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U S TAWA

z dnia 24 sierpnia 2001 r.

o ostatecznoÊci rozrachunku w systemach p∏atnoÊci i systemach rozrachunku papierów wartoÊciowych 
oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami.

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:

1) system p∏atnoÊci — podlegajàce prawu polskiemu
prawne powiàzania pomi´dzy co najmniej trzema
instytucjami, w tym co najmniej jednà z instytucji,

o których mowa w pkt 5 lit. a)—e) lub lit. h), z wy∏à-
czeniem uczestnika poÊredniego, w ramach któ-
rych obowiàzujà wspólne dla tych uczestników za-
sady realizacji ich zleceƒ rozrachunku, o których
mowa w pkt 12 lit. a),

2) system rozrachunku papierów wartoÊciowych —
podlegajàce prawu polskiemu prawne powiàzania
pomi´dzy co najmniej trzema instytucjami, w tym



co najmniej jednà z instytucji, o których mowa
w pkt 5 lit. a)—e) lub lit. h), z wy∏àczeniem uczest-
nika poÊredniego, w ramach których obowiàzujà
wspólne dla tych uczestników zasady realizacji ich
zleceƒ rozrachunku, o których mowa w pkt 12 lit. b), 

3) system — systemy, o których mowa w pkt 1 i 2,

4) inne paƒstwo cz∏onkowskie — inne ni˝ Rzeczpo-
spolita Polska paƒstwo, które jest cz∏onkiem Unii
Europejskiej, oraz Islandia, Liechtenstein i Norwe-
gia, 

5) instytucja — ka˝dy z nast´pujàcych podmiotów,
który jest uczestnikiem systemu p∏atnoÊci lub sys-
temu rozrachunku papierów wartoÊciowych, od-
powiedzialny za wykonanie zobowiàzaƒ wynikajà-
cych z realizacji zleceƒ rozrachunku w systemie:

a) Narodowy Bank Polski, zwany dalej „NBP”,

b) bank centralny innego paƒstwa,

c) bank krajowy, oddzia∏ banku zagranicznego oraz
instytucja kredytowa w rozumieniu ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe
(Dz. U. Nr 140, poz. 939, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063
i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 40,
poz. 399, z 2000 r. Nr 93, poz. 1027, Nr 94,
poz. 1037, Nr 114, poz. 1191, Nr 116, poz. 1216,
Nr 119, poz. 1252 i Nr 122, poz. 1316 oraz z 2001 r.
Nr 8, poz. 64, Nr 100, poz. 1084 i Nr 111,
poz. 1195), spó∏dzielcza kasa oszcz´dnoÊciowo-
-kredytowa oraz Krajowa Spó∏dzielcza Kasa
Oszcz´dnoÊciowo-Kredytowa,

d) dom maklerski w rozumieniu ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obro-
cie papierami wartoÊciowymi (Dz. U. Nr 118,
poz. 754 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 107,
poz. 669 i Nr 113, poz. 715, z 2000 r. Nr 22,
poz. 270, Nr 60, poz. 702 i 703, Nr 94, poz. 1037,
Nr 103, poz. 1099, Nr 114, poz. 1191, Nr 116,
poz. 1216 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 110,
poz. 1189),

e) zagraniczna osoba prawna, o której mowa
w art. 52 ustawy wymienionej w lit. d), 

f) zagraniczna osoba prawna, prowadzàca na tere-
nie Rzeczypospolitej Polskiej dzia∏alnoÊç ma-
klerskà na podstawie art. 52a ustawy wymienio-
nej w lit. d), 

g) majàce siedzib´ na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej i lokujàce na w∏asny rachunek Êrodki
pieni´˝ne na rynku papierów wartoÊciowych:

— zak∏ad ubezpieczeƒ w rozumieniu przepisów
o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej,

— fundusz inwestycyjny w rozumieniu przepi-
sów o funduszach inwestycyjnych,

— fundusz emerytalny w rozumieniu przepisów
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy eme-
rytalnych,

h) organ w∏adzy publicznej, 

i) podmiot obj´ty gwarancjami, udzielonymi przez
organ w∏adzy publicznej,

j) podmiot, którego siedziba znajduje si´ poza tery-
torium innych paƒstw cz∏onkowskich, prowa-
dzàcy dzia∏alnoÊç analogicznà do dzia∏alnoÊci
instytucji kredytowej, o której mowa w lit. c), lub
zagranicznej osoby prawnej, o której mowa
w art. 52 i art. 52a ustawy wymienionej w lit. d),

k) inny ni˝ wymieniony w lit. a)—j) uczestnik syste-
mu rozrachunku papierów wartoÊciowych, po-
noszàcy odpowiedzialnoÊç za wykonanie zobo-
wiàzaƒ wynikajàcych z realizacji zleceƒ rozra-
chunku w tym systemie, pod warunkiem ˝e co
najmniej trzema uczestnikami tego systemu sà
podmioty, o których mowa w lit. a)—c), 

6) partner centralny — podmiot, który dzia∏a w syste-
mie jako wy∏àczny kontrahent dla instytucji w od-
niesieniu do ich zleceƒ rozrachunku,

7) agent rozrachunkowy — podmiot prowadzàcy w ra-
mach systemu rachunki rozliczeniowe dla instytu-
cji lub partnera centralnego, poprzez które dokonu-
je rozrachunku i udziela — w zale˝noÊci od posia-
danych uprawnieƒ — kredytu dla celów rozrachun-
kowych instytucji lub partnerowi centralnemu, 

8) izba rozliczeniowa — podmiot, do którego obowiàz-
ków nale˝y obliczanie nale˝noÊci lub zobowiàzaƒ
netto instytucji, partnera centralnego lub agenta
rozrachunkowego, 

9) uczestnik — instytucja, partner centralny, agent roz-
rachunkowy lub izba rozliczeniowa,

10) uczestnik poÊredni — podmiot, o którym mowa
w pkt 5 lit. c), zwiàzany z instytucjà umowà umo˝-
liwiajàcà przekazywanie jego zleceƒ rozrachunku
do systemu, 

11) papiery wartoÊciowe — papiery wartoÊciowe w ro-
zumieniu art. 3 ustawy, o której mowa w pkt 5 
lit. d), 

12) zlecenie rozrachunku:

a) zlecenie uczestnika dotyczàce przekazania kwo-
ty pieni´˝nej na rachunek odbiorcy prowadzony
przez agenta rozrachunkowego lub inne zlece-
nie, które powoduje wykonanie lub zwolnienie
z zobowiàzania pieni´˝nego, zgodnie z zasadami
systemu p∏atnoÊci, lub

b) zlecenie uczestnika dotyczàce przeniesienia pa-
pierów wartoÊciowych w drodze dokonania od-
powiednich zapisów w prowadzonej ewidencji
papierów wartoÊciowych lub w inny sposób,

13) zagraniczne post´powanie upad∏oÊciowe — pro-
wadzone na podstawie prawa innego paƒstwa
cz∏onkowskiego post´powanie sàdowe lub admi-
nistracyjne, w tym tak˝e post´powanie zabezpie-
czajàce, w ramach których mienie uczestnika sys-
temu poddane jest kontroli lub zarzàdowi sàdu lub
innego organu w celu reorganizacji lub likwidacji
uczestnika, je˝eli skutkiem tego post´powania jest
zawieszenie realizacji zleceƒ rozrachunku lub na∏o-
˝enie na nie ograniczeƒ,
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14) og∏oszenie upad∏oÊci:

a) uczestnika krajowego — zgodne z rozporzàdze-
niem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 paê-
dziernika 1934 r. — Prawo upad∏oÊciowe (Dz. U.
z 1991 r. Nr 118, poz. 512, z 1994 r. Nr 1, poz. 1,
z 1995 r. Nr 85, poz. 426, z 1996 r. Nr 6, poz. 43,
Nr 43, poz. 189, Nr 106, poz. 496 i Nr 149,
poz. 703, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 54, poz. 349,
Nr 117, poz. 751, Nr 121, poz. 770 i Nr 140,
poz. 940, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2000 r.
Nr 26, poz. 306, Nr 84, poz. 948, Nr 94, poz. 1037
i Nr 114, poz. 1193 oraz z 2001 r. Nr 3, poz. 18)
wydanie przez sàd w∏aÊciwy w sprawach upa-
d∏oÊci postanowienia o og∏oszeniu upad∏o-
Êci,

b) uczestnika zagranicznego — wydanie przez za-
graniczny sàd lub zagraniczny organ orzeczenia,
postanowienia lub decyzji, którymi pozbawiono
lub ograniczono uczestnika prawa zarzàdu jego
majàtkiem lub poddano kontroli celem jego re-
organizacji lub likwidacji, w post´powaniu,
o którym mowa w pkt 13, 

15) w∏aÊciwe organy — organy sprawujàce nadzór nad
podmiotami, o których mowa w pkt 5 lit. c)—g) oraz
i)—k),

16) kompensowanie — przekszta∏cenie, dla ka˝dego
uczestnika, w jedno zobowiàzanie netto lub jednà
nale˝noÊç netto wzajemnych zobowiàzaƒ i nale˝-
noÊci wynikajàcych z przekazywanych pomi´dzy
uczestnikami zleceƒ rozrachunku, 

17) rachunek rozliczeniowy — prowadzony przez agen-
ta rozrachunkowego i przeznaczony do dokonywa-
nia rozrachunku pomi´dzy uczestnikami systemu:
rachunek bankowy, rachunek pieni´˝ny, rachunek
papierów wartoÊciowych lub konto depozytowe
papierów wartoÊciowych, 

18) przedmiot zabezpieczenia — zbywalne aktywa: 

a) na których zosta∏ ustanowiony w zwiàzku
z uczestnictwem w systemie zastaw, kaucja lub
inne zabezpieczenie, lub

b) przyj´te przez NBP, bank centralny innego paƒ-
stwa cz∏onkowskiego lub Europejski Bank Cen-
tralny, w zwiàzku z wykonywaniem zadaƒ banku
centralnego,

19) podmiot prowadzàcy system — partner centralny,
agent rozrachunkowy, izba rozliczeniowa lub inny
podmiot okreÊlajàcy wspólne dla uczestników sys-
temu zasady realizacji ich zleceƒ rozrachunku. 

Art. 2. Przepisy ustawy dotyczàce papierów warto-
Êciowych stosuje si´ równie˝ do praw majàtkowych,
o których mowa w art. 97 ustawy, wymienionej w art. 1
pkt 5 lit. d).

Art. 3. W zale˝noÊci od zasad funkcjonowania sys-
temu ten sam uczestnik mo˝e dzia∏aç jako partner cen-
tralny, agent rozrachunkowy lub izba rozliczeniowa
oraz realizowaç cz´Êç lub ca∏oÊç ich zadaƒ.

Rozdzia∏ 2

OstatecznoÊç rozrachunków

Art. 4. 1. Przepisy ustawy dotyczàce skutków og∏o-
szenia upad∏oÊci uczestnika krajowego stosuje si´ od-
powiednio w razie wydania postanowienia o otwarciu
post´powania uk∏adowego lub orzeczenia albo decyzji
o likwidacji, zawieszeniu lub ograniczeniu prowadze-
nia dzia∏alnoÊci uczestnika, skutkujàcych zawiesze-
niem lub ograniczeniem realizacji zleceƒ rozrachunku
w systemie dotyczàcym tego uczestnika.

2. Przepisy ustawy dotyczàce skutków og∏oszenia
upad∏oÊci uczestnika zagranicznego stosuje si´ odpo-
wiednio do orzeczeƒ, postanowieƒ lub decyzji wyda-
nych wobec tego uczestnika przez zagraniczny sàd lub
inny organ w ramach zagranicznych post´powaƒ upa-
d∏oÊciowych.

Art. 5. Skutki prawne wynikajàce z podj´cia wobec
majàcego siedzib´ na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej podmiotu, b´dàcego uczestnikiem systemu pod-
legajàcego prawu innego paƒstwa cz∏onkowskiego, za-
granicznego post´powania upad∏oÊciowego, odnoszà-
ce si´ do praw i obowiàzków tego podmiotu pozosta-
jàcych w zwiàzku z uczestnictwem w tym systemie, sà
okreÊlone przez prawo w∏aÊciwe dla tego systemu. 

Art. 6. Wprowadzone do systemu zlecenie rozra-
chunku nie mo˝e byç skutecznie odwo∏ane przez
uczestnika albo przez osob´ trzecià od momentu okre-
Êlonego przez zasady funkcjonowania systemu.

Art. 7. W zakresie uregulowanym ustawà skutki
og∏oszenia upad∏oÊci uczestnika krajowego powstajà
z chwilà otrzymania przez NBP powiadomienia o og∏o-
szeniu upad∏oÊci, wydaniu postanowienia o otwarciu
post´powania uk∏adowego albo o wydaniu przez sàd
lub w∏aÊciwy organ orzeczenia lub decyzji o likwidacji,
zawieszeniu lub ograniczeniu prowadzenia dzia∏alno-
Êci uczestnika skutkujàcych zawieszeniem lub ograni-
czeniem realizacji zleceƒ rozrachunku w systemie do-
tyczàcym uczestnika.

Art. 8. 1. W razie og∏oszenia upad∏oÊci uczestnika:

1) je˝eli zlecenie rozrachunku zosta∏o wprowadzone
do systemu przed og∏oszeniem upad∏oÊci, skutki
prawne wynikajàce z jego wprowadzenia do syste-
mu oraz wyniki kompensowania sà niepodwa˝alne
i wià˝àce dla osób trzecich,

2) je˝eli zlecenie rozrachunku zosta∏o wprowadzone
do systemu po og∏oszeniu upad∏oÊci i jest wykona-
ne w dniu jej og∏oszenia, skutki prawne wynikajà-
ce z wprowadzenia tego zlecenia do systemu sà
niepodwa˝alne i wià˝àce dla osób trzecich tylko
wtedy, gdy po terminie rozrachunku agent rozra-
chunkowy, partner centralny lub izba rozliczeniowa
wyka˝à, ˝e nie wiedzieli ani nie mogli wiedzieç
o og∏oszeniu upad∏oÊci.

2. Przepisów umo˝liwiajàcych zaskar˝anie czynno-
Êci prawnych upad∏ego uczestnika lub okreÊlajàcych
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bezskutecznoÊç czynnoÊci prawnych, dokonanych
przez niego w zwiàzku z jego uczestnictwem w syste-
mie, przed og∏oszeniem upad∏oÊci, nie stosuje si´ do
kompensowania i jego wyników.

Art. 9. Og∏oszenie upad∏oÊci uczestnika nie wstrzy-
muje mo˝liwoÊci wykorzystania:

1) Êrodków pieni´˝nych i papierów wartoÊciowych,
zgromadzonych i zapisanych na jego rachunku roz-
liczeniowym, nieobcià˝onych prawem rzeczowym
lub nieb´dàcych przedmiotem zabezpieczenia, 

2) papierów wartoÊciowych zapisanych na rachunku
rozliczeniowym uczestnika jako przedmiotu zabez-
pieczenia kredytu uzyskanego w ramach systemu
w dniu og∏oszenia upad∏oÊci, je˝eli kredyt taki mo-
˝e byç udost´pniony w ramach istniejàcej umowy
o kredyt,

w celu wykonania zobowiàzaƒ uczestnika wynikajà-
cych ze zleceƒ rozrachunku wprowadzonych do sys-
temu najpóêniej w dniu og∏oszenia upad∏oÊci. 

Art. 10. 1. Mienie upad∏ego uczestnika, okreÊlone
w art. 9, a tak˝e inne aktywa niezb´dne do wykonania
obowiàzków wynikajàcych z uczestnictwa w systemie,
powsta∏ych przed og∏oszeniem upad∏oÊci, nie wchodzi
do masy upad∏oÊci, z zastrze˝eniem ust. 3.

2. W celu wykonania obowiàzków okreÊlonych
w ust. 1 podmiot prowadzàcy system jest upowa˝nio-
ny do dysponowania tym mieniem.

3. Mienie upad∏ego uczestnika, o którym mowa
w ust. 1, pozosta∏e po wykonaniu obowiàzków wynika-
jàcych z uczestnictwa w systemie, wchodzi do masy
upad∏oÊci.

Art. 11. W razie og∏oszenia upad∏oÊci uczestnika
systemu do jego praw i obowiàzków zwiàzanych
z uczestnictwem w systemie stosuje si´ przepisy pra-
wa polskiego, z zastrze˝eniem art. 12 ust. 2 pkt 2. 

Art. 12. 1. W razie og∏oszenia upad∏oÊci uczestnika
systemu lub podmiotu dokonujàcego operacji z NBP,
bankiem centralnym innego paƒstwa cz∏onkowskiego
lub Europejskim Bankiem Centralnym, przedmiot za-
bezpieczenia ustanowionego na rzecz innego uczestni-
ka w zwiàzku z uczestnictwem w systemie lub na rzecz
tych banków nie wchodzi do masy upad∏oÊci, z zastrze-
˝eniem ust. 2. 

2. Je˝eli przedmiotem zabezpieczenia ustanowio-
nego na rzecz uczestnika systemu, NBP, banku central-
nego innego paƒstwa cz∏onkowskiego lub Europejskie-
go Banku Centralnego sà papiery wartoÊciowe, to do
okreÊlenia praw tych podmiotów, wynikajàcych z tych
papierów, stosuje si´: 

1) przepisy prawa polskiego, o ile te papiery sà zapi-
sane w rejestrze lub na rachunku prowadzonym na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

2) przepisy innego paƒstwa cz∏onkowskiego, o ile te
papiery sà zapisane w rejestrze lub na rachunku
prowadzonym na terytorium tego paƒstwa. 

Art. 13. 1. O og∏oszeniu upad∏oÊci podmiotów b´-
dàcych uczestnikami bàdê uczestnikami poÊrednimi
systemu sàdy powiadamiajà NBP w dniu wydania po-
stanowienia o og∏oszeniu upad∏oÊci, podajàc jedno-
czeÊnie godzin´ i minut´ jego wydania. 

2. Obowiàzek powiadamiania NBP, o którym mowa
w ust. 1, dotyczy sàdów i w∏aÊciwych organów w razie
wydania orzeczenia, postanowienia albo decyzji o li-
kwidacji, zawieszeniu lub ograniczeniu prowadzenia
dzia∏alnoÊci uczestnika, skutkujàcych zawieszeniem
lub ograniczeniem realizacji zleceƒ rozrachunku w sys-
temie dotyczàcym tego uczestnika. 

3. NBP niezw∏ocznie po uzyskaniu informacji o wy-
daniu orzeczenia, postanowienia lub decyzji, o których
mowa w ust. 1 lub 2, powiadamia o nich:

1) podmiot prowadzàcy system, 

2) Komisj´ Papierów WartoÊciowych i Gie∏d, zwanà
dalej „KPWiG”, je˝eli decyzja dotyczy uczestnika
systemu rozrachunku papierów wartoÊciowych,

3) w∏aÊciwe w∏adze innych paƒstw cz∏onkowskich,
zg∏oszone przez te paƒstwa Komisji Europejskiej. 

4. Przepis ust. 3 stosuje si´ odpowiednio do infor-
macji o orzeczeniach, postanowieniach i decyzjach wy-
danych w zakresie zagranicznego post´powania upa-
d∏oÊciowego, otrzymanych przez NBP od w∏aÊciwych
w∏adz innych paƒstw cz∏onkowskich.

5. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, sposób powiadamiania, o którym mowa w ust. 1,
2 i w ust. 3 pkt 1 i 2 oraz w ust. 4, uwzgl´dniajàc w szcze-
gólnoÊci w∏aÊciwoÊci post´powania, w którym wyda-
no orzeczenie, postanowienie lub decyzj´, oraz mo˝li-
woÊç wykorzystania technicznych Êrodków ∏àcznoÊci. 

Art. 14. Instytucje, o których mowa w art. 1 pkt 5
lit. c)—k), sà obowiàzane do udzielania ka˝demu, kto
ma uzasadniony prawnie interes, informacji o syste-
mach, których sà uczestnikami oraz o podstawowych
zasadach ich funkcjonowania. 

Art. 15. 1. Przepisy art. 4—14 stosuje si´ do syste-
mów rozrachunku papierów wartoÊciowych prowa-
dzonych przez Krajowy Depozyt Papierów WartoÊcio-
wych S.A., zwany dalej „Krajowym Depozytem”, oraz
do systemów prowadzonych przez NBP.

2. Przepisy art. 4—14 stosuje si´ tak˝e do systemów
prowadzonych przez inne podmioty ni˝ NBP i Krajowy
Depozyt, wskazanych przez ministra w∏aÊciwego do
spraw instytucji finansowych, w drodze rozporzàdze-
nia, wydanego po zasi´gni´ciu opinii Prezesa NBP oraz
KPWiG.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finanso-
wych wydajàc rozporzàdzenie, o którym mowa
w ust. 2, wskazuje te systemy, w których istnieje ryzy-
ko wystàpienia sytuacji, w której niewywiàzanie si´
z zobowiàzaƒ przez uczestnika systemu mo˝e spowo-
dowaç niewywiàzanie si´ z zobowiàzaƒ przez innego
jego uczestnika lub uczestników (ryzyko systemowe).
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Rozdzia∏ 3

Zasady nadzoru

Art. 16. 1. Prowadzenie systemów p∏atnoÊci, z wy-
jàtkiem systemów prowadzonych przez NBP, wymaga
zgody Prezesa NBP.

2. Prowadzenie systemów rozrachunku papierów
wartoÊciowych, z wyjàtkiem systemów prowadzonych
przez NBP i Krajowy Depozyt, wymaga zgody KPWiG,
wydanej po zasi´gni´ciu opinii Prezesa NBP.

3. Zgody wymaga równie˝ wprowadzenie zmian
w zasadach funkcjonowania systemu, na którego pro-
wadzenie wymagana jest zgoda; przepisy art. 17—19
stosuje si´ odpowiednio. 

Art. 17. 1. Post´powanie w sprawie uzyskania zgo-
dy, o której mowa w art. 16 ust. 1 i 2, wszczyna si´ na
wniosek podmiotu zamierzajàcego prowadziç system. 

2. Wniosek sk∏ada si´ do organu wydajàcego zgo-
d´ najpóêniej na 3 miesiàce przed planowanym termi-
nem rozpocz´cia funkcjonowania systemu, okreÊlajàc
w nim nazw´ i zasady funkcjonowania systemu oraz
do∏àczajàc dokumenty wskazujàce: 

1) zadania podmiotu, który b´dzie prowadzi∏ system
lub prowadzàcego system,

2) kryteria uczestnictwa w systemie,

3) moment wprowadzenia zlecenia rozrachunku do
systemu oraz moment, od którego zlecenie rozra-
chunku nie mo˝e zostaç odwo∏ane przez uczestni-
ka lub osob´ trzecià,

4) zasady przekazywania, wprowadzania i wykonywa-
nia zleceƒ rozrachunku w systemie,

5) zakres wzajemnej odpowiedzialnoÊci uczestników
systemu i podmiotu prowadzàcego system, 

6) form´ prawnà podmiotu zamierzajàcego prowa-
dziç system.

3. Do wniosku do∏àcza si´ ponadto list´ uczestni-
ków i — o ile jest to mo˝liwe — list´ uczestników po-
Êrednich systemu, wraz z danymi o ich nazwie (firmie),
siedzibie i miejscu prowadzenia dzia∏alnoÊci przez ka˝-
dego z nich. 

4. Podmioty prowadzàce systemy informujà organ
wydajàcy zgod´ o ka˝dej zmianie danych, o których
mowa w ust. 3, niezw∏ocznie, nie póêniej jednak ni˝
w terminie 3 dni od dnia ich wystàpienia. 

Art. 18. 1. Zgody, o której mowa w art. 16 ust. 1 i 2,
odmawia si´, je˝eli zasady funkcjonowania systemu:

1) sà niezgodne z przepisami prawa polskiego lub

2) nie zapewniajà sprawnego lub bezpiecznego funk-
cjonowania systemu. 

2. Zgoda mo˝e byç uchylona, je˝eli:

1) dzia∏anie systemu narusza przepisy prawa polskiego,

2) dzia∏anie systemu w sposób ra˝àcy narusza spraw-
ne lub bezpieczne jego funkcjonowanie,

3) w zasadach funkcjonowania systemu zosta∏y wpro-
wadzone zmiany bez uzyskania zgody, o której mo-
wa w art. 16 ust. 3.

3. W przypadku uchylenia zgody podmiot prowa-
dzàcy system ma obowiàzek zamkni´cia systemu
w oznaczonym terminie. 

Art. 19. Do decyzji, o których mowa w art. 16
i art. 18, stosuje si´ odpowiednio art. 127 § 3 Kodeksu
post´powania administracyjnego. 

Rozdzia∏ 4

Przepisy szczegó∏owe

Art. 20. Je˝eli podmiotem prowadzàcym system
jest spó∏ka handlowa w rozumieniu Kodeksu spó∏ek
handlowych, na spó∏k´ przejmujàcà lub spó∏k´ nowo
zawiàzanà — powsta∏à w zwiàzku z po∏àczeniem lub
podzia∏em — nie przechodzi zgoda, o której mowa
w art. 16. 

Art. 21. Do prowadzenia systemu nie stosuje si´
przepisów ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. — Prawo
dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178,
z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193 oraz z 2001 r.
Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679 i Nr 102, poz. 1115) do-
tyczàcych zezwoleƒ na wykonywanie dzia∏alnoÊci go-
spodarczej.

Art. 22. Prezes NBP, w drodze obwieszczenia, og∏a-
sza listy podmiotów b´dàcych uczestnikami syste-
mów, o których mowa w art. 15, w tym tak˝e uczestni-
ków poÊrednich. W obwieszczeniu zamieszcza si´ na-
zw´ (firm´), siedzib´ i miejsce prowadzenia dzia∏alno-
Êci ka˝dego z tych podmiotów, a tak˝e zmiany w tym
zakresie.

Art. 23. Prezes NBP informuje Komisj´ Europejskà
o systemach, o których mowa w art. 15. 

Rozdzia∏ 5

Przepisy karne

Art. 24. 1. Kto bez wymaganej zgody, o której mo-
wa w art. 16, prowadzi system lub dokonuje zmian
w zasadach jego funkcjonowania, nie wykonuje obo-
wiàzku zamkni´cia systemu w oznaczonym terminie
pomimo decyzji uchylajàcej zgod´ na jego prowadze-
nie lub decyzji nakazujàcej jego zamkni´cie,

podlega grzywnie do 5 000 000 z∏.

2. Tej samej karze podlega, kto nie dope∏nia obo-
wiàzku przekazania dokumentów, o którym mowa
w art. 27 ust. 2.
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3. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza si´ czynu
okreÊlonego w ust. 1 lub 2, dzia∏ajàc w imieniu lub na
rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki or-
ganizacyjnej nieposiadajàcej osobowoÊci prawnej. 

Art. 25. 1. Kto nie dope∏nia obowiàzku przekazania
informacji, o którym mowa w art. 17 ust. 4, 

podlega grzywnie do 500 000 z∏.

2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza si´ czynu
okreÊlonego w ust. 1, dzia∏ajàc w imieniu lub na rzecz
osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organiza-
cyjnej nieposiadajàcej osobowoÊci prawnej. 

Rozdzia∏ 6

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych, przepisy
przejÊciowe i koƒcowe

Art. 26. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Pra-
wo o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi
(Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r.
Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715, z 2000 r. Nr 22,
poz. 270, Nr 60, poz. 702 i 703, Nr 94, poz. 1037, Nr 103,
poz. 1099, Nr 114, poz. 1191, Nr 116, poz. 1216 i Nr 122,
poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 110, poz. 1189) skreÊla si´
art. 139.

Art. 27. 1. Przepisu art. 16 ust. 1 i 2 nie stosuje si´
do systemów w rozumieniu art. 1 pkt 1 i 2 prowadzo-
nych w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy.

2. Podmioty prowadzàce systemy, o których mowa
w ust. 1, z wyjàtkiem NBP i Krajowego Depozytu, prze-
ka˝à odpowiednio NBP w odniesieniu do systemów
p∏atnoÊci lub KPWiG w odniesieniu do systemów roz-
rachunku papierów wartoÊciowych, w terminie 3 mie-
si´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, dokumenty
wskazane w art. 17 ust. 2. 

3. Ocena zasad funkcjonowania systemów, o któ-
rych mowa w ust. 1, na podstawie dokumentów prze-
kazanych zgodnie z ust. 2, dokonywana jest pod wzgl´-
dem: 

1) zgodnoÊci z przepisami prawa polskiego, 

2) zapewnienia sprawnego i bezpiecznego funkcjono-
wania systemu. 

4. Je˝eli zasady funkcjonowania systemu, o którym
mowa w ust. 1, nie spe∏niajà kryteriów wymienionych
w ust. 3, Prezes NBP w odniesieniu do systemu p∏atno-
Êci lub KPWiG po zasi´gni´ciu opinii Prezesa NBP
w odniesieniu do systemów rozrachunku papierów
wartoÊciowych wydaje w oznaczonym terminie:

1) zalecenie dostosowania systemu, lub 

2) decyzj´ nakazujàcà zamkni´cie systemu.

5. Do decyzji, o których mowa w ust. 4 pkt 2, stosu-
je si´ odpowiednio art. 127 § 3 Kodeksu post´powania
administracyjnego. 

Art. 28. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji fi-
nansowych przed dniem uzyskania przez Rzeczpospo-
lità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej poinformu-
je Komisj´ Europejskà, ˝e NBP jest podmiotem, który
sàdy lub w∏aÊciwe organy powiadamiajà o wydanych
przez siebie orzeczeniach, postanowieniach lub decy-
zjach, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2.

Art. 29. Przepisy art. 1 pkt 4 i 5 lit. f) i lit. j), 
art. 4—15, art. 22—23 i art. 26 stosuje si´ od dnia uzy-
skania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej.

Art. 30. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2002 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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