyjnego do KNF; w przypadku oferty publicznej prowadzonej bez 

prospektu lub memorandum informacyjnego możliwość prowadzenia akcji promocyjnej 

pod warunkiem zgody KNF dla treści materiałów promocyjnych, 

8) zmiany dotyczące sankcji administracyjnych (m. in. podwyższenie sankcji za 

niezastosowanie się do środków nadzoru KNF na podstawie art. 16, art. 17  

i art. 53 ustawy o ofercie, wprowadzenie kar pieniężnych dla osób działających w imieniu 

lub na zlecenie emitenta lub sprzedającego przy dokonywaniu czynności związanych z 

ofertą publiczną lub akcją promocyjną), 

9) zmiany dotyczące sankcji karnych (m. in. wprowadzenie sankcji za naruszenie art. 3 ust. 2 

ustawy o ofercie, podniesienie sankcji za dokonanie oferty publicznej bez wymaganego 
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ustawą prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego). 

Opiniowana ustawa dokonuje przede wszystkim zmian w ustawie o ofercie publicznej 

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 

oraz o spółkach publicznych. Zmiany dokonywane w innych ustawach co do zasady wynikają 

z konieczności dostosowania tych ustaw do nowych merytorycznych rozwiązań ustawy 

o ofercie. 

Termin wejścia w życie opiniowanej ustawy został określony na 14 dni od dnia 

ogłoszenia. 

Termin wdrożenia dyrektywy wykonywanej opiniowaną ustawą upłynął 1 lipca 2012 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 32. posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2013 r. 

w oparciu o przedłożenie rządowe. Pierwsze czytanie projektu odbyło się na 28. posiedzeniu 

Sejmu w dniu 6 grudnia 2012 r. Następnie projekt stanowił przedmiot prac Komisji Finansów 

Publicznych. Komisja wprowadziła do projektu poprawki mieszczące się w meritum 

przedłożenia. Poprawki te doprecyzowywały, ujednolicały i korygowały regulacje projektu. 

W trakcie drugiego czytania (na posiedzeniu Sejmu) wniesiono dwie dodatkowe poprawki., 

które również korygowały i doprecyzowywały przepisy ustawy. Poprawki te (w trzecim 

czytaniu) zostały przyjęte przez Sejm.  

 

III. Uwagi szczegółowe 

 

1) art. 1 pkt 5 noweli, art. 7 ustawy o ofercie. 

Przepis art. 7 ustawy o ofercie stanowi, że oferta publiczna wymaga udostępnienia do 

publicznej wiadomości prospektu emisyjnego. Jednocześnie formułuje od tej zasady szereg 

wyjątków, określających przypadki w których brak jest obowiązku udostępniania prospektu 

albo obowiązek ten zastąpiony jest obowiązkiem udostępnienia memorandum. Warunki jakim 

powinien odpowiadać prospekt emisyjny i memorandum informacyjne, a także zasady 

zatwierdzania prospektu emisyjnego i memorandum informacyjnego (z wyjątkiem 

memorandum, o którym mowa w art. 41, które nie podlega zatwierdzeniu) określają przepisy 

art. 21 – 44 ustawy o ofercie.  
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Brak jest natomiast jednoznacznych przepisów ustawy, które rozstrzygałby o obowiązku 

(lub braku obowiązku) sporządzenia prospektu na zasadach określonych w ustawie (oraz 

zatwierdzenia prospektu), w tych sytuacjach, w których ustawa nie stanowi o wymogu 

udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości.  

Należy postulować doprecyzowanie odpowiednich przepisów. 

Przykładowo art. 27 ust. 4 formułując wyjątek od zasady składania wniosku 

o zatwierdzanie prospektu za pośrednictwem firmy inwestycyjnej stanowi, że pośrednictwo to 

nie jest wymagane w związku z ofertą publiczną, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 4 i 5. 

Tymczasem oferta ta nie wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu 

emisyjnego.  

 

2) art. 1 pkt 5 noweli, art. 7 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 pkt 5 oraz ust. 9 i ust. 16 ustawy o ofercie. 

Opiniowana ustawa w szeregu przepisów stanowi o zakładanych wpływach brutto 

liczonych według ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży papierów wartościowych z dnia jej 

ustalenia. Rozważenia wymaga ewentualne zdefiniowanie tak określonych wpływów.  

 

3) art. 1 pkt 5 noweli, art. 9 ustawy o ofercie. 

Przepis art. 9 ust. 1 ustawy o ofercie stanowi o możliwości wystąpienia przez KNF do 

Komisji Europejskiej z wnioskiem o wydanie decyzji stwierdzającej równoważność ram 

prawnych i nadzorczych dotyczących działania rynku regulowanego w państwie niebędącym 

państwem członkowskim z rynkiem regulowanym, jeżeli przepisy prawa krajowego tego 

państwa w zakresie podstaw funkcjonowania rynku regulowanego i nadzoru nad nim nie 

pozostają w sprzeczności z przepisami odpowiednich, wskazanych w przepisie, dyrektyw. 

Przepis ten, jako odsyłający KNF do niemających bezpośrednio mocy wiążącej aktów 

prawnych1 może budzić wątpliwości. Wystarczającym wydaje się zobligowanie KNF do 

wykazania, że ramy prawne i nadzorcze państwa trzeciego spełniają warunki określone 

w art. 9 ust. 2 ustawy o ofercie. 

 

 

                                                 
1 Dyrektywy wiążą każde państwo członkowskie do którego są skierowane, jedynie w odniesieniu do rezultatu, 
który ma być osiągnięty, pozostawiają organom krajowym swobodę wyboru formy i środków wdrożenia 
(art. 288 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej). 
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Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 5, w art. 9: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Komisja może wystąpić do Komisji Europejskiej z wnioskiem o wydanie decyzji 

stwierdzającej równoważność ram prawnych i nadzorczych dotyczących działania rynku 

regulowanego w państwie niebędącym państwem członkowskim z rynkiem 

regulowanym.”, 

b) w ust. 2 skreśla się wyrazy „ co najmniej”; 

 

4) art. 9 noweli, art. 15a ust. 1 ustawy o ofercie. 

Przepis art. 15a dotyczy instytucji tzw. oferty kaskadowej. Zgodnie z tym przepisem 

emitent papierów wartościowych objętych lub nabytych, albo które mają być objęte lub 

nabyte, przez wskazane w przepisie instytucje finansowe (uczestników oferty kaskadowej) 

może udzielić zgody na sprzedaż przez te podmioty tych papierów wartościowych w drodze 

oferty publicznej, na podstawie prospektu emisyjnego sporządzonego przez emitenta. 

W uzasadnieniu do projektu ustawy wnioskodawcy wskazują, że regulacja ta zapewnić 

ma możliwość sprzedaży przez emitenta papierów wartościowych wybranym instytucjom 

finansowym, które z kolei mogą sprzedać te papiery następnym instytucjom, tworząc kolejne 

poziomy „kaskady”, na końcu której dochodzi do sprzedaży papierów klientom detalicznym. 

Zgodnie z uzasadnieniem pomiędzy emitentem i uczestnikami dalszych poziomów kaskady 

(z wyjątkiem pierwszego nabywcy), nie będą zachodzić relacje kontraktowe, a podstawą 

korzystania przez kolejne instytucje finansowe z prospektu emisyjnego sporządzonego przez 

emitenta będzie jego zgoda in blanco.  

Pytanie budzi czy wyrażony w uzasadnieniu zamiar ustawodawcy, został adekwatnie 

oddany w brzmieniu przepisu art. 9 ust. 1. Przepis ten w wyraźny sposób mówi o „zgodzie na 

(…) sprzedaż przez te podmioty.” Wykładnia językowa przepisu wskazuje więc, że zgodę na 

wykorzystanie prospektu powinien otrzymać nie tylko pierwszy, ale także każdy kolejny 

nabywca papierów wartościowych. 

 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 9, w art. 15a po ust. 1 dodaje się ust. … w brzmieniu: 
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„…. Zgoda emitenta jest skuteczna wobec uczestników oferty kaskadowej, którzy 

nabędą papiery udziałowe od uczestników oferty kaskadowej, którzy zgodę uzyskali.”; 

 

5) art. 11 noweli, art. 18a ust. 1 ustawy o ofercie. 

Zgodnie z art. 18a ust. 1 ustawy o ofercie, w przypadku nadania rygoru natychmiastowej 

wykonalności decyzji o zastosowaniu środków, o których mowa w art. 16–18 oraz art. 53 ust. 

10 i 12 ustawy, uzasadnienie decyzji doręcza się w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

Zgodnie z art. 107 Kodeksu postępowania administracyjnego uzasadnienie faktyczne 

i prawne decyzji jest jej integralną częścią (doręczane jest wiec wraz z decyzją). Pytanie budzi 

o zasadność odejścia od tej kodeksowej konstrukcji. Nowe rozwiązanie zakłada, że 

niekorzystna dla adresata decyzja, zaopatrzona w rygor natychmiastowej wykonalności, 

będzie dodatkowo pozbawiona uzasadnienia, co w konsekwencji utrudni złożenie wniosku 

o ponowne rozpatrzenie sprawy. Tym samym ustawodawca pogorszając „sytuację 

materialną” emitenta (rygor natychmiastowej wykonalności) dodatkowo wprowadza 

pogorszenie jego sytuacji „procesowej” (uzasadnienie decyzji po 14 dniach). 

Uzasadnienie do projektu ustawy stanowi jedynie, że dodany art. 18a ustawy reguluje 

postępowanie KNF w przypadku podjęcia przez Komisję decyzji o zastosowaniu środków 

nadzoru przewidzianych w art. 16 – 18 oraz w art. 53 ust. 10 i 12. 

 

6) art. 1 pkt 15 i pkt 41noweli, art. 23 i art. 98 ust. 2 ustawy o ofercie. 

Przedmiotowe przepisy wprowadzają do ustawy o ofercie pojęcie „kluczowych 

informacji”. 

1. Przepis art. 23 ustawy stanowi, że dokument podsumowujący oraz podsumowanie 

będące częścią prospektu emisyjnego sporządzonego w formie jednolitego dokumentu 

obejmuje kluczowe informacje przedstawione w sposób zwięzły i bez sformułowań 

technicznych.  

Należy postulować doprecyzowanie określenia „kluczowych informacji”, tak aby zakres 

informacji zawartych w podsumowaniu lub dokumencie podsumowującym nie budził 

wątpliwości. Tym bardziej, że jak wskazuje uzasadnienie do projektu ustawy, po jej zmianach 

podsumowanie projektu emisyjnego stanowić ma podstawowe źródło informacji dla 

inwestorów detalicznych. 
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2. Zgodnie z art. 98 ust. 2 informacje zawarte w kluczowych informacjach dla 

inwestorów, w tym ich tłumaczenie, nie są podstawą odpowiedzialności cywilnej, chyba że 

wprowadzają one w błąd, są nieprawdziwe lub niezgodne z odpowiednimi częściami 

prospektu emisyjnego. 

W przypadku, gdy zakładane nowelizacją brzmienie art. 23 ustawy, nie ulegnie zmianie 

należy (przynajmniej)  w art. 98 ust. 2 odesłać nie do „kluczowych informacji” (te jako takie 

mogą znajdować się w całym prospekcie emisyjnym), a do dokumentu podsumowującego 

i do podsumowania. 

 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 41, w ust. 2 wyrazy „kluczowych informacjach dla inwestorów” zastępuje się 

wyrazami „podsumowaniu lub dokumencie podsumowującym”; 

lub 

w art. 1 w pkt 41, w ust. 2 po wyrazach „kluczowych informacjach dla inwestorów” dodaje 

się wyrazy „, o których mowa w art. 23;”; 

 

7) art. 1 pkt 9, 15 i 17 noweli, art.15a ust. 1 i 4, art. 23, art. 25 ust. 1 i 4 oraz art. 26 ustawy 

o ofercie. 

Ustawa o ofercie odsyła w szeregu swoich przepisów do stosowania rozporządzenia 

Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonującego dyrektywę 2003/71/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych 

oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz 

rozpowszechniania reklam. Odesłania te w większości przypadków mają charakter 

informacyjny. Ustawodawca uznał taki sposób formułowania przepisów za celowy dla 

zachowania spójności wprowadzanych instytucji oraz ze względu na walor informacyjny tych 

odesłań. Nie zawsze jednak przepisy zawierające odesłania jednoznacznie wskazują regulacje 

rozporządzenia 809/2004. Należy postulować doprecyzowanie odesłań w art.15a ust. 1 i 4, 

art. 23, art. 25 ust. 1 i 4 oraz art. 26 ustawy. Tym bardziej, że niektóre ze wskazanych 

przepisów, w brzmieniu obowiązującym dotychczas, zawiera odesłania wprost do 

konkretnych jednostek redakcyjnych rozporządzenia 809/2004. Takie kompletne odesłania 

zawierają też nowelizowane art. 24, art. 32, art. 37 ust. 6, 47 ust. 6, art. 53 ust. 2, art. 96  ust. 1 

pkt 3 ustawy. 
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8) art. 1 pkt 19 noweli, art. 32 ust. 4 ustawy o ofercie. 

Wskazana jest zmiana o charakterze techniczno-legislacyjnym uwzgledniająca 

terminologię art. 32 ust. 1 i 3. Na podstawie tych przepisów KNF może żądać uzupełnienia 

lub zmiany informacji, a także zamieszczenia dodatkowych informacji w prospekcie 

emisyjnym. Przepis art. 32 ust. 4 stanowi o uzupełnieniu lub dostarczeniu informacji. 

 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 19, w art. 32 w ust. 4 wyrazy „w dniu uzupełnienia dokumentacji lub 

dostarczenia wymaganych informacji” zastępuje się wyrazami ”w dniu uzupełnienia, zmiany 

lub dostarczenia dodatkowych informacji”; 

 

9) art. 1 pkt 19 noweli, art. 33 ust. 4, 5 i 6 ustawy o ofercie. 

Przepis art. 33 ust. 4 stanowi o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności 

z mocy ustawy. Przepis art. 33 ust. 5 stanowi o doręczeniu decyzji przez opublikowanie jej na 

stronie internetowej KNF. Oba te przepisy stanowią wyjątek od kodeksowych regulacji w tym 

zakresie (art. 130, art. 109 i art. 46 kpa).  

Ze względu na przedmiot decyzji – decyzja o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego 

w całości uwzgledniająca żądanie strony – rozwiązanie to, co do zasady, można przyjąć za 

dopuszczalne. Należy jednak zwrócić uwagę na szczegółowe następstwa tak sformułowanych 

przepisów. 

Zgodnie z art. 6 ustawy emitent przekazuje do KNF, niezwłocznie po jego 

zatwierdzeniu, prospekt emisyjny w brzmieniu zatwierdzonym przez Komisję. Niezwłocznie 

po otrzymaniu prospektu emisyjnego ,w brzmieniu zatwierdzonym przez KNF, Komisja 

przekazuje jego kopię do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. 

Pytanie budzi zasadność przekazywania przez emitenta prospektu do KNF po jego 

zatwierdzeniu, skoro zatwierdzenia dokonuje sama Komisja. Opublikowanie natychmiast 

wykonalnej decyzji na stronie internetowej skuteczne bez jej doręczenia z dniem 

opublikowania, spowoduje obowiązek niezwłocznego przekazania „z powrotem” do KNF 

prospektu, który jest już w dyspozycji KNF. Następnie KNF niezwłocznie przekaże prospekt 

do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.  

Wątpliwość może też budzić zasadność nadania z mocy ustawy klauzuli 

natychmiastowej wykonalności wobec brzmienia art. 130 § 4 kpa (decyzja podlega 
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wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, gdy jest zgodna z żądaniem 

wszystkich stron) oraz zakładana skuteczność doręczenia decyzji z dniem opublikowania 

(w kontekście obowiązku emitenta przekazania zatwierdzonego prospektu).  

 

10) art. 1 pkt 23 noweli, art. 40 ust. 1 i art. 7 ust. 8 pkt 3 ustawy o ofercie. 

Przepis art. 7 ust. 8 pkt 3 przesądza o możliwości zastąpienia prospektu emisyjnego 

memorandum informacyjnym, o którym mowa w art. 39, pod warunkiem, sporządzenia 

memorandum „co najmniej w języku angielskim”. Tymczasem zgodnie z art. 40 ustawy 

o ofercie memorandum informacyjne o którym mowa w art. 39 ustawy sporządza się 

w języku polskim, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 8 pkt 3. Pytanie budzi o wartość normatywną 

tego zastrzeżenia. Wydaje się, że w zamyśle ustawodawcy miało ono rozwiać wątpliwości 

związane z kolizją dwóch powołanych przepisów. Tymczasem, w dalszym ciągu pozostaje 

nieprzesądzonym, czy memorandum może zostać sporządzone jedynie (co najmniej) w języku 

angielskim, czy też w języku polskim oraz co najmniej w języku angielskim.  

 

Propozycja poprawki: 

w art. 1: 

a) w pkt 5, w art. 7 w ust. 8 w pkt 3 wyrazy „co najmniej w języku angielskim” zastępuje się 

wyrazami „co najmniej w języku polskim oraz języku angielskim”, 

b) w pkt 23, w art. 40 w ust. 1 wyrazy „z zastrzeżeniem” zamienia się na wyrazy 

„z uwzględnieniem”; 

 

11) art. 1 pkt 40 lit. a noweli, art. 96 ust. 1pkt 5 ustawy o ofercie. 

Wskazana jest zmiana uwzgledniająca, że obowiązek z art. 51 ust. 1 nie dotyczy 

memorandum informacyjnego. 

 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 40 w lit. a, w pkt 5 skreśla się wyrazy „lub memorandum informacyjnego”; 

 

12) art. 1 pkt 40 lit. b noweli, art. 96 ust. 1d ustawy o ofercie. 

Przepis art. 96 ust. 1d stanowi o odpowiedzialności administracyjnej za rażące 

naruszenie wskazanych przepisów przy wykonywaniu czynności związanych z ofertą 
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publiczną lub akcją promocyjną osób działających w imieniu lub na zlecenie emitenta, 

w szczególności członków zarządu, komplementariuszy w spółce komandytowo-akcyjnej lub 

komandytowej lub wspólników w spółce jawnej lub partnerskiej. Zgodnie z tym przepisem 

KNF może nałożyć karę do 1 mln zł na każdą z osób działających w imieniu lub na zlecenie 

emitenta.  

Szczególną wątpliwość budzi możliwość nałożenie kary na wspólnika, czy też członka 

zarządu spółki, nawet w przypadku, gdy przy podejmowaniu decyzji naruszającej przepisy 

wyrażał on zdanie przeciwne przyjętemu rozwiązaniu. 

 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 40 w lit. d, skreśla się ust. 1d; 

 

13) art. 11 noweli. 

Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego ustawa powinna 

wchodzić w życie z zachowaniem odpowiedniej vacatio legis. Nakaz ten wynika z ogólnej 

zasady ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz zasady 

przyzwoitej legislacji (art. 2 Konstytucji). Trybunał wskazuje, że termin wejścia w życie 

nowych przepisów powinien być dostosowany do treści i charakteru wprowadzanych 

regulacji oraz stwarzać musi realną gwarancję wszystkim ich adresatom do przygotowania się 

do realizacji postanowień nowowprowadzanych aktów, w szczególności w wypadku 

wprowadzania różnorodnych zakazów i nakazów połączonych z odpowiedzialnością karną. 

Termin wejścia w życie opiniowanej ustawy określony został na 14 dni od dnia 

ogłoszenia. Odpowiada on standardowemu okresowi vacatio legis wyznaczonemu przez 

ustawę o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Pytanie 

budzi, czy w wypadku opiniowanej ustawy jest to termin optymalny i czy, ze względu na 

materię nowelizacji nie powinien zostać wydłużony. 
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14) art. 1 pkt 4 noweli. 

Wskazana jest poprawka zmierzająca do prawidłowego wprowadzenia zmian do ustawy. 

 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 3 w lit. a: 

-  wyrazy „art. 15 ust. 1 i 4” zastępuje się wyrazami „art. 15 ust. 1 i 4 dwukrotnie”, 

- wyrazy „art. 16 ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia” zastępuje się wyrazami „art. 16 ust. 

1 we wprowadzeniu do wyliczenia dwukrotnie”, 

- wyrazy „art. 16 ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia” zastępuje się wyrazami „art. 16 ust. 

1 we wprowadzeniu do wyliczenia dwukrotnie”, 

- wyrazy „art. 36 ust. 3” zastępuje się wyrazami „art. 36 ust. 3 dwukrotnie”, 

- wyrazy „art. 37 ust. 1 pkt 2 i ust. 3” zastępuje się wyrazami „art. 37 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 

trzykrotnie”. 

 

 

 

Szymon Giderewicz 

starszy legislator 

 


