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Warszawa, dnia 20 lutego 2017 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz 

niektórych innych ustaw 

(druk nr 411) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

 

Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 

oraz niektórych innych ustaw ma dwa podstawowe założenia.  

Po pierwsze znosi podział rynku regulowanego na rynek giełdowy i rynek 

pozagiełdowy, po drugie wprowadza do systemu prawnego instytucję rachunku derywatów. 

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, 

rynek regulowany na terytorium RP obejmuje rynek giełdowy oraz rynek pozagiełdowy. 

Rynek giełdowy organizowany jest przez spółkę prowadzącą giełdę, natomiast rynek 

pozagiełdowy - przez spółkę prowadzącą rynek pozagiełdowy. 

Rynek pozagiełdowy - mniej sformalizowany oraz wprowadzający niewielkie wymogi 

wobec emitentów ubiegających się o dopuszczenie ich papierów wartościowych do obrotu, 

miał być rynkiem przeznaczonym dla spółek niespełniających wymagań obowiązujących na 

rynku giełdowym.  

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, koncepcja połączenia obydwu rynków 

podyktowana jest faktem, iż obecnie rynek pozagiełdowy, w zakresie praw i obowiązków 

emitentów, w tym przede wszystkim obowiązków informacyjnych, sprawozdawczości pre- 

i posttransakcyjnej czy kategorii podmiotów, które mogą być członkami tych rynków, a także 

w zakresie transakcji, które mogą zawierać na tych rynkach, niczym nie różni się od rynku 

giełdowego, niebędącego rynkiem oficjalnych notowań. 
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Podstawowe różnice między regulowanym rynkiem giełdowym i pozagiełdowym 

sprowadzają się do:  

– innego podmiotu wydającego zezwolenie na prowadzenie rynku (Minister Finansów dla 

rynku giełdowego, Komisja Nadzoru Finansowego dla rynku pozagiełdowego),  

– innych wymogów dotyczących kapitałów własnych spółek prowadzących giełdę i rynek 

pozagiełdowy (odpowiednio 10 000 000 zł i 5 000 000 zł) oraz  

– innej podstawy prawnej określającej rodzaj, zakres i formę informacji bieżących 

i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. 

Zgodnie z dotychczasowym art. 25 ust. 1 i 2 ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi prowadzenie giełdy wymaga zezwolenia, które wydaje minister właściwy do 

spraw instytucji finansowych, na wniosek zainteresowanego, zaopiniowany przez Komisję 

Nadzoru Finansowego.  

W noweli zaproponowano, aby zezwolenie na prowadzenie rynku regulowanego 

wydawała Komisja, na wniosek zainteresowanego podmiotu. 

W art. 15 noweli zawarto przepis przejściowy, w myśl którego, z dniem wejścia w życie 

ustawy zezwolenie na prowadzenie giełdy oraz zezwolenie na prowadzenie rynku 

pozagiełdowego uważać się będzie za zezwolenia na prowadzenie rynku regulowanego.  

Spółka prowadząca obecnie rynek giełdowy - Giełda Papierów Wartościowych w 

Warszawie SA, oraz spółka prowadząca rynek pozagiełdowy - BondSpot SA, z mocy prawa 

staną się spółkami prowadzącymi dwa odrębne rynki regulowane. W art. 15 noweli 

przewidziano okresy przejściowe na dostosowanie działalności prowadzonej przez 

wymienione spółki do nowego stanu prawnego, w zakresie m.in. wysokości kapitału 

własnego spółki prowadzącej rynek, treści statutów oraz regulaminów rynków. 

Pozostałe zmiany dotyczące wprowadzenia jednolitego rynku regulowanego w miejsce 

dwóch dotychczasowych, sprowadzają się co do zasady do zastąpienia określeń „rynek 

giełdowy” i „rynek pozagiełdowy” określeniem „rynek regulowany” 

Konsekwencją rezygnacji z funkcjonalnego podziału rynku regulowanego jest 

dostosowanie przepisów innych ustaw: ustawy o rachunkowości, ustawy o autostradach 

płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy – Prawo energetyczne, ustawy – 

Kodeks spółek handlowych, ustawy o giełdach towarowych, ustawy – Prawo upadłościowe, 

ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 



– 3 – 

 

inwestycyjnymi, ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także 

ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, do zmienionych przepisów ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi. 

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 73) zniosła wymóg rejestrowania w 

systemie depozytu papierów wartościowych instrumentów pochodnych dopuszczonych do 

zorganizowanego obrotu.  

Spowodowało to jednak, iż powstała luka prawna w zakresie rejestrowania 

instrumentów pochodnych. Konieczne jest więc uregulowanie zasad ich ewidencji w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa obrotu oraz skutecznego nadzoru nad rynkiem terminowym. 

Zgodnie z art. 4a dodawanym do ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 

rachunkami derywatów są rachunki, na których są zapisywane instrumenty pochodne 

dopuszczone do obrotu zorganizowanego, prowadzone wyłącznie przez domy maklerskie i 

banki prowadzące działalność maklerską, banki powiernicze, zagraniczne firmy inwestycyjne 

i zagraniczne osoby prawne prowadzące działalność maklerską na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału – jeżeli oznaczenie tych rachunków pozwala na 

identyfikację osób, którym przysługują prawa z instrumentów pochodnych dopuszczonych do 

obrotu zorganizowanego. 

Podmiot prowadzący rachunki derywatów dokonywać ma zapisów na rachunku 

derywatów i rachunku pieniężnym klienta po rozliczeniu transakcji przez właściwy podmiot 

rozliczający, najpóźniej do końca dnia, w którym nastąpiło to rozliczenie, na podstawie 

zapisów dokonanych na kontach rozliczeniowych prowadzonych przez ten podmiot. 

Do rachunków derywatów stosować się będzie odpowiednio przepisy dotyczące 

rachunków papierów wartościowych. 

Konsekwencją wprowadzenia instytucji rachunku derywatów do ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi, jest dostosowanie do tej zmiany przepisów ustaw: o 

ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów 

wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami oraz ustawy – Prawo 

upadłościowe. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 35. posiedzeniu w dniu 10 lutego br. pochodziła z 

przedłożenia rządowego (druk sejmowy nr 1097, wpłynął do Marszałka Sejmu w dniu 3 

listopada 2016 r.).  

Projekt ustawy skierowany został do I czytania w Komisji Finansów Publicznych, a 

następnie do podkomisji.  

Ustawa nie budziła kontrowersji. Posłowie przyjęli dwie poprawki zgłoszone do 

projektu ustawy w II czytaniu. 

Za przyjęciem ustawy głosowało 422 posłów, przy braku głosów przeciw i 5 głosach 

wstrzymujących się. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

 

1) W art. 1 w pkt 50 noweli zaproponowano uchylenie art. 166 ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi. Konsekwencją tej zmiany jest konieczność dokonania 

korekty art. 169b ust. 1, który zawiera odesłanie do uchylonego art. 166. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 po pkt 52 dodaje się pkt… w brzmieniu: 

„…) w art. 169b ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Komisja przekazuje corocznie Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów 

Wartościowych informację o przypadkach zastosowania w poprzednim roku kalendarzowym 

sankcji, o których mowa w art. 165 ust. 1a i art. 169a ust. 1-1b, oraz sankcji, o których mowa 

w art. 167 ust. 1-3, z wyłączeniem cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności 

maklerskiej.”;”; 

 

2) W art. 1 w pkt 25 noweli zaproponowano uchylenie m.in. art. 37 ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi. Konsekwencją tej zmiany jest konieczność dokonania 

korekty art. 184 ust. 1, który zawiera odesłanie do uchylonego art. 37. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 po pkt 55 dodaje się pkt… w brzmieniu: 

„…) w art. 184 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1. Kto uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzanie czynności, o których mowa w art. 

30 ust. 1-3, art. 88, art. 90 ust. 2 i 3 oraz art. 122, podlega karze aresztu, ograniczenia 

wolności albo grzywny.”;”; 

 

3) W związku ze zniesieniem podziału rynku regulowanego na rynek giełdowy i rynek 

pozagiełdowy, konieczna jest także zmiana ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która art. 2 w pkt 1w 

lit. v posługuje się dotychczasową terminologią. 

 

Propozycja poprawki 

po art. 7 dodaje się art… w brzmieniu: 

„Art… W ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 20156 r. poz. 299 i 615) w art. 2 w pkt 1 lit. v otrzymuje 

brzmienie: 

„v) spółkę prowadzącą rynek regulowany - w zakresie prowadzenia platformy 

aukcyjnej, o której mowa w art. 3 pkt 10a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi;”.”. 

 

 

 

 

 

 

 

Maciej Telec 

Główny legislator 


