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Opinia  

do ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie  

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do  

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 

(druk nr 131) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa z dnia 25 maja 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, wprowadza 

do polskiego porządku prawnego instytucję nowacji rozliczeniowej. 

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, Polska jest jednym z nielicznych 

krajów europejskich, w których nie stosuje się takiej konstrukcji prawnej. Pozostawienie 

nowacji rozliczeniowej poza regulacją może powodować uznanie naszego kraju za obszar 

podwyższonego ryzyka rozliczeniowego.  

Proponowane w noweli zmiany mają ponadto umożliwić w przyszłości efektywne 

stosowanie znajdującego się obecnie w fazie projektu rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie transakcji na instrumentach pochodnych będących 

przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, partnerów centralnych i repozytoriów 

transakcji (EMIR). 

Nowacja rozliczeniowa, choć zbliżona do niektórych konstrukcji cywilnoprawnych - 

odnowienia, przelewu czy też przejęcia długu - stanowi jednak odrębną od nich umowę, 

stypizowaną wyłącznie na potrzeby realizacji rozliczeń transakcji zawieranych na rynku 

finansowym.  

Jej istotą jest wstąpienie przez izbę rozliczeniową w prawa i obowiązki 

dotychczasowych stron transakcji mającej za przedmiot obrót instrumentami finansowymi. 

Od chwili dokonania nowacji izba rozliczeniowa staje się podmiotem odpowiedzialnym za 

rozliczenie transakcji oraz gwarantującym jej pewność. 
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Zgodnie z dodawanym do ustawy o obrocie instrumentami finansowymi art. 45b ust. 

1 pkt 3, rozliczenie transakcji zawartej przez inny podmiot będzie możliwe pod warunkiem 

uzyskania jego zgody.  

W art. 45h ustawy o obrocie instrumentami finansowymi uregulowano mechanizm 

nowacji rozliczeniowej oraz określono skutki przyjęcia transakcji do rozliczenia w jej trybie.  

Rodzaje transakcji podlegające rozliczeniu w drodze nowacji oraz zakres 

odpowiedzialności podmiotu rozliczającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań wynikających z transakcji określać ma jego regulamin. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 15. posiedzeniu w dniu 25 maja br. pochodziła z 

przedłożenia poselskiego. Projektem zajmowała się w Sejmie Komisja Finansów 

Publicznych, która skierowała go do rozpatrzenia przez podkomisję stałą do spraw instytucji 

finansowych. 

Projekt ustawy nie budził kontrowersji, zgłoszone do niego poprawki miały w 

większości charakter zmian legislacyjno-prawnych. Przyjęto wszystkie spośród pięciu 

poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

Posłowie uchwalili ustawę przy 304 głosach za, 1 przeciw i 136 wstrzymujących się. 

 

III. Uwagi 

1) W art. 1 w pkt 1 noweli zmodyfikowano definicję rozliczenia transakcji w ten sposób, 

aby obejmowała ona także rozliczenie w trybie nowacji. I tak, zgodnie z art. 45b ust. 1 

pkt 3, rozliczeniem transakcji mających za przedmiot instrumenty finansowe jest 

ustalenie wysokości świadczeń pieniężnych i niepieniężnych wynikających z 

zawartych transakcji, w ramach przyjętego sposobu rozliczenia, do których są 

zobowiązani lub uprawnieni uczestnicy, którzy na zasadach określonych w 

regulaminie podmiotu rozliczającego zobowiązali się wobec tego podmiotu do 

wykonywania obowiązków wynikających z rozliczania transakcji zawartych przez 

inne podmioty oraz uzyskali zgodę podmiotu zawierającego transakcje na 

wykonywanie tych obowiązków. Z przepisu tego, a także z samej istoty nowacji 

rozliczeniowej wynika, że izba rozliczeniowa wstąpić może zarówno w prawa jak i w 

obowiązki stron transakcji. Wbrew jednak tej zasadzie, w kilku ustępach noweli 

wskazuje się jedynie na obowiązki wynikające z rozliczenia transakcji. Wydaje się, że 
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jest to niekonsekwencja ustawodawcy, którą należy usunąć aby uniknąć wątpliwości 

interpretacyjnych. 

Propozycje poprawek: 

1) w art. 1 w pkt 1, w art. 45b w ust. 1 w pkt 3 w lit. a i b wyraz „obowiązków” zastępuje 

się wyrazami „praw lub obowiązków”; 

2) w art. 1 w pkt 5, w art. 45g: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Podmiot zawierający transakcje podlegające rozliczeniu, niebędący 

uczestnikiem zobowiązanym lub uprawnionym do wykonywania praw lub 

obowiązków wynikających z rozliczania tych transakcji, może wykonywać prawa 

lub obowiązki wynikające z tych transakcji wyłącznie za pośrednictwem uczestnika 

będącego stroną rozliczenia, na zasadach określonych w ustawie oraz w 

regulaminie podmiotu rozliczającego.”, 

b) w ust. 2 w zdaniu wstępnym oraz w pkt 1 wyraz „obowiązków” zastępuje się 

wyrazami „praw lub obowiązków”, 

c) w ust. 4 trzykrotnie użyty wyraz „obowiązków” zastępuje się wyrazami „praw lub 

obowiązków”, 

d) w ust. 5 wyraz „obowiązki” zastępuje się wyrazami „prawa lub obowiązki”; 

3) w art. 1 w pkt 5, w art. 45h: 

a) w ust. 1: 

- w zdaniu wstępnym wyrazy „prawa i obowiązki” zastępuje się wyrazami „prawa 

lub obowiązki”, 

- w pkt 1 wyraz „obowiązków” zastępuje się wyrazami „praw lub obowiązków”, 

b) w ust. 2 w zdaniu wstępnym wyrazy „prawa i obowiązki” zastępuje się wyrazami 

„prawa lub obowiązki”; 

4) w art. 1 w pkt 7 w lit. b w tiret pierwszym, w pkt 4a wyraz „obowiązków” zastępuje się 

wyrazami „praw lub obowiązków” 

 

2) W art. 1 w pkt 5 noweli, w art. 45g w ust. 4 posłużono się określeniem „umowa o 

uczestnictwo”. Wymaga ono doprecyzowania, ponieważ może być rozumiane jako 

umowa o uczestnictwo w podmiocie rozliczającym albo umowa o uczestnictwo w 

depozycie papierów wartościowych (w art. 52 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi ta ostatnia umowa jest określana identycznym skrótem „umowa o 

uczestnictwo”). 
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Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 5, w art. 45g w ust. 4 w zdaniu drugim wyrazy „umowy o uczestnictwo” 

zastępuje się wyrazami „umowy o uczestnictwo w podmiocie rozliczającym”; 

 

3) W art. 1 w pkt 1 noweli, w art. 45b w ust. 1 w pkt 3 wprowadzono do ustawy pojęcie 

„uczestnicy będący stronami rozliczenia”, zastępując nim dotychczas stosowane 

określenie „strony rozliczenia”. Aby zapewnić ustawie konsekwencję, modyfikacji 

wymagają w tym zakresie dwa przepisy ustawy. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 5, w art. 45h: 

a) w ust. 2 w pkt 2 w lit.a wyrazy „zadań strony rozliczenia” zastępuje wyrazami „zadań 

uczestnika będącego stroną rozliczenia”, 

b) w ust. 10 w pkt 2 wyrazy „stronę rozliczenia” zastępuje się wyrazami „uczestnika 

będącego stroną rozliczenia”; 

 

4) W art. 45h uregulowano instytucję nowacji rozliczeniowej. W ust. 1 wskazano, że 

nowacja polega na wstąpieniu przez podmiot rozliczający w prawa lub obowiązki 

strony transakcji, natomiast definicję nawiasową tego określenia zawarto dopiero w 

ust. 2 na końcu –jako część wspólną. Przyjęcie takiego rozwiązania powoduje 

trudności w ustaleniu zakresu nowacji rozliczeniowej, ponieważ nie wiadomo, czy 

część wspólna odnosi się do całego ust. 2 (wówczas nowacja rozliczeniowa to sposób 

rozliczenia transakcji opisany w ust. 1 pkt 1 i 2), czy też jedynie do ust. 2 pkt 2 (w 

takiej sytuacji z nowacją mamy do czynienia wyłącznie w sytuacji opisanej w ust. 1 

pkt 2). Wychodząc założenia, że instytucja nowacji rozliczeniowej została 

uregulowana w art. 45h ust.1 pkt 2 (na to wydaje się wskazywać umiejscowienie 

końcowej części wspólnej w ust. 2), definicja nawiasowa pojęcia powinna się znaleźć 

w tej jednostce redakcyjnej. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 5, w art. 45h: 

a) w ust. 1 w pkt 2 na końcu dodaje się wyrazy „ (nowacja rozliczeniowa)”, 

b) w ust. 2 skreśla się wyrazy „- (nowacja rozliczeniowa)”; 

 
Maciej Telec 
Główny legislator 


