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669 

USTAWA 

z dnia 23 lipca 1998 r. 

Nr 107 

o zmianie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, ustawy o rachunkowości oraz 
ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych. 

Art. 1. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Pra
wo o publicznym obrocie papierami wa rtościowym i 

(Dz.U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141 , poz. 945) wprowadza 
się następuj ące zmiany: 





Dziennik Ustaw Nr 107 - 3799 - Poz. 669 

- pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

,,2) tryb postępowania w celu ochrony infor
macji stanowiących tajemnicę zawodową 
oraz informacji poufnych w domach ma
klerskich , bankach prowadzących dziatal
ność maklerską i bankach prowadzących 
rachunki papierów wartościowych, za
pewnienia nadzoru nad przeptywem i wy
korzystaniem tych informacji, przy 
uwzględnieniu zakresu i specyfiki dziatal
ności oraz struktury organizacyjnej tych 
podmiotów, 

3) tryb postępowania domów maklerskich, 
banków prowadzących dziatalność ma
klerską oraz banków prowadzących ra
chunki papierów wartościowych w celu 
przeciwdziatan ia zawie raniu transakcji 
oraz wykonywaniu innych operacji na 
rynku kapitatowym, z wykorzystaniem 
środków pieniężnych, co do których ujaw
niono okoliczności wskazujące, że środki 
te mogą pochodzić z przestępstwa lub 
z uczestnictwa w jego popetnieniu, albo 
że- ich pochodzenie ma zostać ukryte 
z przyczyn związanych z przestępstwem; 
rozporządzenie powinno określać przy
padki, w których podmioty te są obowią
zane rejestrować operacje finansowe in
westorów, zakres oraz zasady zbierania 
danych o inwestorach, w celu ustalenia, 
czy środk i pieniężne mogą pochodzić 
z przestępstwa lub uczestnictwa w jego 
popetnieniu, albo że ich pochodzenie ma 
zostać ukryte z przyczyn związanych 
z przestępstwem.", 

c) w ust. 3: 

- wyrazy "Przewodniczący Komisji, w porozu
mieniu z Prezesem Narodowego Banku Pol
skiego, określa, w drodze zarządzenia" zastę
puje się wyrazami "Rada Ministrów określa, 
w drodze rozporządzenia", 

- pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1) tryb i warunki udzielania przez domy ma
klerskie, banki prowadzące dziatalność 
maklerską i banki prowadzące rachunki 
papierów wartościowych pożyczek na na
bycie papierów wartościowych dopusz
czonych do publicznego obrotu; rozpo
rządzenie powinno określać w szczegól
ności warunki gwarantujące, że środki 
przeznaczone na pożyczki nie będą po
chodzić ze środków pieniężnych zdepo
nowanych przez inwestorów na rachun
kach pieniężnych stużących do obstugi ra 
chunków papierów wartościowych, spo
soby zabezpieczenia sptaty pożyczek 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa po
życzkodawców oraz sposoby badania 
wiarygod ności i wyptacalności pożyczko
biorców, " 

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

,,5. Minister Finansów określa, w drodze rozpo
rządzenia, obowiązki sprawozdawcze do-

mów maklerskich, banków prowadzących 
dziatalność maklerską, banków prowadzą
cych rachunki papierów wartościowych oraz 
Krajowego Depozytu Papierów Wartościo
wych SA w zakresie obrotu papierami warto
ściowymi emitowanymi przez Skarb Pań
stwa, tak aby sprawozdania sporządzane 
przez te podmioty pozwalaty na dokonywa
nie analiz w zakresie stanu, dynamiki oraz 
struktury zadtużenia budżetu państwa 
w skarbowych papierach wartościowych we
dtug grup inwestorów oraz rodzajów tych 
papierów. "; 

12) wart. 61 ust. 2 i 3 skreśla się; 

13) art. 69 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 69. Rada Min istrów określa, w drodze rozpo
rządze nia , podmioty uprawnione do skta
dania wniosku o wyrażenie zgody na 
wprowadzenie do publicznego obrotu pa
pierów wartościowych określonych 

wart. 3 ust. 3, szczególne warunki, jakie 
są obowiązane spetniać te podmioty, oraz 
szczególny tryb i warunki wprowadzania 
tych papierów, w tym kryteria, jakie mu
szą spetn iać te papiery, aby mogty być 
przedmiotem obrotu. Rozporządzenie po
winno w szczególności określać warunki, 
jakie muszą spetniać podmioty emitujące 
te papiery w celu zapewnienia odpowied
niego poziomu bezpieczeństwa w zakre
sie realizacji zobowiązań wynikających 

z tych papierów. Rozporządzenie powin
no ponadto okreś l ać zakres obowiązków 
informacyjnych, tak aby zapewnić nabyw
com papierów wartościowych podstawo
we dane niezbędne do oceny przez nich 
ryzyka związanego z inwestowaniem w te 
papiery."; 

14) art. 75 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 75. Rada Ministrów określa, w drodze rozpo
rządzenia , termin ważności prospektu, 
termin , w którym, po opublikowaniu pro
spektu i jego skrótu, może rozpocząć się 
sprzedaż lub subskrypcja papierów war
tościowych , wymaganą liczbę prospek
tów oraz miejsca, terminy i sposoby udo
stępniania do publicznej wiadomości pro
spektu i jego skrótu . Prospekt i jego skrót 
powinny być publicznie dostępne w spo
sób umożl iwiający inwestorom ocenę sy
tuacji finansowej i gospodarczej emiten
ta, z uwzględnieniem wielkości oferty, try
bu wprowadzania papierów wartościo
wych do publicznego obrotu i kręgu pod
miotów, do których oferta jest skierowa
na." ; 

15) wart. 76 w ust. 2 po wyrazach "towarzystwo fun
duszy powierniczych działające na rachunek 
uczestników funduszu," dodaje się wyrazy "fun
dusz inwestycyjny,"; 
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16) wart. 79 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Po uzyskaniu zgody na wprowadzenie papie
rów wartościowych do publicznego obrotu lub 
złożeniu zawiadomienia, o którym mowa 
wart. 63, emitent lub wprowadzający jest obo
wiązany opublikować skrót prospektu w spo
sób wynikający z art. 75."; 

17) wart. 81 ust. 5 otrzymuje brzmien ie: 

,, 5. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządze
nia, rodzaj, formę i zakres informacji b ieżących 

i okresowych, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 
oraz term iny ich przekazywania. Rozporządze
nie powinno określać zakres informacji oraz 
częstotliwość ich przekazywania, tak aby umoż
liwiać inwestorom ocenę sytuacji finansowej 
i gospodarczej emitenta ." ; 

18) w art. 82 ust. 2 otrzymuje brzmien ie: 

,, 2. Rada Ministrów określa , w drodze rozporządze
nia, obowiązki informacyjne i publikacyj ne 
w zakresie wskazanym wart. 75, art. 79 i art. 81 , 
w tym rodzaj, formę i zakres informacj i bieżą
cych i okresowych dla emitentów papierów 
wartościowych wprowadzanych wyłącznie do 
wtórnego obrotu na regulowanym rynku poza
giełdowym, a także terminy przekazywan ia 
tych informacji . Informacje zawarte w memo
randum informacyjnym i jego skrócie, a także 
informacje bieżące i okresowe powinny być pu
blicznie dostępne w sposób umożliwiający in
westorom ocenę sytuacji finansowej i gospo
darczej emitenta ." ; 

19) w art. 89 w ust. 2 wyrazy "w ust. 1 pkt 1 lit. al-f) 
oraz w pkt 2" zastępuje się wyrazami "w ust. 1 pkt 1 
lit. a)- c)"; 

20) w art. 95 w ust. 1 wyraz " odpowiednio " skreśla si ę; 

21) wart. 99 w ust. 2 po wyrazach " towarzystwa fun
duszy powierniczych," dodaje si ę wyrazy " towa
rzystwa funduszy inwestycyjnych, towarzystwa 
emerytalne,"; 

22) wart. 100: 

a) w ust. 2 po wyrazie " powierniczych " dodaje się 
wyrazy" , towarzystw funduszy inwestycyjnych, 

' towarzystw emerytalnych" , 

b) w ust. 4 na końcu dodaje się wyrazy " w okres ie 
kiedy Skarb Państwa jest uprawniony do wyko
nywania ponad 50% ogólnej liczby głosów na 
walnym zgromadzeniu" , 

c) dodaje się ust. 5 w brzmien iu: 

,,5. Jeżeli akcje spółki prowadzącej giełdę dają 
prawo do dywidendy, spółka może przezna
czyć do podziału między akcjonariuszy nie 
więcej niż 20% zysku."; 

23) wart. 109 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,, 1. Stronami transakcji zawieranych na rynku g ieł
dowym mogą być wyłącznie domy maklerskie 

lub banki prowadzące działal ność makle rską, 
będące akcjonariuszami spółki prowadzącej 
gi ełdę, z zastrzeżeniem art. 137 ust. 3." ; 

24) w art . 110 w prowadza się następujące zmiany: 

a) w ust. 1 i 2 wyrazy "na giełdzie" zastępuje się 
wyrazami "na rynku giełdowym " , 

b) dodaje się ust. 4 w brzmieni u: 

,, 4. Rada giełdy może upoważnić zarząd giełdy 
do podejmowania uchwał w sprawie do
puszczenia papierów wartościowych do ob
rotu giełdowego."; 

25) w art. 112 w ust. 2 po wyrazach "tow arzystwa fun 
duszy powierniczych," dodaje się wyra zy "towa
rzystw a funduszy inwestycyjnych, towarzystwa 
emerytalne, emitenci papierów wa rtośc iowych do
puszczonych do pu bl icznego obrotu,"; 

26) w art. 11 3 w ust. 2 po wyrazie "powierniczych," do
daje si ę wyrazy "towarzystw funduszy inw estycyj 
nych oraz towarzystw emerytalnych,"; 

27 ) w art. 117 w ust. 1 na końcu dodaje się wyrazy 
,,, z zastrzeże n iem art. 137 ust. 3"; 

28) wart. 134 ust . 1 otrzymuje brzmieni e: 

" 1. W przypadku gdy: 

1) zostało uchylone postanowienie sądu o wpi
sie podwyższenia kapitału akcyjnego spółki 
pub licznej do rejestru handlow ego lub 

2) uchwała wa lnego zgromadzenia o podwyż-

szeniu tego kapitału została unieważn i o n a 

- a akcje wyemitowane w wyniku podwyższe
nia zostały uprzednio objęte ty m samym ko
dem razem z innymi akcjam i tej spółk i, w depo
zycie pap ierów wartościowych przeprowadza
na jest red ukcja łącznej wartośc i nominalnej 
akcj i oznaczonych tym kodem."; 

29 ) w art. 137 : 

a) w ust. 2 skreś l a się wyrazy", a w szczegó lności 
może za rządzać funduszem, o którym mowa 
w art. 143", 

b) dodaje si ę ust. 3 w brzmieniu: 

,,3. Krajowy Depozyt może wystąpić ja ko strona 
transakcj i zawartej na rynku regulowanym, 
wyłącz ni e w związku z w ykorzystaniem środ 

ków systemu, o którym mowa w ust. 2, zgod
nie z jego celem." ; 

30) wart. 143 dodaje się ust. 3 w brzm ien iu: 

,, 3. Krajowy Depozyt może zarządzać środkami 
fundu szu rozliczeniowego."; 

31 ) w art. 1 49: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,, 3. Rada M in istrów określa, w drodze rozporzą
dzenia, wzór zawiadomienia , o którym mo
wa w ust. 1, oraz sposób dokonania tego 
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2. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporzą
dzenia, szczególny tryb i warunki wprowadzania 
listów zastawnych do publicznego obrotu. Rozpo
rządzenie powinno w szczególności określać za
kres obowiązków informacyjnych tak, aby umożli
wić inwestorom rzetelną ocenę sytuacji finanso
wej i gospodarczej emitenta." 

\rt. 4.1. Rada Ministrów określi na 1998 r., w dro
dzerozporządzenia, maksymalną wartość emitowa
nycl przez podmioty zagraniczne, mające siedzibę 
w k~jach należących do Organizacji Współpracy Go
spoQrczej i Rozwoju (OECD), papierów wartościo
wyd które mogą być wprowadzone do publicznego 
obro~ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz 
sposC) ich przeliczania na złote polskie. Rozporządze
nie pwinno uwzględniać zobowiązania wynikające 

z umów międzynarodowych, jak również wpływ, jaki 
może mieć na gospodarkę narodową wprowadzenie 
tych papierów wartościowych do publicznego obrotu. 

2. Określona w ust. 1 wartość papierów wartościo

wych obejmuje także tytuły do uczestnictwa w instytu
cjach wspólnego inwestowania w krajach należących 
do OECD, o ile są one papierami wartościowymi w ro
zumieniu ustawodawstwa kraju siedziby emitenta. 

Art. 5. Do czasu wydania przepisów wykonawczych 
przewidzianych w ustawie zachowują moc przepisy 
dotychczas obowiązujące. 

Art. 6. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 

670 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 12 sierpnia 1998 r. 

OJ sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Zawodowej Administracji Publicznej w Sulechowie. 

Na pOistawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerw- 2. Siedzibą Uczelni jest miasto Sulechów. 
ca 1997 r.D wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. 
Nr 96, poz.j90 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, § 2. Uczelnia prowadzi specjalność zawodową: ad-
co następu;!: ministracja publiczna. 

§ 1. 1. Tvorzy się z dniem 1 września 1998 r. pań - § 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
stwową wyż'zą szkołę zawodową pod nazwą "Wyższa 7 dni od dnia ogłoszenia. 
Szkoła Zawolowa Administracji Publicznej w SuIecho-
wie", zwaną \alej "Uczelnią". Prezes Rady Ministrów: w z. J. Tomaszewski 

671 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 

z dnia 6 sierpnia 1998 r. 

w sprawie harm<nogramu uzyskiwania przez poszczególne grupy odbiorców prawa do korzystania z usług 
przesyłowych. 

Na podstawie crt. 65 ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r. - Prawo en\rgetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 
i Nr 158, poz. 1042 onz z 1998 r. Nr 94, poz. 594 i Nr 106, 
poz. 668) zarządza się co następuje: 

§ 1. Rozporządzenił określa harmonogram uzyski 
wania przez poszczegóne grupy odbiorców prawa do 
korzystania z usług p~esyłowych, polegających na 
przesyłaniu paliw lub er'ergii wydobywanych lub wy
twarzanych w kraju, zal~nie od wielkości dokonywa
nych rocznych zakupów pa~w gazowych, energii elek
trycznej lub ciepła. 

. § 2. 1. Odbiorcy dokonujlcy rocznych zakupów pa
lIW gazowych w wielkości ni( mniejszej niż: 

1) 25 mln m 3 w przeliczeniu na gaz ziemny wysoko m e
tanowy - uzyskują prawo do korzystania z usług 
przesyłowych z dniem 1 lipca 2000 r. , 

2) 15 mln m3 w przeliczeniu na gaz ziemny wysoko
metanowy - uzyskują prawo do korzystania 
z usług przesyłowych z dniem 1 stycznia 2004 r. 

2. Odbiorcy, dokonujący rocznych zakupów paliw 
~azo,":,ych w wielk?ści mniejszej niż 15 mln m3 w prze
lIczenIu na gaz ziemny wysokometanowy, uzyskują 
prawo do korzystania z usług przesyłowych z dniem 
5 grudnia 2005 r. 

. . § 3. 1. Odbiorcy dokonujący rocznych zakupów ener
gII elektrycznej w wielkości nie mniejszej niż: 


