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obrotem jest prowizja i inne wy
nagrodzenia za dokonane usłu

gi, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Jeżeli podmiot prowadzący 

przedsiębiorstwo maklerskie 

nabywa papiery wartościowe 

we własnym imieniu i na włas
ny rachunek celem dalszej od

sprzedaży, obrotem jest różnica 
między przychodem uzyskanym 

ze sprzedaży papierów wartoś

ciowych a kosztem nabycia 

sprzedanych papierów wartoś

ciowych. Koszt nabycia sprze

danych papierów wartościo

wych ustala się w ten sposób, 
że do kosztów nabycia ponie

sionych w danym roku dodaje 

się wartość papierów wartoś

ciowych pozostałych w rema

nencie na początek roku i odej

muje się wartość papierów war
tościowych pozostałych w re

manencie na koniec roku. Jeżeli 

cena nabycia papierów wartoś

ciowych pozostałych w rema
nencie jest wyższa niż ich war
tość ustalona według przecięt

nego kursu giełdowego z grud

nia danego roku bądź ostatnie

go miesiąca przed dniem spo

rządzenia remanentu (bilansu). 

wartość tych papierów ustala 

się według tego kursu giełdo 

wego. » 

Art. 125. W ustawie z dnia 16 grudnia 1972 r. o podat

ku dochodowym (Dz. U. z 1989 r. Nr 27, poz. 
147 i Nr 74, poz. 443 oraz z 1991 r. Nr 9, poz. 

30) wart. 9 w ust. 1 pkt 24 otrzymuje 
brzmienie: 

«24) przychody ze sprzedaży udziałów 

w spółkach oraz akcji, obligacji i in
nych papierów wartościowych , z wy
jątkiem gdy sprzedaż ta jest przed

miotem działalności gospodarczej. » 

Art. 126. W ustawie z dnia 31 stycznia 1989 r. o podat

ku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 

Nr 3, poz. 12, Nr 54, poz. 320 i Nr 74, poz. 

443 oraz z 1991 r. Nr 9, poz. 30) wart. 

9 w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

«9) dochody ze sprzedaży udziałów w spó

łkach oraz akcji, obligacji i innych pa

pierów wartościowych, z wyjątkiem 

gdy sprzedaż ta jest przedmiotem dzia

~Iności gospoda~z~. » 

Poz. 239 

Art. 127. W ustawie z dnia 15 lutego 1989 r. - Prawo 

dewizowe (Dz. U. Nr 6, poz. 33 i Nr 74, poz. 

441 l wart. 9 w pkt 1 dodaje się lit. dl 

w brzmieniu: 

« dl wywozu za granicę przez osoby krajo

we i zagraniczne papierów wartościo

wych, których publiczny obrót reguluje 

odrębna ustawa.» 

Art. 129. Pierwszy Zjazd Maklerów zwołuje Komisja 

w ciągu 6 tygodni od dnia wpisania na listę 

50 maklerów. 

Art. 130. § 1. Do papierów wartościowych znajdują

cych się w publicznym obrocie w chwili 

wejścia w życie ustawy stosuje się prze

pisy tej ustawy po upływie 6 miesięcy 

od jej wejścia w życie . W okresie tym 

emitenci tych papierów wartościowych 

są zobowiązani do spełnienia odpowie

dnio warunków, o których mowa wart. 

49, 50 oraz 51. 

§ 2. Warunek, o którym mowa wart. 50 § 4, 

uważa się za spełniony, jeżeli do depo

zytu zostanie złożonych co najmniej 3/4 

papierów, o których mowa w § 1. 

Art. 131. Podmioty prowadzące działalność w zakresie 

publicznego obrotu papierami wartościowy

mi w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy 

mogą prowadzić tę działalność bez spełnie

nia warunków, o których mowa w rozdziale 

3, w okresie 3 miesięcy od dnia wejścia 

w życie ustawy.", 

2) art. 2 ustawy z dnia 9 października 1991 r. o zmianie 

ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami war

tościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. Nr 103, 

poz. 447), który stanowi: 

"Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od 

dnia jej ogłoszenia . ", 

3) art. 53 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych 

funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 

44, poz. 202). który stanowi : 

"Art. 53. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 42 pkt 2, 

który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 

1996 r.", 

4) art. 2-4 i 6 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o zmianie 

ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami war-



Dziennik Ustaw Nr 58 - 1103 Poz. 239 

tościowymi i funduszach powierniczych oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 1994 r. Nr 4, poz. 17). 
które stanowią: 

"Art. 2 § 1. W terminie do 9 miesięcy od dnia wejścia 
w życie ustawy Minister Przekształceń 

Własnościowych i Giełda Papierów War
tościowych w Warszawie utworzą Krajowy 
Depozyt Papierów Wartościowych w for
mie spółki akcyjnej. 

Art. 3. 

. i' 

. ' , 

§ 2. Spółka, o której mowa w § 1, wstępuje we 
wszystkie prawa i obowiązki Krajowego 
Depozytu Papierów Wartościowych prowa
dzonego przez Giełdę Papierów Wartościo
wych w Warszawie. Z chwilą zarejestrowa
nia spółki Giełda Papierów Wartościowych 
w Warszawie zaprzestaje prowadzenia Kra
jowego Depozytu Papierów Wartościo

wych. 

§ 3. Z chwilą utworzenia Krajowego Depozytu 
przestaje istnieć fundusz, o którym mowa 
wart. 65, a środki na nim zgromadzone 
zostają przekazane na fundusz, o którym 
mowa wart. 71 e . . , . 

W ustawie z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności 
ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, poz. 344 oraz 
z 1993 . r. Nr 5, poz. 21 i ,Nr 44, poz. 201) 
~~rpwadza się następujące zmiany: 

1) wart. 11 skreśla się ust. 2, 

2) po art. ~ 1 dod.aje się art. 11 a w brzmieniu : 

« Art. 11 a. 1. Akcje spółki, o której mowa 
wart. 11, mogą być tylko 
akcjami imiennymi, z za
strzeżeniem ust. 2. 

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy 
akcji wprowadzonych do 
publicznego obrotu za zgo
dą Komisji Papierów War
tościowych. 

3. W przypadku uchylenia de
cyzji zawierającej zgodę, 

o której mowa w ust. 2, 
spółka obowiązana jest, 
w ciągu 3 miesięcy od dnia 
uchylenia decyzji, dokonać 
zamiany akcji na okaziciela 
na akcje imienne. W okresie 
od uchylenia decyzji do do
konania zamiany nie można 
przenosić praw z akcji na 
okaziciala. » 

Art. 4. W ustawie z dnia 19 października 1991 r. 
o badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finanso
wych oraz biegłych rewidentach i ich samo
rządzie (Dz. U. Nr 111, poz 480 i z 1992 r. Nr 21, 
poz. 85) po art. 8 dodaje się art. 8a w brzmieniu: 

« Art. 8a . Rada Ministrów określi, w drodze 
rozporządzenia, szczególne zasady 
sporządzania i badania sprawozdań 
finansowych spółek, których akcje 
chociaż jednej emisji zostały dopu
szczone i znajdują się w publicznym 
obrocie. » 

Art. 6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
dnia ogłoszenia .". 

Prezes Rady Ministrów: W. Pawlak 

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Ra
dy Ministrów z dnia 28 marca 1994 r. 
(poz. 239) 

USTAWA 

z dnia 22 marca 1991 r. 

Prawo o publicznym o,~ro,cie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych. 

, : Rozdział 1 

PrzepisY .ogólne 

Art. 1. § 1.1
) Publicznym obrotem papierami wartoś

ciowymi, zwanym dalej "publicznym obrotem", jest propo-

l ) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. a)' ustawy z dnia 29 
grudnia 1993 r. o zmianie ustawy - Prawo o publicznym obrocie 
papierami wartościowymi i · funduszach powierniczych oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 1994 r. Nr 4, poz. 17), 
która weszła w życie z dniem 14 lutego 1994 r. 

nowanie nabycia, nabywanie lub przenoszenie praw z emito
wanych. w serii papierów wartościowych przy wykorzystaniu 
środków masowego przekazu albo w inny sposÓb, jeżeli 
proponowanie nabycia skierowane jest do. więcej niż 300 
osób albo do nie oznaczonego adresata, z wyjątkiem : 

1) udostępniania . w procesie . prywatyzacji przez Skarb 
Państwa akcji pracownikom danej spółki oraz produ
centom rolnym, na trwale związanym z przedsiębiorst
wem, 

2) proponowania przez Skarb Państwa nabycia akcji 
w procesie prywatyzacji w ilości nie mniejszej niż 10% 
kapitału akcyjnego dla jednego nabywcy, 
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3) udostępniania akcji pracownikom na podstawie art. 46 
ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych 
funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 
44, poz. 202), zwanej dalej "ustawą o narodowych 
funduszach inwestycyjnych", 

4) proponowania nabycia, nabywania lub przenoszenia 
praw z akcji spółki powstałej z przekształcenia przed
siębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę 

Skarbu Państwa na podstawie ustawy z dnia 13 lipca 
1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych 
(Dz. U. Nr 51, poz. 298 oraz z 1991 r. Nr 60, poz. 253 i Nr 
111, poz. 480), jeżeli stronami umowy są wyłącznie 
pracownicy spółki lub osoby, o których mowa wart. 46 
ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych, albo 
narodowy fundusz inwestycyjny, 

5) proponowania nabycia akcji dotychczasowym akcjona
riuszom (prawo poboru), chyba że ustawa stanowi 
inaczej, 

6) obrotu wekslowego i czekowego, 

7) obrotu wydawanymi przez banki certyfikatami depozy
towymi, bonami oszczędnościowymi lub innymi papie
rami wartościowymi, stanowiącymi dokument wkładu 
oszczędnościowego i lokat terminowych. 

§ 2. Publiczny obrót papierami wartościowymi może się 
odbywać wyłącznie za pośrednictwem podmiotów prowa
dzących przedsiębiorstwo maklerskie, jeżeli ustawa nie sta
nowi inaczej . 

§ 3. 2) Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może 
określić przypadki, w których proponowanie nabycia papie
rów wartościowych w sposób, o którym mowa w § 1, nie 
stanowi publicznego obrotu, oraz warunki , jakie w takich 
przypadkach muszą być spełnione. 

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1) papierze wartościowym - rozumie się przez to doku
ment mający stwierdzać lub stwierdzający istnienie 
określonego prawa majątkowego, utrwalony w takim 
brzmieniu i w taki sposób, że może stanowić samodziel
ny przedmiot obrotu publicznego, 

1 a)3) papierach wartościowych dopuszczonych do pub
licznego obrotu - rozumie się przez to papiery wartoś
ciowe znajdujące się w publicznym obrocie na pod
stawie wydanej zgody lub z mocy prawa, 

2) emitencie - rozumie się przez to wystawiającego papier 
wartościowy we własnym imieniu, 

2a)4) wprowadzającym papiery wartościowe do publicz
nego obrotu - rozumie się przez to osoby, będące 
właścicielami papierów wartościowych, występujące 
z wnioskiem o dopuszczenie tych papierów do publicz
nego obrotu, 

3)5) papierach wartościowych emitowanych w serii - ro 
zumie się przez to papiery wartościowe reprezentujące 
prawa majątkowe podzielone na określoną liczbę rów
nych jednostek, 

2) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1 . 
3) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1. 
4 ) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1 . 
5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. c) ustawy wymienio

nej w przypisie 1 . 

3a) 6) pierwszej ofercie publicznej - rozumie się przez to 
oferowanie przez wprowadzającego nabycia praw 
z emitowanych w serii papierów wartuściowych, jeżeli 
oferta ma charakter publiczny, 

4) publicznym obrocie pierwotnym - rozumie się przez to 
proponowanie przez emitenta nabycia praw z emitowa
nych w serii papierów wartościowych lub nabywanie 
takich praw, 

5) 7) publicznym obrocie wtórnym - rozumie się przez to 
proponowanie przez osoby inne niż emitent nabycia 
praw z emitowanych w serii papierów wartościowych 
lub nabycie takich praw, jeżeli papiery wartościowe 
zostały dopuszczone do publicznego obrotu, 

6) giełdzie papierów wartościowych - rozumie się przez to 
zespół osób, urządzeń i środków technicznych, zor
ganizowany w taki sposób, że przy kojarzeniu ofert 
sprzedaży i nabycia ,papierów wartościowych , wszyscy 
uczestnicy rynku papierów wartościowych mają jed
nakowy dostęp do informacji rynkowej w tym samym 
czasie, przy zachqwaniu jednakowych warunków zby
wania i nabywania praw, 

7) funduszu powierniczym - rozumi'e się przez to wyod
rębnioną finansowo wspólną masę majątkową uczest
ników, o zmiennej wartości i stałym przeznaczeniu 
gospodarczym, zarządzaną przez towarzystwo funduszy 
powierniczych, 

8) zbiorowym lokowaniu - rozumie się przez to nabywa
nie i zbywanie papierów wartościowych w interesie i na 
wspólny rachunek I,Jczestników fun,qu.szy powierni-
czych, ' 

9) podmiocie dominującym - rozumie się przez to sytuację 
podmiotu, gdy: 
a) posiada większość głosów w organach innego pod

miotu (zależnego), także na podstawie porozumień 
z innymi uprawnionymi, lub , , 

b) jest uprawniony do powoływania albo odwoływania 
większości członków organów zarządzających in
nego podmiotu (zale~f,lęg9). lub : 

c) więcej niż połowa członków zarządu drugiego pod
miotu (zależnego) jest jed,;'ocześnie cZłonkami za
r~ądu albo osoba~i pelnią~ymi funkcje ' Rierdwnicze 
pierwszego podmiotu lub Ihnego podmIotu pozos

' tającego z tym pierwśzym w stosunku zależności . 
I 

Art. 3. (skreś'l ony8». 

Art. 4. (skreślony9l ). 

Art. 5. § 1. 10) W public~nym obrocie papierami wartoś
ciowymi wystawia się imienne ' świadectvJadepozytowe, 
potwierdzające złożenie do depozytu papierów wcfrtościo
wych oznaczonych w treści świadectwa . Wystawcą świadect
wa może być podmiot prowadzącY przedsiębiorstwo maklers
kie, bank lub inna instytucja upoważniona db tego ustawą. 

6) Dodany przez art , 1 pkt 2 lit. d) ustawy wymienionej w przypi-
sie 1. ,. , , " 

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. e) ustawy wymienio-
nej w przypisie 1. ' , 

8) Przez art. 1 pkt 3 ustawy wymienio.nej. w~ przypisię ,1. , .. 
9) Przez art. 1 pkt 4 ustilwy wymienionej w Rrzypisie 1. 

10) W brzmieniu ustalonym przez art. l ' pkt 2 ustaJvy ź dnia 
9 października 1991 r. o zmianie ustawy - Prawo o publicznym 
obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych 
(Dz. U. Nr 103, por. 447), która weszła w życie ·z Gniem 29 
listopada 1991 r. 
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Art. 11 .18) Organizację Komisji i urzędu oraz sposób 
podejmowania uchwał określa statut zatwierdzony przez 
Prezesa Rady Ministrów. 

Art. 12. Do postępowania przed Komisją stosuje się 
przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba 
że ustawa stanowi inaczej . 

Art. 13. W sprawach cywilnych z zakresu publicznego 
obrotu papierami wartościowym i uprawnienia prokuratora 
wynikające z właściwych przepisów Kodeksu postępowania 
cywilnego przysługują również przewodniczącemu Komisji . 

Rozdział 3 

Działalność maklerska i doradcza l 9) 

Art. 14. § 1.20) Na listę maklerów lub na listę dorad 
ców w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowy
mi może być wpisana osoba fizyczna, która: 

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 

2) korzysta z pełni praw publicznych, 

3) 20) nie była karana za przestępstwa przeciwko mieniu, 
przeciwko dokumentom, przestępstwa gospodarcze, za 
fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych , zna 
ków urzędowych, za przestępstwa skarbowe oraz prze
stępstwa , o których mowa w rozdziale 9, 

4) 20) zdała egzamin przed Komisją Egzaminacyjną dla Ma
klerów Papierów Wartościowych lub Doradców w za
kresie publicznego obrotu papierami wartościowymi. 

§ 1a.21 ) Wpis na listę doradców w zakresie publicznego 
obrotu papierami wartościowymi mogą uzyskać osoby po 
siadające uprawnien ia i wykonujące zawód doradcy w in 
nych państwach , jeżeli ich kwalifikacje stwierdzone przez 
Komisję dają rękojmię należytego wykonywan ia zawodu. 

§ 2Y) Listy, o których mowa w § 1, prowadzi Komisja. 

§ 3.23) Wpisu na listy dokonuje Komisja na wniosek 
zainteresowanego, złożony nie później niż w ciągu trzech 
miesięcy od zdania egzaminu . 

§ 4. 24) Listy, skreślenie z list oraz zawieszenie upraw
nień , o których mowa w § 1, ogłasza się w Dzienniku 
Urzędowym Komisji . 

Art. 15. 25
) § 1. Przewodniczący Komisji : 

1) powołuje Komisję Egzaminacyjną dla Maklerów Papie
rów Wartościowych oraz Komisję Egzaminacyjną dla 
Doradców w zakresie publicznego obrotu papierami 
wartościowymi i nadzoruje ich działalność , 

18) W brzmieniu ustalonym wart. 1 pkt 9 ustawy wymienionej 
w przypisie 1 . 

19) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 ustawy wymien ionej 
w przypisie 1. 

20) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 lit . a) ustawy 
wymienionej w przypisie 1. 

21) Dodany przez art. 1 pkt 11 lit. b) ustawy wymienionej w przypi 
sie 1. 

22) W brzmieniu ustalonym przez art. pkt 11 lit. c) ustawy 
wymienionej w przypisie 1. 

23) W brzmieniu ustalonym przez art. pkt 11 lit. d) ustawy 
wymienionej w przypisie 1. 

24) W brzmieniu ustalonym przez art. pkt 11 lit. e) ustawy 
wymienionej w przypisie 1. 

25) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 ustawy wymienionej 
w przypisie 1 . 

2) ustala zakres tematów obowiązujących oraz tryb przep
rowadzenia egzaminów, o których mowa wart. 14 
§ 1 pkt 4, 

3) ustala wysokość opłat egzaminacyjnych oraz wyna
grodzeń dla członków Komisji Egzaminacyjnych. 

§ 2. Opłaty stanowią dochód środka specjalnego urzędu 
Komisji z przeznaczeniem w szczególności na upowszech
nianie wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku papierów 
wartościowych. Przewodniczący Komisji określa regulamin 
gospodarowania środkiem specjalnym. 

Art. 16. § 1.26) Skreślenie z list, o których mowa wart. 
14 § 1, następuje : 

1 ) 26) na własny wniosek osoby wpisanej na listę, 

2) 26) W razie niewykonywania zawodu maklera lub doradcy 
przez 5 kolejnych lat, 

3) w razie całkowitego lub częściowego ubezwłasnowol
nienia, 

4) 27) na skutek skazan ia prawomocnym wyrokiem za po
pełnienie przestępstwa , o którym mowa wart. 14 § 1 pkt 
3, lub pozbawienia praw publicznych, 

5) 28) na skutek śmierci osoby wpisanej na listę. 

§ 2.29) Skreślenie z listy lub zawieszenie uprawnień na 
okres od trzech do sześciu miesięcy może nastąpić na skutek 
nienależytego wykonywania zawodu, naruszenia prawa 
w związku z wykonywaniem zawodu lub naruszenia zasad 
etyki zawodowej . 

§ 3. 30) O skreśleniu z listy oraz o zawieszeniu uprawnień 
orzeka Komisja, po uprzednim wysłuchaniu zainteresowane
go, z własnej in icjatywy lub na wniosek Sądu Dyscyplinar
nego, o którym mowa wart. 37. Komisja może nadać decyzji 
rygor natychmiastowej wykonalności . 

§ 4. 31) Osoba skreślona z listy z przyczyn, o których 
mowa w § 2, może być wpisana na listę po spełnieniu 
warunków, o których mowa wart. 14 § 1 pkt 1- 3, oraz po 
ponownym zdaniu egzaminu, o którym mowa wart. 14 
§ 1 pkt 4, nie wcześniej niż po upływie 31at od dnia skreŚlenia. 
Przepis ten stosuje się także w przypadku wpisu na listę 
maklerów osoby skreślonej z listy doradców i wpisu na listę 
doradców osoby skreślonej z listy maklerów. 

§ 5.31) W razie konieczności zabezpieczenia interesu 
publicznego Komisja może, z chwilą wszczęcia postępowa
nia w sprawach, o których mowa w § 2, zawiesić uprawnienia 
maklera lub doradcy do czasu uprawomocnienia się wydanej 
w sprawie decyzji. 

Art . 17. § 1. Makler przy wykonywaniu czynności ma
klerskich obowiązany jest działać zgodnie z przepisami prawa 
i zasadami uczciwego obrotu, mając w szczególności na 
względzie słuszne interesy zleceniodawców. 

26) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 lit. a) ustawy 
wymienionej w przypisie 1. 

2 7 ) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy wymienionej 
w przypisie 10. 

28) W brzmieniu ustalonym przez art. pkt 13 lit. a) ustawy 
wymienionej w przypisie 1. 

291 W brzmieniu ustalonym przez art. pkt 13 lit. b) ustawy 
wymienionej w przypisie 1. 

3D) W brzmieniu ustalonym przez art. pkt 13 lit. c) ustawy 
wymienionej w przypisie 1. 

31) Dodany przez art. 1 pkt 13 lit. d) ustawy wymienionej w przypi 
sie 1. 
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§ 2.32) Makler obowiązany jest do zachowania tajem
nicy zawodowej, o której mowa wart. 10 § 2. 

§ 3.33) Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do 
doradcy w zakresie publicznego obrotu papierami wartoś
ciowymi. 

Art. 18. § 1.34) Podmiotem prowadzącym przedsię
biorstwo maklerskie może być osoba prawna, a także jedno
stka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. 

§ 2. Prowadzenie przedsiębiorstwa maklerskiego wy
maga zezwolenia Komisji. 

§ 3. Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien za
wierać: 

1) określenie nazwy (firmy) i siedziby podmiotu prowadzą
cego przedsiębiorstwo, 

2)35) podstawowe dane o osobach, które odpowiadają za 
uruchomienie i będą kierować działalnością będącą 
przedmiotem zezwolenia, ich kwalifikacje zawodowe 
oraz dotychczasowy przebieg pracy zawodowej, 

3) jeżeli przedsiębiorstwo prowadzone jest przez spółkę, 
wskazanie wspólników, proporcji ich uczestnictwa 
w kapitale zakładowym spółki, 

4) określenie ewentualnego stosunku zależności lub domi
nacji wobec innych podmiotów, 

5) wnioskowany zakres zezwolenia, 

6) wysokość środków własnych i kredytów przeznaczo
nych na uruchomienie działalności będącej przedmio
tem zezwolenia, 

6a)36) analizę ekonomiczno-finansową możliwości prowa
dzenia działalności będącej przedmiotem zezwolenia, 

7) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa, o których 
mowa wart. 14 § 1 pkt 3, osób kierujących przedsiębior
stwem maklerskim, 

8) informację o planowanej organizacji przedsiębiorstwa, 
a w szczególności o posiadanych warunkach lokalo
wych i urządzeniach telekomunikacyjnych, 

8a)36) regulamin prowadzenia rachunków pieniężnych i ra
chun'ków papierów wartościowych, 

9) listę osób, o których mowa w § 5, 

10) 37) informacje o poprzednio prowadzonej działalności 
gospodarczej i przyczynach zaprzestania tej działalności, 

11 )38) ostatnie sprawozdanie finansowe oraz opinię bie-
. głego rewidenta i raport z badania, jeżeli sprawozdanie 

finansowe podlegało obowiązkowemu badaniu, w przy
padku, gdy podmiot, o którym mowa w § 1, w chwili 
składania wniosku prowadzi działalność w innej dziedzi 
nie. 

32) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. a) ustawy 
wymienionej w przypisie 1. 

33) Dodany przez art. 1 pkt 141it. b) ustawy wymienionej w przypi
sie 1. 

34) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. a) ustawy wymienio
nej w przypisie 10. 

35) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 lit. a) ustawy 
wymienionej w przypisie 1. 

36) Dodany przez art. 1 pkt 15 lit. a) ustawy wymienionej w przypi
sie 1. 

37) Dodany przez art. 1 pkt 4 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 
10. 

38) Dodany przez art. 1 pkt 4 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 
10 i w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 lit. a) ustawy 
wymienionej w przypisie 1 . 

§ 4. (skreślony39». 

§ 5.40) Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklers
kie obowiązany jest zatrudniać : 

1) przy czynnościach , o których mowa wart. 21 § 1 pkt 1 i 2, 
osoby posiadające uprawnienia maklera, 

2) przy czynnościach, o których mowa wart. 21 § 1 pkt 3 i 4, 
osoby posiadające uprawnienia doradcy w zakresie 
publicznego obrotu papierami wartościowymi. 

§ 6. Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie 
nie może w ramach działalności tego przedsiębiorstwa pro
wadzić jednocześnie działalności gospodarczej w innej dzie
dzinie. 

Art. 19. Zezwolenie określa: 

1) nazwę (firmę) i siedzibę podmiotu prowadzącego 
przedsiębiorstwo maklerskie, 

2)41) dopuszczalny zakres i formy działalności maklerskiej 
oraz związaną z tym wymaganą liczbę osób, o których 
mowa wart. 18 § 5, 

3) wymaganą wielkość środków własnych przedsiębiorst 
wa (kapitału zakładowego, akcyjnego, udziałowego) 
oraz dopuszczalną wielkość kredytów w stosunku do 
tych środków, 

4) wymaganą relację środków własnych do obrotu, 

5) termin, w ciągu którego podmiot prowadzący przed
siębiorstwo maklerskie powinien rozpocząć dzialalność , 

6)42) inne warunki techniczne i organizacyjne, które przed
siębiorstwo maklerskie obowiązane jest spełniać w toku 
działalności. 

Art. 20.43) Komisja może odmówić wydania zezwole
nia w przypadku, gdy wniosek o wydanie zezwolenia nie 
spełnia warunków określonych wart. 18 § 3 lub gdy 
z przedstawionych danych wynika, że podmiot nie daje 
rękojmi należytego wykonywania działalności . 

Art. 21. § 1.44) Przedmiotem przedsiębiorstwa makler
skiego może być: 

1) oferowanie papierów wartościowych w publicznym 
obrocie, 

2) nabywanie lub sprzedaż papierów wartościowych na 
zasadach określonych wart. 22, 

3) zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych 
na zlecenie, 

4) zawodowe doradztwo w zakresie obrotu papierami 
wartościowymi , 

5)45) przechowywanie papierów wartościowych na zlece
nie uprawnionego oraz rejestrowanie stanu posiadania 
papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 

391 Przez art. 1 pkt 15 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1. 
401 W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 lit. c) ustawy 

wymienionej w przypisie 1. 
411 W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy wymienionej 

w przypisie 10. 
42) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 ustawy wymienionej 

w przypisie 1. 
431 W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 ustawy wymienionej 

w przypisie 1 . 
441 W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 ustawy wymienionej 

w przypisie 10 i według numeracji ustalonej przez art. 1 pkt 18 
lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1. 

451 W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 lit. b) ustawy 
wymienionej w przypisie 1. 
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6)46) wykonywanie innych czynności w zakresie ustalonym 
przez Komisję . 

§ 2.47) Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklers
kie może prowadzić działalność w zakresie obrotu papierami 
wartościowymi nie dopuszczonymi do publicznego obrotu, 
za zgodą i na warunkach określonych przez Komisję. 

Art . 22. § 1. Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo 

maklerskie zobowiązuje się wobec dającego zlecenie do 
sprzedaży lub zakupu oznaczonych papierów wartościo 
wych w imieniu własnym, lecz na rachunek dającego zlece
nie. 

§ 2. Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie 
odpowiada wobec dającego zlecenie za zapłatę ceny przez 
nabywcę papierów wartościowych . 

§ 3. W granicach określonych w zezwoleniu na prowa 
dzen ie działalności maklerskiej podmiot prowadzący przed 
siębiorstwo maklerskie może w zakresie przedsiębiorstwa 
nabywać papiery wartościowe we własnym imieniu i na 
własny rachunek celem dalszej odsprzedaży . 

Art. 23.4 8
) Spółka akcyjna prowadząca przedsiębiorst

wo maklerskie może wydawać jedynie akcje imienne. 

Art. 24. § 1. Bank może podejmować działalność ma
klerską po uzyskaniu zezwolenia Komisji. 

§ 2. Warunkiem uzyskania zezwolenia jest organizacyj
ne i finansowe wydżielenie w ramach banku działalnośc i 
w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi . 

§ 3.49
) Do banku, o którym mowa w § 1, przepisów art. 

18 § 3 pkt 11 i § 6 oraz art. 23 nie stosuje się . 

Art. 25. 50
) § 1. Komisja może wydać decyzję o cof

nięciu w calości lub w części uprawnień , o zawieszeniu 
w całości lub w części uprawnień lub o nałożen i u kary 
pieniężnej, albo wydać taką decyzję i nałożyć karę p ieniężną, 
jeżeli podmiot prowadzący przedsięb iorstwo maklerskie: 

1) narusza przepisy prawa, 

2) nie wypełnia warunków określonych w zezwoleniu lub 
przekracza zakres zezwolenia, 

3) nie przestrzega zasad uczciwego obrotu lub narusza 
interesy żleceniodawcy . 

§ 2. Kara pien iężna , o której mowa w § 1, może być 
wymierzona do 5000000000 zł. 

§ 3. Wydanie decyzji, o których mowa w § 1, następuje 
po przeprowadzeniu rozprawy. Komisja może nadać decyzji 
rygor natychmiastowej wykonalności . 

§ 4. Decyzje, o których mowa w § 1, ogłasza się 
w dwóch dziennikach ogólnopolskich na koszt podmiotu 
prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie oraz w Dzien 
niku Urzędowym Komisji . 

4 6 ) Dodany przez art. 1 pkt ·18 lit. c) ustawy wymien ionej w przypi 
sie 1. 

4 7) Dodany przez art. 1 pkt 18 lit. d) ustawy wymienionej w przypi 
sie 1. 

48) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 ustawy wymienionej 
w przypisie 1 . 

4 9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy wymienionej 
w przypisie 10. 

50) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 ustawy wymienionej 
w przypisie 1. 

Art. 26. § 1.51
) Upoważniony przedstawiciel Komisji 

ma prawo wstępu do siedziby podmiotu prowadzącego 
przedsiębiorstwo maklerskie i do samego przedsiębiorstwa 
oraz wglądu do ksiąg , dokumentów i innych nośników 
informacji w celu weryfikacji, czy działalność podmiotu 
prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie jest zgodna 
z prawem oraz z warunkami określonymi w zezwoleniu. 

§ 2.52
) Na pisemne żądanie upoważnionych przedstawi

cieli Komisji podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklers
kie zobowiązany jest umożliwić sporządzanie kopii doku
mentów i nośników informacji, o których mowa w § 1, oraz 
udzielić wyjaśnień . 

Art. 27.5 3) § 1. Zezwolenie wygasa z mocy prawa 
z chwilą : 

1) otwarcia likwidacji podmiotu prowadzącego przedsię
biorstwo maklerskie lub przedsiębiorstwa maklerskiego, 

2) ogłoszenia upadłośc i prowadzącego przedsiębiorstwo 
maklerskie. 

§ 2. W toku trwającego postępowania likwidacyjnego 
i upadłościowego przepis art. 26 stosuje się odpowiednio. 

§ 3. Z chwi lą wygaśnięcia zezwolenia z'przyczyn, o któ 
rych mowa w § 1, podmiot prowadzący przedsiębiorstwo 
maklerskie do czasu zakończenia likwidacji lub upadłości 
może regulować zobowiązania wynikające z dotychczas 
prowadzonych ' rachunków klientów, nie może natomiast 
otwierać nowych rachunków. . 

Art. 28. § 1. Podjęcie działalności maklerskiej na tery
torium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmiot zag'raniczny 
wymaga uzyskania zezwolenia na zasadach określonych 
w ustawie. 

§ 2. Przepis § 1 nie narusza przepisów innych ustaw, 
określających zasady dopuszczania podmiotów z;agranicz
nych do działalnośc i gospodarczej na terytoril,Jm Rzeczypos
politej Polskiej lub działalności z udZiałem tych podmiotów. 

Art. 29. § 1.54
) Zakazane jest posiadanie udziałów, ak

cji albo wkładu w więcej niż jednej spółce prowadzącej 
działalność maklerską. Osoba prawna nie może prowadzić 
jednocześnie więcej niż jednego przedsiębiorstwa maklers
kiego. Zakazane jest posiadanie przez podmiot prowadzący 
przedsiębiorstwo maklerskie . udziałów, akcji lub wkładu 
w innej spółce prowadzącej działalność maklerską . ' 

§ 2. Przepis § 1 nie dotyczy Skarbu Państwa. 

Art. 298 ,55) Dopuszczalne jest posiadanie akcji w wię
cej niż jednym banku prowadzącym działalność maklerską, 
o ile posiadane akcje nie powodują istnienia stosunku ' 
dominacji. 

Art. 30. 56
) Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo ma- . 

klerskie nie może na własny rachunek świadczyć usług, 

51) W brzmieniu i według numeracji ustalonych przez art. 1 pkt 21 
lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1. 

5 2) Dodany przez art. 1 pkt 21 lit. b) ustawy wymienionej w przypi 
sie 1. 

53) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 ustawy wYmienionej 
w przypisie 1 . 

54) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 ustawy wymienionej 
w przypisie 10. 

55 ) Dodany przez art. 1 pkt 11 ustawy wymienionej w przypisie 10. 
56) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 ustawy wymienionej 

w przypisie 1 . 
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oświadczeń woli w imieniu samorządu określa statut samo
rządu, zatwierdzany przez Kom isję. 

Art. 40. § 1. Zwierzchni nadzór nad samorządem spra 
wuje Komisja. 

§ 2. Komisja może w szczególności : 

1) zawieszać na okres 14 dni uchwały organów samorządu , 
jeżeli rażąco naruszają przepisy prawa albo statutu 
Związku, 

2) zaskarżać do sądu wojewódzkiego uchwały organów 
samorządu, jeżeli naruszają przepisy prawa albo statutu 
Związku lub zostały podjęte niezgodnie z przepisami 
prawa lub statutu, 

3) występować o rozpatrzenie określonej sprawy przez 
organ samorządu; uchwała w tej sprawie powinna być 
podjęta w terminie jednego miesiąca . 

§ 3. W przypadku, o którym mowa w § 2 pkt 2, sąd 
wojewódzki oddala skargę lub uchyla zaskarżoną uchwałę 
i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania właściwe
mu organowi samorządu, z ustaleniem wytycznych co do 
sposobu jej załatwienia. Prawomocne orzeczenie sądu jest 
wiążące dla samorządu . 

§ 4. Samorząd obowiązany jest powiadamiać Komisję 
o posiedzeniach swych organów. 

Art. 41.66
) Maklerzy i doradcy podlegają odpowiedzia 

lności dyscyplinarnej przed Sądem Dyscyplinarnym za czyny: 

1) polegające na zawinionym nienależytym wykonywaniu 
obowiązków maklerskich i doradczych, wynikających 
z przepisów prawa albo umowy, 

2) sprzeczne z zasadami etyki zawodowej . 

Art. 42. 66
) § 1. Karami dyscyplinarnymi są : 

1) upomnienie, 

2) nagana, 

3) kara pieniężna, 

4) zakaz pełnienia funkcji z wyboru w samorządzie mak
lerów i doradców przez okres do 2 lat. 

§ 2. Kara pieniężna może być wymierzona do wysokości 
ostatnio otrzymanego trzymiesięcznego wynagrodzenia ma
klera lub doradcy. Wpływy z kar pieniężnych przeznaczane są 
na cel dobroczynny określony uchwałą Rady Maklerów 
i Doradców. 

§ 3. Sąd Dyscyplinarny zawiadamia Komisję o wymie 
rzonej maklerowi lub doradcy karze. Komisja zamieszcza 
w aktach maklera lub doradcy wzmiankę o orzeczeniu kary. 

§ 4. Sąd dyscyplinarny, w przypadku, o którym mowa 
wart. 41, może wystąpić do Komisji o skreślenie z listy lub 
zawieszenie uprawnień maklerskich i doradczych. 

§ 5. W przypadku gdy Komisja nie wyda orzeczenia 
o skreśleniu z listy lub zawieszeniu uprawnień maklerskich 
i doradczych, Sąd Dyscyplinarny może wymierzyć karę 
dyscyplinarną · 

Art. 43. § 1. Oskarżycielem w postępowaniu przed 
Sądem Dyscyplinarnym jest rzecznik dyscyplinarny. 

§ 2. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna się na 
wniosek rzecznika dyscyplinarnego. 

§ 3. Obwiniony może przybrać w postępowaniu dys
cyplinarnym obrońcę spośród maklerów. 

Art. 44. Od orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego przy
sługuje odwołanie do Komisji w terminie 14 dni od daty 
doręczenia orzeczenia na piśmie wraz z uzasadnieniem. 

Art. 45. § 1. Nie można wszcząć postępowania dys
cyplinarnego: 

1) jeżeli od chwili popełnienia przewinienia upłynął rok, 

2) po upływ ie sześciu miesięcy od powzięcia przez rzecz
nika dyscyplinarnego wiadomości o popełnieniu prze
winienia. 

§ 2. Jeżeli jednak czyn zawiera znamiona przestępstwa, 
przedawnienie dyscyplinarne nie następuje wcześniej niż 
przedawnienie przewidziane w przepisach karnych. 

§ 3. Bieg przedawnienia dyscyplinarnego przerywa każ
da związana z nim czynność rzecznika dyscyplinarnego. 

Art. 46. 66
) Usunięcie wzmianki o orzeczeniu kary na

stępuje z urzędu po upływie 3 lat: 

1) od uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego 
orzekającego karę upomnienia, nagany lub karę pienięż
ną, 

2) od upływu okresu zawieszenia uprawnień maklerskich 
i doradczych. 

Art. 47. Członkowie Sądu Dyscyplinarnego w zakresie 
orzekania podlegają tylko przepisom prawa. 

Art. 48. 66
) Zjazd maklerów i doradców określi szczegó

łowy tryb postępowania dyscyplinarnego. 

Rozdział 5 

Wprowadzanie papierów wartościowych 
do publicznego obrotu 

Art. 49. 67
) § 1. Wprowadzenie papierów wartościo

wych do publicznego obrotu wymaga zgody Komisji . 

§ 2. Wprowadzenie do publicznego obrotu papi,erów 
wartościowych , emitowanych przez SkarQ Państwa lub Na
rodowy Bank Polski albo z których wynikają zobowiązania 
pieniężne poręczone przez te podmioty, nie wymaga · zgody 
Komisji . W takim przypadku emitenci obowiązani są zawia
domić Komisję O emisji tych papierów. 

§ 3. Przewodniczący Komisji może określić, w drodze 
zarządzenia , tryb i warunki wprowadzania do publ icznego 
obrotu szczególnych praw z papierów wartościowych (op
cje, transakcje terminowe) . . 

§ 4. Skarb Państwa, zbywając emitowane przez siebie 
papiery wartościowe w publicznym obrocie pierwotnym, 
może odstąpić od zasady określonej wart. 1 § 2. 

Art . 50. 68
) § 1. W celu uzyskania zgody na wprowa 

dzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu 
emitent lub wprowadzający papiery wartościowe <;jo publicz
nego obrotu składa do Komisji, za pośrednictwem podmiotu 
prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, wniosek zawie
rający : 

1) określen ie nazwy (firmy) i siedziby emitenta, 

6 7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 32 ustawy wymienionej 
w przypisie 1 . 

68) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 ,pkt 33 ustawy wymienionej 
w przypisie 1. 
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Art. 52c. 72
) Przewodniczący Komisji określi, w drodze 

zarządzenia, zakres obowiązków informacyjnych i publika
cyjnych, o których mowa wart. 51-52b, dla emitentów 
papierów wartościowych dopuszczonych do wtórnego pub
licznego obrotu pozagiełdowego. 

Art. 52d. 72
) Spółka, której akcje chociaż jednej emisji 

zostały dopuszczone i są w publicznym obrocie, zwana dalej 
"spółką publiczną", obowiązana jest wprowadzać do pub
licznego obrotu każdą kolejną emisję, pod rygorem uchylenia 
zgody Komisji na dopuszczenie jej akcji do publicznego 
obrotu. 

Art. 53. Ewidencję papierów wartościowych wprowa
dzonych do publicznego obrotu prowadzi Komisja, w trybie 
i na zasadach określonych zarządzeniem przewodniczącego 
Komisj i. 

Rozdział 6 

Wtórny publiczny obrót papierami wartościowymi 

Art. 54. § 1. Wtórny publiczny obrót papierami war
tościowymi odbywa się na giełdach papierów wartościo
wych, zwanych dalej "giełdami", prowadzonych przez spółki 
akcyjne. 

§ 2. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia , może 

określić formy regulowanego pozagiełdowego wtórnego 
publicznego obrotu papierami wartościowymi, odbywające
go się za pośrednictwem podmiotów prowadzących przed
siębiorstwa maklerskie, na zasadach określonych wart. 57. 

§ 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się do: 

1) przenoszenia praw z papierów wartościowych bezpo
średnio między osobami fizycznymi, 

2) 73) przenoszenia praw z papierów wartościowych między 
podmiotem dominującym a podmiotem zależnym, 

3) 74) przenoszenia praw z papierów wartościowych wcho
dzących w skład zbywanego przedsiębiorstwa w rozu
mieniu przepisów Kodeksu cywilnego, 

4) 7 4) przenoszenia praw z papierów wartościowych ob
ciążonych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika, za 
zgodą i na warunkach określonych przez Komisję . 

§ 3a. 75
) Za zgodą i na warunkach określonych przez 

Komisję zasady, o których mowa w § 1 i 2, mogą nie mieć 
zastosowania w przypadku przenoszenia praw z papierów 
wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa . 

§ 4. Komisja może na czas określony udzielić podmio
tom prowadzącym przedsiębiorstwo maklerskie zezwolenia 
na wtórny publiczny obrót określonymi papierami wartoś
ciowymi, pod warunkiem spełnienia wymagań, o których 
mowa wart. 57 . 

Art. 55. § 1. Akcje spółek prowadzących giełdy papie
rów wartościowych mogą nabywać wyłącznie podmioty 

73) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 38 lit. a) ustawy 
wymienionej w przypisie 1. 

74) Dodany przez art. 1 pkt 38 lit. a) ustawy wymienionej w przypi
sie 1. 

75) Dodany przez art. 1 pkt 38 lit. b) ustawy wymienionej w przypi
sie 1. 

prowadzące przedsiębiorstwa maklerskie, Skarb Państwa 
oraz banki. 

§ 2. Spółka prowadząca giełdę obowiązana jest emito
wać taką liczbę akcji , aby umożliwić ich nabycie podmiotom, 
o których mowa w § 1 . 

Art. 56. 76
) Akcje w spółce prowadzącej giełdę mogą 

być wyłącznie imienne. 

Art. 57. Giełda powinna zapewniać: 

1) koncentrację podaży i popytu na papiery wartościowe 
dopuszczone do obrotu giełdowego, w celu kształ

towania powszechnego kursu, 

2) bezpieczny i sprawny przebieg transakcji i rozliczeń, 

3) upowszechnianie jednolitych informacji umożliwiają
cych ocenę aktualnej wartości papierów wartościowych 
dopuszczonych do obrotu giełdowego. 

Art. 58. § 1. Prowadzenie giełdy wymaga zezwolenia. 
Zezwolenie wydaje Prezes Rady Ministrów nc wniosek 
Komisji . 

§ 2. W celu uzyskania zezwolenia spółka zamierzająca 
prowadzić giełdę składa do Komisji wniosek, który powinien 
zawierać : 

1) określenie firmy (nazwy) oraz siedziby SJółki, 

2) dane o osobach, które odpowiadają za uruchomienie 
oraz kierowanie giełdą, 

3) przewidywaną wysokość środków własrych i kredytów 
przeznaczonych na uruchomienie giełcy oraz sposób 
finansowania działalności giełdy, 

4) zobowiązania co najmniej dziesięciu p>dmiotów pro
wadzących przedsiębiorstwa maklerskiE do prowadze
nia działalności na danej giełdzie, 

5) dane o wysokości i strukturze kapitału sp>łki zamierzają
cej prowadzić giełdę, 

6) dane o przewidywanej siedzibie giełdy oraz środkach 
technicznych umożliwiających funkcjolJwanie giełdy, 

a zwłaszcza gwarantujących łączność zKrajowym De
pozytem, o którym mowa wart. 71 . 

§ 3. Do wniosku należy dołączyć statutspółki, projekt 
regulaminu oraz analizę ekonomiczno-finanową możliwo
ści prowadzenia giełdy przez spółkę . 

Art. 59. Statut spółki zamierzającej pnwadzić giełdę 
powinien zawierać w szczególności: 

1) zasady określania warunków dopuszc;enia papierów 
wartościowych do obrotu na giełdzie, 

2) sposób i tryb rozstrzygania sporów dovczących prze
biegu transakcji giełdowych, 

3) (skreślony 77» . 

Art. 60. Regulamin giełdy określa w s:czególności: 

1) rodzaje transakcji zawieranych na giełd:ie, 

2) porządek obrotu papierami wartościowlmi na giełdzie, 

76) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 39 ustewy wymienionej 
w przypisie 1. 

77 ) Przez art. 1 pkt 40 ustawy wymienionej w przypisie 1. 









Dziennik Ustaw Nr 58 - 1116 Poz. 239 

2) nabycie papierów wartościowych emitowanych przez 
założycieli i akcjonariuszy oraz przez podmioty pozos
tające z nimi w stosunku dominacji lub zależności . 

Art. 94. Członków rady nadzorczej i komisji rewizyjnej 
powołuje i odwołuje walne zgromadzenie za zgodą Komisji . 

Art. 95. Minister Finansów określa , w drodze rozpo
rządzenia, po uzgodnieniu z przewodniczącym Komisji, 
szczególne warunki, jakie powinna spełniać rachunkowość 
towarzystw. 

Art. 96. § 1. Towarzystwo prowadzi działalność, 

o której mowa wart. 90 § 1, za zezwoleniem Komisji. 

§ 2. Do wniosku o udzielenie zezwolenia powinny być 
dołączone: 

1) statut, 

2) re~ulaminy funduszy, uchwalone przez założycieli to
warzystwa lub walne zgromadzenie, 

3) porozumienie z wybranym bankiem-powiernikiem, 

4) lista kandydatów na członków rady nadzorczej i komisji 
rewizyjnej, 

5) wskazanie doradców w zakresie publicznego obrotu 
papierami wartoŚciowymi, których towarzystwo zamie
rza zatrudnić. 

§ 3. Komisja udzielając zezwolenia zatwierdza jedno
cześnie statut towarzystwa, regulaminy funduszy i wybór 
banku-powiernika. Zatwierdzenia wymaga również każda 
ich zmiana. 

§ 4. Towarzystwo ogłasza . regulamin w dwóch dzien
nikach ogólnopolskich przed rozpoczęciem działalności fun
duszu oraz udostępnia ten regulamin w miejscach zbywania 
jednostek uczestnictwa. W tym samym trybie ogłaszana jest 
każda zmiana regulaminu . 

§ 5. Rozszerzenie przedmiotu działalnośCi towarzystwa 
o zarządzanie nowym funduszem wymaga odrębnego ze
zwolenia. 

Art. 96a. Regulamin określa nazwę oraz cel i zasady 
funkcjonowania funduszu, a w szczególności : 

1) sposób wydawania i umarzania jednostek uczestnictwa, 

2) sposób i częstotliwość obliczania wartości netto ak
tywów funduszu, 

3) zasady udostępniania do publicznej wiadomości infor
, macji o sta,nie funduszl!, 

4~ zasady polityki inwestycyjnej oraz związany z nią stopień 
ryzyka, 

5) zasady dystrybucji lub reinwestowania dochodów fun
duszu, 

6) zasady likwidacji fu.nduszy, 

7) zasady ogłaszania informacji, o których mowa wart. 
113a i.113b, 

8) wysokość opłat i prowizji. 

Art. 97. Towarzystwopowinno działać w najlepiej po
jętym interesie uczestników funduszu. 

Art. 98. § 1. Upoważniony przedstawiciel Komisji ma 
prawo wstępu do siedziby towarzystwa i banku-powiernika 
oraz do jednostek zbywających jednostki uczestnictwa oraz 
wglądu do ksiąg, dokumentów i innych nośników informacji 
w celu weryfikacji, czy działalność towarzystwa i banku
-powiernika jest zgodna z ustawą i z warunkami określonymi 
w zezwoleniu. Na pisemny wniosek upoważnionego przed
stawiciela Komisji towarzystwo oraz bank-powiernik obo
wiązane są umożliwić sporządzanie kopii tych dokumentów 
i nośników informacji oraz udzielić wyjaśnień. 

§ 2. W przypadku nieprzestrzegania przez towarzystwo 
przepisów prawa, statutu oraz regulaminu, niewypełniania 
warunków określonych w zezwoleniu lub w razie prze
kroczenia granic zezwolenia, Komisja może wydać decyzję 
o cofnięciu w całości lub części zezwolenia lub nałożeniu 
kary pieniężnej do 5000000000 zł albo wydać taką decyzję 
i nałożyć karę pieniężną. 

§ 3. Wydanie decyzji o cofnięciu zezwolenia lub nałoże
niu kary pieniężnej następuje po przeprowadzeniu rozprawy. 
Decyzji tej może być nadany rygor natychmiastowej wyko
nalności . 

§ 4. W przypadku nieprzestrzegania przez bank-powier
nik przepisów prawa, KomiSja może nakazać towarzystwu 
zmianę banku-powiernika. Wybór nowego banku-powier
nika wymaga zatwierdzenia Komisji. , 

Art. 99. Cel, do k.tórego realizacji fundusz został u.two
rzony, nie może być zmieniony. 

Art. 100. § 1. Wszelkie dochody funduszu, pomnieJ
szone o statutowe wynagrodzenia towarzystwa; powiększają 
jego wartość. ' f I r 

, , 

§ 2. Statut oraz regulflmin ,ffJnduszu mo*e przewidzieć 
prawo do pokrywania z funduszu innych kosztów i wydat
ków towarzystwa. 

Art. 101. § 1. Zezwolenie wygasa z mocy pr.awa: 

1) z chwilą ogłoszenia upadłości towarzystwa, 

2) z chwilą otwarcia likwidacji towarzystwa, 

3) po upływie okrei'u , wypowiedzenia, o którym mowa 
w § 2. 

§ 2. Towarzystwo może zaprzestać w całości lup w czę: 
ści prowadzenia działalności określonej w zezwoleniu jedy
nie przy zachowaniu trzymiesięcznego terminu wypowiedze
nia umów z uczestnikami w przedmiocie zarządzania powie
rzonymi środkami pieniężnymi. 'Towarzystwo 'jest"oodwiąza

ne powiadomić Komisję o zamiarze zaprzestania działal nóŚći 
i ogłosić ten zamiar w dll)lóph dziennikach ogólnopolskich 
przed rozpoczęciem okresll wypowiedzenia. , , . 

§ 3. Z chwilą wygaśnięcia prawa towarzystw~ ' do za
rządzania fundusżem, uprawnienia towarzystwa przejmuje, 
z mocy prawa; bank-powiernik na okres nie dłuższy niż 

6 miesięcy . Za zgodą 'Komisji termin teń może zostać przed
łużony o dalsze 6 miesięcy. . 
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§ 4. Bank-powiernikjest obowiązany do likwidacji fun
duszu i rozdzielenia środków funduszu między uczestników 
proporcjonalnie do posiadanych przez nich jednostek uczes
tnictwa . Bank-powiernik nie może zbywać nowych jedno
stek uczestnictwa. 

§ 5. Bank-powiernik, a także towarzystwo w przypadku, 
o którym mowa w § 2, może przekazać zarządzanie fun
duszem innemu towarzystwu za zezwoleniem i na warun
kach określonych przez Komisję. Przepisy art. 96 stosuje się 
odpowiednio. 

Art. 102. § 1. Towarzystwo powierza aktywa fundu
szu do przechowywania bankowi-powiernikowi . 

§ 2. Bank-powiernik jest obowiązany w szczególnośc i 

do: 

1) bezpiecznego przechowywania aktywów funduszu, 

2) obliczania wartości netto aktywów funduszu zgodnie 
z prawem i regulaminem funduszu, 

3), wykonywania. poleceń towarzystwa, chyba że są sprze
CZAe z prawęm lub reguląlT1inem funduszu . 

4) zapewnienia, aby transakcje dotyczące aktywów fun
duszu były rozliczane w terminach zgodnych z regula
minem, 

5) zapewnienia, aby ogłaszanie dochodów funduszu na
stępowało zgodni~ z. prawem i regulaminem funduszu, 

6) dokonania likwidacji funduszu i rozdziału uzyskanych 
środków między uczestników funduszu stosownie do 
posiadanych jednostek uczestnictwa. 

§ 3. Towarzystwo może powierzyć niektóre czynności, 
o, których mowa w § 2, Krajowemu .Depozytowi Papierów 

W~rt?~ci?~ycł1 . . 

§ 4. Bank-powiernik nie może być założycielem towa
rzystwa, nabywcą emitowanych przez towarzystwo papie
rów W'aitdśctowych ani 'sprawować zarządu spółki. 

§ 5. Towarzystwo nie może przeznaczać środków fun
duszu na nabycie papierów wartościowych emitowanych 
przez, bank, o którym mowa vii §l, ,lub podmiot pozostający 
z tym banki~.~ w s~osunk,u dc;>m,inaGji lub za!eżności. 

Art. 103. Towarzystwo obowiązane ,jest dostarczać 
Komisji zbadane 'sprawozda~ie' finan~owe 'wraz z opinią 
biegłego rewidenta i r<iportem ~z badania. 

Art. 104. Osoby należące do statutowych organów 
towarzystwa lub banku-powiernika, jak również zatrudnione 
W, towarzystwie lub w banku-powierniku, a także pozos
tająceztowa r-zystwem lub bankiem-powiernikiem w stosun
kl;l , zlefęni~ lub innym stosunku prawnYIT1 o podobnym 
charpktetrze, obowiązane s~ do zachowania tajemr:Jicy zawo
d9wej, q której m0'!V~.w art. 10 § 2., 

. , Art. 105. § ,. Tytułem dóu'działu w aktywach netto 
funduszu zgodnie z regulaminem ,funduszu jest jednostka 
uczestn ictwa. ,- I 

§ 2. "Jednostki uczestnictwa nie mogą być zbywane 
przez uczestników funduszu i nie podlegają oprocentowaniu. 
Jedn~stki uczestnictwa mog{ł być przedmiotem dziedzicze
nia. , . 

Art. 106. § 1. Towarzystwo wydaje uczestnikowi fun
dus u pisemne świadectwo powierzenia środków, które 
po inno określać : 

1) datę wydania świadectwa, 

2) nazwę funduszu, 

3) liczbę nabytych jednostek uczestnictwa w funduszu i ich 
wartość. 

§ 2. Wydanie świadectwa podlega rejestracji przez to
war ystwo. 

§ 3. Jednostki uczestnictwa są zbywane uczestnikom 
uszu za pośrednictwem podmiotów prowadzących 

siębiorstwo maklerskie, a za pośrednictwem innych 
iotów, za zgodą Komisji, jeżeli dają rękojmię należytego 
nywania tych czynności . 

Art. 107. § 1. Towarzystwo jest obowiązane wypłacać 
w z mian za umorzenie jednostek uczestnictwa kwotę stano
wią ą równowartość odpowiedniej części netto aktywów 
fun uszu w najbliższym, po otrzymaniu zgłoszenia, terminie 
wyc ny netto aktywów funduszu . 

2. Wypłaty następują w terminach określonych przez 
rzystwo, nie rzadziej jednak niż raz vy miesiącu. 

3. Pierwsza wypłata następuje nie później niż 6 mie
od daty utworzenia funduszu. 

rt. 108. Towarzystwo może wypłacać kwoty, stano
e dochody powiększające wartość funduszu bez konie 

czn ści urr.orzenia jednostek uczestnictwa, na warunkach 
okre lonych w regulaminie funduszu. 

rt. 109. Towarzystwo jest obowiązane zbywać bez 
ogra iczeń jednostki uczestnictwa po cenie wynikającej 
z wa tości netto aktywów funduszu w dniu wydania, propor
cjon lnie do ogólnej liczby istniejących jednostek uczestnic-

funduszu. 

rt. 110. Towarzystwo może pobierać opłatę przy zby
wan u lub umarzaniu jednostek uc~estnictwa na zasadach 
okre lonych w statucie. 

Art. 111. § 1. Co najmniej 90% wartości środkówfun
duszu powinno być lokowane w papierach wartości.o,wych 
dopuszczonych do publicznego obrotu. 

§ 2. Do 10% wartości środków funduszu może być 
lokowane w innych papierach wartościowych, pod warun
kiem możliwości ustalenia ich ceny , z częstotliwością nie 
mniejszą, niż jest to konieczne do obl iczania wartości netto 
aktywów funduszu. 

Art. 112. § 1. Nie więcej niż 5% wartości środków 
funduszu może być lokowane w papierach wartościowych 
jednego emitenta. 

§ 2. W przypadku gdy środki funduszu są lokowane 
w różnego rodzaju papierach wartościowych tego samego 
emitenta, łączna wartość papierów,tego ęmitentą nie może 
przekraczać 10% wartości środków funduszu. 
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§ 3. Ograniczenia, o których mowa w § 1 i 2, nie dotyczą 
papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa 

lub Narodowy Bank Polski. 

§ 4. W przypadku gdy towarzystwo ulokowało środki 
funduszu w akcje jednego emitenta w ilości powodującej 
osiągnięcie więcej niż 10% głosów , na walnym zgromadze
niu prawo głosu wykonuje jedynie z akcji zapewn iających 

10% głosów . 

§ 5. W przypadku naruszenia zasad określonych 

w § 1 i 2 oraz art. 92 § 3 i 4 i art. 111 , towarzystwo obowiązane 
jest w ciągu sześciu miesięcy doprowadzić stan lokat i zobo
wiązań do stanu zgodnego z tym i zasadami. 

§ 6. Czynność prawna dokonana z naruszeniem przepi 
sów § 1 i 2 oraz art. 111 jest ważna. 

Art. 113. Przeciętny stan środków płynnych w ciągu 
miesiąca nie może stanowić mniej niż 10% wartości środków 

funduszu . 

Art. 113a. § 1. Towarzystwo jest obowiązane co naj
mniej raz w roku obrachunkowym ogłaszać w piśmie prze
znaczonym do publikacji sprawozdań finansowych oraz 
w jednym dzienniku ogólnopolskim osobne sprawozdan ie 
o stanie każdego funduszu . 

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, powinno 
zawierać dane niezbędne inwestorowi do właściwej oceny 
stanu funduszu i zmiany jego wartości w roku obrachun 
kowym, a w szczególności : 

1) wyliczen ie wchodzących w skład funduszu papierów 
wartościowych i przysługujących z tytułu ich posiadania 
praw poboru , 

2) cenę nabycia, liczbę i wartość rynkową tych papierów, 

3) stan pozostałych aktywów oraz pasywa funduszu, 

4) zmianę stanu ilości jednostek uczestnictwa oraz zmianę 
wartości netto aktywów na jedną jednostkę uczestnict
wa. 

§ 3. Przewodniczący Komisji może, w drodze zar~ądze 

nia, określić ' zakres, tryb, częstotliwość ogłaszania sprawo
zdań i innych informacji dotyczących towarzystw i f.unduszy. 

Art. 113b. Towarzystwo, nie rzadziej niż raz w miesią 

cu, przedstawia do publicznej wiadomości informacje o sta 
nie funduszy. Informacje te powinny zawierać przynajmniej 
wartość netto aktywów funduszu i wartość aktywów netto 
na jednostkę uczestnictwa i określać stopę zmiany tych 
wartości w ciągu ostatniego miesiąca. 

Rozdział 9 

O.dpowiedzialność cywilna i karna 

Art. 114.92
) § 1. Emitent oraz wprowadzający papiery 

wartościowe do publicznego obrotu odpowiadają za szkodę 

92) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 53 ustawy wymienionej 
w przypisie 1 . 

wyrządzoną wskutek wady papieru wartościowego, chyba że 
ani oni, ani osoby, za które odpowiadają, nie ponoszą winy. 

§ 2. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek 
podania nieprawdziwej lub przemilczenia informacji, która 
powinna być zawarta w dokumentach związanych z wpro
wadzeniem papierów wartościowych do publicznego ob
rotu , a także informacji, o której mowa wart. 51 , ponosi 
emitent, wprowadzający, jak również osoby, które opub
likowaną informację sporządziły lub w jej sporządzeniu brały 
udział, chyba że ani oni , ani osoby, za które odpowiadają , nie 
ponoszą winy. 

§ 3. Odpowiedzialność, o której mowa w § 2, ponoszą 
również osoby, które wykorzystują w swojej działalności 

gospodarczej w zakresie 'puQlicznego obrotu papierami war 
tościowymi informacje, o których mowa w § 2, chyba że 
nieprawdziwość lub przemilczenie informacji nie była i nie 
mogła być im znana. 

§ 4. Odpowiedzialność osób określo.nych w § 1-3 jest 
solidarna, nie możnei jej ograniczyć lub wyłączyć z góry. 

§ 5. Emitent odpowiada za szkodę wyrządzoną wskutek 
podania nieprawdziwej lub przemilczenia prawdziwej infor
macji, o której mowa wart. 52. 

Art. 115. § 1. Wystawca świadectwa depozytowego 
odpowiada za szkodę wyrządzoną komukolwiek wskutek 
wady świadectwa albo użycia go przez osobę nie upraw
nioną, chyba że szkoda nastąpiła wyłącznie z winy po
szkodowanego lub osoby trzeciej , za którą wystawca nie 
ponosi odpowiedzialności . 

§ 2. Jeż~li wystawca działał na zlecenie innej osoby, ich 
odpowiedzialność jest solidarna. 

Art. 116. § 1. W razie zmiany danych zawartych 
w prospekcie lub innych infdrmclcji' ó emisji, wpływających 
na wartość luh cenę papier'u ·wartościowego." nabywc'a 
papierów wartościowych w publicznym obrocie pierwotnym 
mo~e ~d umowy ()d,s~ąpić; chyba że dz iałał w zł~j wierze. 

§ 2. Prawo odstąpienia ód umowy wygasa po upiywie 
miesiąca od ogłoszenia o zmianie w sposób określony 
przepisami prawa lub decyzją Komisj i. ' 

Art. 117.93
) § 1.' Kto ;proponuje publicznie, w sposób, 

o którym mowa wart. 1 § 1, nabYCie papierów wartościowych 
bez wymaganej zgody; podlega karze pOibawienia wolności 
do lat 2 lub grzywny do 1:0000000ÓOO zł albo obu tym 
karom łącznie . 

§ 2. Tej samej k~r~e podlega, kto dopuszcz~ się czynu 
, \, 

określonego w § 1, działając w imieniu lub w interesie oso~y 
prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobo
wości pravynei. , 

Art. 118.9 4
) § 1. Kto będąc odpowiedzialnym za infor

macje zawarte w prospekcie lub inne informacje zwiążane 
z wprowadzeniem papierów do publitznego ' ob~otu I'Jb 

93) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 54 ustawy' wymienionej 
w przypisie 1 . 

94) W brzmieniu, ustalonym przez art. 1 pkt 55 ustawy wymienionej 
w przypisie 1, 




