
Art. 1. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Pra-
wo o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi
(Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z póên. zm.2)) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Art. 3. 1. Papierami wartoÊciowymi w rozumie-
niu ustawy sà akcje, prawa do akcji,
warranty subskrypcyjne, kwity depozy-
towe, obligacje, listy zastawne, certyfi-
katy inwestycyjne, jak równie˝ inne pa-
piery wartoÊciowe wyemitowane na
podstawie w∏aÊciwych przepisów pra-
wa polskiego lub obcego. 

2. Papierami wartoÊciowymi w rozumie-
niu ustawy sà równie˝ zbywalne prawa
majàtkowe wynikajàce z papierów war-
toÊciowych, o których mowa w ust. 1. 

3. Papierami wartoÊciowymi sà równie˝
inne ni˝ wymienione w ust. 2 prawa ma-
jàtkowe, których cena zale˝y bezpoÊred-
nio lub poÊrednio od ceny papierów
wartoÊciowych wymienionych w ust. 1
i 2 (prawa pochodne), a w szczególnoÊci
kontrakty terminowe i opcje. 

4. Od dnia dopuszczenia do publicznego
obrotu papierami wartoÊciowymi sà
równie˝ inne ni˝ okreÊlone w ust. 2 i 3
prawa majàtkowe pod warunkiem, ˝e
zostanà zarejestrowane w depozycie pa-
pierów wartoÊciowych.”;

2) po art. 3 dodaje si´ art. 3a i 3b w brzmieniu:

„Art. 3a. 1. Instrumentami finansowymi w rozu-
mieniu ustawy sà: 

1) zbywalne papiery wartoÊciowe,

2) nieb´dàce papierami wartoÊciowy-
mi tytu∏y uczestnictwa w instytu-
cjach zbiorowego inwestowania,

3) nieb´dàce papierami wartoÊciowy-
mi instrumenty rynku pieni´˝nego,

4) nieb´dàce papierami wartoÊciowy-
mi finansowe kontrakty terminowe,
umowy forward dotyczàce stóp pro-
centowych, swapy akcyjne, swapy
na stopy procentowe, swapy walu-
towe lub opcje kupna lub sprzeda˝y
któregokolwiek z instrumentów fi-
nansowych,

5) prawa majàtkowe, których cena za-
le˝y bezpoÊrednio lub poÊrednio od
wartoÊci oznaczonych co do gatun-
ku rzeczy, okreÊlonych rodzajów
energii, mierników i limitów wielko-
Êci produkcji lub emisji zanieczysz-
czeƒ (pochodne instrumenty towa-
rowe),

6) inne instrumenty dopuszczone lub
b´dàce przedmiotem ubiegania si´
o dopuszczenie do obrotu na rynku
regulowanym na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej lub paƒstwa
cz∏onkowskiego.

2. Instrumentami rynku pieni´˝nego
w rozumieniu ust. 1 pkt 3 sà papiery
wartoÊciowe lub prawa majàtkowe
opiewajàce wy∏àcznie na wierzytelno-
Êci pieni´˝ne, o terminie realizacji
praw — liczonym od dnia ich wysta-
wienia — nie d∏u˝szym ni˝ rok, i któ-
rych wartoÊç mo˝e byç ustalona w ka˝-
dym czasie.

Art. 3b. Przepisy ustawy dotyczàce instrumen-
tów finansowych stosuje si´ do instru-
mentów finansowych dopuszczonych
do publicznego obrotu lub b´dàcych
przedmiotem ubiegania si´ o dopusz-
czenie do publicznego obrotu albo do-
puszczonych lub b´dàcych przedmiotem
ubiegania si´ o dopuszczenie do obrotu
na rynku regulowanym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub którego-
kolwiek z paƒstw cz∏onkowskich nieza-
le˝nie od tego, czy transakcje, których
przedmiotem jest dany instrument, sà
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USTAWA

z dnia 12 marca 2004 r.

o zmianie ustawy — Prawo o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi oraz o zmianie innych ustaw1)

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia

28 wrzeÊnia 1991 r. o kontroli skarbowej, ustaw´ z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe, ustaw´ z dnia
26 paêdziernika 2000 r. o gie∏dach towarowych, ustaw´
z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o post´powaniu
egzekucyjnym w administracji, ustawy o podatkach
i op∏atach lokalnych, ustawy o dop∏atach do oprocento-
wania niektórych kredytów bankowych, ustawy — Prawo
o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi, ustawy
— Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicz-
nych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsi´-
biorstw paƒstwowych — w zwiàzku z dostosowaniem do
prawa Unii Europejskiej oraz ustaw´ z dnia 24 sierpnia
2001 r. o ostatecznoÊci rozrachunku w systemach p∏atno-
Êci i systemach rozrachunku papierów wartoÊciowych
oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055 oraz
z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 124,
poz. 1151, Nr 170, poz. 1651 i Nr 223, poz. 2216. 



dokonywane na tym rynku, o ile ustawa
nie stanowi inaczej.”;

3) w art. 4:

a) w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) w stosunku do których wyra˝ona zosta∏a
zgoda na ich wprowadzenie do publicznego
obrotu, otrzymano dokument, o którym mo-
wa w art. 62a ust. 1 pkt 3, albo zosta∏o z∏o-
˝one zawiadomienie, o którym mowa
w art. 62b lub 63,”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dopuszczeniu papierów wartoÊciowych do
publicznego obrotu — rozumie si´ przez to
wyra˝enie przez Komisj´ Papierów Warto-
Êciowych i Gie∏d zgody na ich wprowadze-
nie do publicznego obrotu, otrzymanie do-
kumentu, o którym mowa w art. 62a ust. 1
pkt 3, albo z∏o˝enie zawiadomienia, o któ-
rym mowa w art. 62b lub 63,”,

c) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) rynku regulowanym — rozumie si´ przez
to system obrotu dopuszczonymi do obro-
tu publicznego instrumentami finansowy-
mi, dzia∏ajàcy w sposób sta∏y, zorganizo-
wany na zasadach okreÊlonych w przepi-
sach ustawy, jak równie˝ zapewniajàcy, ˝e
przy kojarzeniu ofert nabycia i zbycia tych
instrumentów finansowych inwestorzy
majà powszechny i równy dost´p do infor-
macji rynkowej w tym samym czasie oraz
˝e zachowane sà jednakowe warunki naby-
wania i zbywania tych instrumentów; ry-
nek ten tworzony jest odpowiednio przez
spó∏k´ prowadzàcà gie∏d´ lub spó∏k´ pro-
wadzàcà rynek pozagie∏dowy,”, 

d) po pkt 16 dodaje si´ pkt 16a i 16b w brzmieniu:

„16a) podmiocie zale˝nym — rozumie si´ przez
to podmiot, w stosunku do którego inny
podmiot jest podmiotem dominujàcym,
przy czym wszystkie podmioty zale˝ne od
tego podmiotu zale˝nego uwa˝a si´ rów-
nie˝ za podmioty zale˝ne od tego pod-
miotu dominujàcego,

16b) grupie kapita∏owej — rozumie si´ przez to
podmiot dominujàcy wraz z podmiotami
od niego zale˝nymi,”,

e) pkt 18 i 19 otrzymujà brzmienie:

„18) tajemnicy zawodowej — rozumie si´ przez
to informacj´ uzyskanà, przez osob´ zobo-
wiàzanà do jej zachowania, w zwiàzku z po-
dejmowanymi czynnoÊciami s∏u˝bowymi
w ramach zatrudnienia, stosunku zlecenia
lub innego stosunku prawnego o podob-
nym charakterze, dotyczàcà dokonywania
czynnoÊci zwiàzanych z obrotem instru-
mentami finansowymi, lub podejmowa-
niem innych czynnoÊci dokonywanych
w ramach dzia∏alnoÊci podmiotów, których

dzia∏alnoÊç jest regulowana przepisami
ustawy, i podmiotów podlegajàcych nadzo-
rowi zagranicznego organu nadzoru, je˝eli
nieuprawnione ujawnienie takiej informacji
mog∏oby naraziç na szkod´ interes publicz-
ny lub prawnie chroniony interes osoby fi-
zycznej lub prawnej bàdê jednostki organi-
zacyjnej, której ta informacja dotyczy,
a w szczególnoÊci informacj´ zawierajàcà: 

a) dane osobowe strony umowy lub innej
czynnoÊci prawnej, 

b) treÊç umowy lub przedmiot czynnoÊci
prawnej, 

c) dane o sytuacji majàtkowej strony umo-
wy, w tym oznaczenie rachunku papie-
rów wartoÊciowych lub rachunku pie-
ni´˝nego, liczb´ i oznaczenie papierów
wartoÊciowych oraz wartoÊç Êrodków
zgromadzonych na tych rachunkach,

19) informacji poufnej — rozumie si´ przez to
okreÊlonà w sposób precyzyjny informacj´
dotyczàcà, bezpoÊrednio lub poÊrednio,
jednego lub kilku emitentów instrumen-
tów finansowych, jednego lub kilku instru-
mentów finansowych, nabywania lub zby-
wania tych instrumentów, która nie zosta∏a
przekazana do publicznej wiadomoÊci,
a która po takim przekazaniu mog∏aby
w istotny sposób wp∏ynàç na cen´ lub
wartoÊç tych instrumentów finansowych
lub na cen´ powiàzanych z nimi pochod-
nych instrumentów finansowych, przy
czym dana informacja:

a) jest okreÊlona w sposób precyzyjny,
wtedy gdy wskazuje na okolicznoÊci lub
zdarzenia, które wystàpi∏y, lub których
wystàpienia mo˝na zasadnie oczekiwaç,
a jej charakter w wystarczajàcym stop-
niu umo˝liwia dokonanie oceny poten-
cjalnego wp∏ywu tych okolicznoÊci lub
zdarzeƒ na cen´ lub wartoÊç instrumen-
tów finansowych lub na cen´ powiàza-
nych z nimi pochodnych instrumentów
finansowych,

b) mog∏aby po przekazaniu do publicznej
wiadomoÊci w istotny sposób wp∏ynàç
na cen´ lub wartoÊç instrumentów fi-
nansowych lub na cen´ powiàzanych
z nimi pochodnych instrumentów finan-
sowych, wtedy gdy mog∏aby ona zostaç
wykorzystana przy podejmowaniu de-
cyzji inwestycyjnych przez racjonalnie
dzia∏ajàcego inwestora,

c) w odniesieniu do osób zajmujàcych si´
wykonywaniem zleceƒ dotyczàcych in-
strumentów finansowych, ma charakter
informacji poufnej równie˝ wtedy, gdy
zosta∏a przekazana tej osobie przez in-
westora lub innà osob´ majàcà wiedz´
o takich zleceniach, i dotyczy sk∏ada-
nych przez inwestora zleceƒ nabycia lub
zbycia instrumentów finansowych, przy
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spe∏nieniu przes∏anek okreÊlonych
w lit. a) i b),”,

f) po pkt 19 dodaje si´ pkt 19a w brzmieniu:

„19a) informacji poufnej dotyczàcej pochod-
nych instrumentów towarowych — rozu-
mie si´ przez to okreÊlonà informacj´, do-
tyczàcà bezpoÊrednio lub poÊrednio, jed-
nego lub kilku instrumentów pochodnych
na towary b´dàce przedmiotem obrotu
na gie∏dach towarowych, która nie zosta-
∏a przekazana do publicznej wiadomoÊci,
a której przekazania, zgodnie z przyj´tymi
praktykami rynkowymi, mogliby oczeki-
waç uczestnicy tego rynku. W szczególno-
Êci uczestnicy tego rynku mogà oczeki-
waç informacji dotyczàcych bezpoÊrednio
lub poÊrednio, jednego lub kilku instru-
mentów pochodnych na towary, których
przekazanie powinno nastàpiç zgodnie
z przepisami, umowami i zwyczajami
obowiàzujàcymi na danym gie∏dowym
rynku towarowym oraz które, zgodnie
z przyj´tà praktykà rynkowà, sà udost´p-
niane uczestnikom tego rynku,”,

g) dodaje si´ pkt 24—28 w brzmieniu:

„24) zagranicznej instytucji kredytowej — rozu-
mie si´ przez to podmiot, o którym mowa
w art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. — Prawo bankowe (Dz. U.
z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z póên. zm.3)), do-
datkowo prowadzàcy na podstawie zezwo-
lenia w∏aÊciwego organu nadzoru na tery-
torium paƒstwa cz∏onkowskiego dzia∏al-
noÊç maklerskà lub prowadzàcy na podsta-
wie zezwolenia w∏aÊciwego organu nadzo-
ru na terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego
dzia∏alnoÊç maklerskà lub rachunki papie-
rów wartoÊciowych, 

25) zagranicznej firmie inwestycyjnej — rozu-
mie si´ przez to osob´ prawnà lub jednost-
k´ organizacyjnà nieposiadajàcà osobo-
woÊci prawnej z siedzibà na terytorium
paƒstwa cz∏onkowskiego, a w przypadku
gdy przepisy danego paƒstwa nie wyma-
gajà ustanowienia siedziby — z centralà na
terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego, pro-
wadzàcà na podstawie zezwolenia w∏aÊci-
wego organu nadzoru dzia∏alnoÊç makler-
skà na terytorium paƒstwa cz∏onkowskie-
go, jak równie˝ zagranicznà instytucj´ kre-
dytowà,

26) banku zagranicznym — rozumie si´ przez
to bank   majàcy siedzib´ poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, z wy∏àczeniem
zagranicznej instytucji kredytowej, 

27) ogólnej liczbie g∏osów — rozumie si´ przez
to sum´ g∏osów przypadajàcych na
wszystkie akcje spó∏ki,

28) przyj´tych praktykach rynkowych — rozu-
mie si´ przez to zachowania, których za-
sadnie mo˝na oczekiwaç na jednym lub
wielu rynkach finansowych i które sà ak-
ceptowane przez Komisj´ Papierów Warto-
Êciowych i Gie∏d, zgodnie z wytycznymi
okreÊlonymi w jej uchwale.”;

4) w art. 5 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) papiery wartoÊciowe dopuszczone do publicz-
nego obrotu mogà byç wy∏àcznie przedmio-
tem obrotu dokonywanego na rynku regulo-
wanym, za poÊrednictwem spó∏ek lub banków
prowadzàcych dzia∏alnoÊç maklerskà, zagra-
nicznych firm inwestycyjnych albo zagranicz-
nych osób prawnych, o których mowa
w art. 52 ust. 2, prowadzàcych dzia∏alnoÊç ma-
klerskà na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej.”;

5) po art. 5 dodaje si´ art. 5a w brzmieniu:

„Art. 5a. Emitenci papierów wartoÊciowych do-
puszczonych do publicznego obrotu sà
obowiàzani zapewniç posiadaczom pa-
pierów tego samego rodzaju, w takich
samych okolicznoÊciach, jednakowe trak-
towanie. Nie wy∏àcza to mo˝liwoÊci prze-
prowadzania przez emitenta, zgodnie
z przepisami prawa jego siedziby, wcze-
Êniejszego wykupu d∏u˝nych papierów
wartoÊciowych, w przypadku konieczno-
Êci odstàpienia od wczeÊniejszych wa-
runków emisji ze wzgl´dów spo∏ecz-
nych.”;

6) w art. 9 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) spó∏ki i banki prowadzàce dzia∏alnoÊç makler-
skà, banki prowadzàce rachunki papierów war-
toÊciowych, zagraniczne firmy inwestycyjne,
zagraniczne osoby prawne, o których mowa
w art. 52 ust. 2, oraz Krajowy Depozyt — je˝eli
oznaczenie tych rachunków pozwala na iden-
tyfikacj´ osób, którym przys∏ugujà prawa z pa-
pierów wartoÊciowych,”;

7) w art. 13:

a) w ust. 1 po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:

„1a) sprawowanie nadzoru nad wype∏nianiem
przez domy maklerskie i banki prowadzàce
dzia∏alnoÊç maklerskà oraz zagraniczne
osoby prawne, o których mowa w art. 52
ust. 2, prowadzàce dzia∏alnoÊç maklerskà
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
wymogów dotyczàcych ich sytuacji finan-
sowej oraz dotyczàcych posiadania przez
osoby zarzàdzajàce tymi podmiotami lub
kierujàce dzia∏alnoÊcià maklerskà prowa-
dzonà przez te podmioty odpowiedniego
doÊwiadczenia zawodowego i dobrej opi-
nii zwiàzanej z pe∏nionymi funkcjami,”,
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3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141,
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poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260
i Nr 229, poz. 2276. 



b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Komisja jest organem w∏aÊciwym w spra-
wach nadzoru nad rynkiem instrumentów fi-
nansowych dopuszczonych do publicznego
obrotu lub b´dàcych przedmiotem ubiega-
nia si´ o takie dopuszczenie, w rozumieniu
aktów prawnych wydawanych przez instytu-
cje i organy Unii Europejskiej.”;

8) w art. 14:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W sk∏ad Komisji wchodzà: przewodniczàcy,
dwóch zast´pców przewodniczàcego i pi´-
ciu cz∏onków.”,

b) w ust. 4:

— uchyla si´ pkt 1 i 3,

— pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) Generalny Inspektor Nadzoru Bankowe-
go,”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Upowa˝nieni przedstawiciele: 

1) spó∏ek prowadzàcych gie∏dy, 

2) spó∏ek prowadzàcych rynek pozagie∏do-
wy, 

3) Krajowego Depozytu, 

4) reprezentatywnych stowarzyszeƒ zrze-
szajàcych maklerów papierów wartoÊcio-
wych lub doradców inwestycyjnych w ro-
zumieniu ust. 6, 

5) izby gospodarczej, o której mowa
w art. 51 ust. 1, 

6) organizacji zrzeszajàcej emitentów papie-
rów wartoÊciowych, 

7) organizacji zrzeszajàcej banki, o których
mowa w art. 57, 

8) izby gospodarczej, o której mowa w prze-
pisach o funduszach inwestycyjnych 

— majà prawo uczestniczenia, bez prawa
udzia∏u w g∏osowaniu, w posiedzeniach Ko-
misji w sprawach dotyczàcych regulacji
rynku papierów wartoÊciowych oraz innych
regulacji odnoszàcych si´ do zakresu dzia-
∏alnoÊci lub sytuacji prawnej danego pod-
miotu.”, 

d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Prawo uczestniczenia w posiedzeniach Ko-
misji bez prawa udzia∏u w g∏osowaniu przy-
s∏uguje równie˝ upowa˝nionym przedstawi-
cielom: 

1) spó∏ek prowadzàcych gie∏dy towarowe, 

2) gie∏dowych izb rozrachunkowych, 

3) reprezentatywnych stowarzyszeƒ zrze-
szajàcych maklerów gie∏d towarowych
w rozumieniu ust. 6, 

4) izby gospodarczej, o której mowa
w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 26 paêdzier-
nika 2000 r. o gie∏dach towarowych
(Dz. U. Nr 103, poz. 1099, z póên. zm.4)),

5) izby gospodarczej, o której mowa
w art. 51 ust. 1,

6) reprezentatywnych stowarzyszeƒ zrze-
szajàcych maklerów papierów wartoÊcio-
wych lub doradców inwestycyjnych w ro-
zumieniu ust. 6 

— w sprawach dotyczàcych regulacji rynku
towarów gie∏dowych.”,

e) dodaje si´ ust. 8 w brzmieniu:

„8. Komisja powiadamia podmioty okreÊlone
w ust. 5 i 7 o planowanych terminach posie-
dzeƒ Komisji w sprawach, w odniesieniu do
których podmiotom tym przys∏uguje prawo
uczestniczenia w tych posiedzeniach.”;

9) w art. 15:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przewodniczàcy Komisji mo˝e wydawaç:

1) postanowienia o wszcz´ciu post´powa-
nia administracyjnego,

2) zarzàdzenia, o których mowa w rozdzia-
∏ach 2a i 2b,

3) zalecenia, o których mowa w art. 19c,

4) decyzje w sprawach okreÊlonych
w art. 81c ust. 2.”,

b) dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Postanowienia Przewodniczàcego Komisji
oraz decyzje, o których mowa w ust. 2
pkt 4, podlegajà zatwierdzeniu przez Ko-
misj´.”;

10) po art. 15 dodaje si´ art. 15a i 15b w brzmieniu:

„Art. 15a. 1. Komisja mo˝e, w drodze uchwa∏y,
zdecydowaç o przekazaniu do pu-
blicznej wiadomoÊci informacji o:

1) przypadkach naruszenia przepisów
ustawy, 

2) Êrodkach prawnych podj´tych
w celu przeciwdzia∏ania naruszeniu
przepisów ustawy, w tym o zasto-
sowanych sankcjach oraz z∏o˝eniu
zawiadomienia o przest´pstwie, jak
równie˝ o wszcz´ciu lub wyniku po-
st´powania administracyjnego,
karnego lub cywilnego,

3) podejrzeniu dokonania manipula-
cji, o której mowa w art. 97 

— chyba ˝e ujawnienie takich infor-
macji narazi rynek instrumentów fi-

Dziennik Ustaw Nr 64 — 3784 — Poz. 594

———————
4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2002 r. Nr 200, poz. 1686 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424,
Nr 84, poz. 774 i Nr 223, poz. 2216. 



nansowych na powa˝ne niebezpie-
czeƒstwo lub spowoduje poniesienie
przez osoby, których informacje te do-
tyczà, niewspó∏miernych strat.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1,
nie mo˝e zawieraç danych osobo-
wych osób, co do których nie zapad∏o
prawomocne orzeczenie lub ostatecz-
na decyzja w sprawie naruszenia
przez nie przepisów ustawy. 

3. W przypadkach uzasadnionych po-
trzebà wykonywania nadzoru przez
zagraniczny organ nadzoru nad ryn-
kiem papierów wartoÊciowych lub
rynkiem finansowym, z którym Komi-
sja zawar∏a porozumienie, o którym
mowa w art. 161 ust. 4, albo potrzebà
prowadzenia post´powaƒ administra-
cyjnych lub sàdowych w sprawach
zwiàzanych z wykonywaniem nadzoru
przez ten organ, albo na wniosek or-
ganu nadzoru w paƒstwie cz∏onkow-
skim, Komisja mo˝e wszczynaç z urz´-
du i prowadziç post´powanie kontrol-
ne, wyjaÊniajàce lub administracyjne,
jak równie˝ ˝àdaç wszcz´cia takich po-
st´powaƒ przez organ nadzoru paƒ-
stwa cz∏onkowskiego. W takim przy-
padku upowa˝niony przedstawiciel
organu nadzoru paƒstwa cz∏onkow-
skiego mo˝e braç udzia∏ w czynno-
Êciach dokonywanych w toku takich
post´powaƒ.

4. Komisja nie wszczyna post´powania,
o którym mowa w ust. 3, je˝eli:

1) uwzgl´dnienie zg∏oszenia mog∏oby
wywrzeç niekorzystny wp∏yw na
suwerennoÊç, bezpieczeƒstwo lub
interes publiczny Rzeczypospolitej
Polskiej, lub 

2) zg∏oszenie dotyczy tych samych na-
ruszeƒ przepisów prawa przez ten
sam podmiot, co do których na te-
rytorium Rzeczpospolitej Polskiej
lub na terytorium paƒstwa siedziby
organu nadzoru toczy si´ post´po-
wanie sàdowe lub wydany zosta∏
prawomocny wyrok.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4
pkt 2, Komisja przekazuje organowi
nadzoru szczegó∏owe wyjaÊnienie
przyczyn niewszcz´cia post´powania.

6. Uprawnienia nadzorcze i administra-
cyjne Komisji, o których mowa
w ust. 3—5, art. 19a—19e, art. 85
w zakresie dotyczàcym art. 81 ust. 4
i 4d i art. 161e, a tak˝e w art. 161
ust. 7—13, art. 161f ust. 3
i art. 161h, oraz zakazy i wymogi,
o których mowa w art. 97, 97a ust. 1,
lub wynikajàce z przepisów wydanych
na podstawie art. 97a ust. 2 lub

art. 161g, oraz art. 161c—161f dotyczà
dzia∏aƒ podejmowanych na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej lub
paƒstwa cz∏onkowskiego w zakresie
instrumentów finansowych dopusz-
czonych do publicznego obrotu lub
b´dàcych przedmiotem ubiegania si´
o dopuszczenie do publicznego obro-
tu albo dopuszczonych lub b´dàcych
przedmiotem ubiegania si´ o dopusz-
czenie do obrotu na rynku regulowa-
nym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, a tak˝e dzia∏aƒ podejmowa-
nych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej dotyczàcych instrumentów fi-
nansowych dopuszczonych do pu-
blicznego obrotu lub b´dàcych przed-
miotem ubiegania si´ o dopuszczenie
do publicznego obrotu albo dopusz-
czonych lub b´dàcych przedmiotem
ubiegania si´ o dopuszczenie do obro-
tu na rynku regulowanym na teryto-
rium któregokolwiek z paƒstw cz∏on-
kowskich.

Art. 15b. Komisja Papierów WartoÊciowych
i Gie∏d w uchwale okreÊla wytyczne, ja-
kie bierze pod uwag´, oceniajàc, czy da-
ne zachowanie jest przez nià akcepto-
wane oraz czynniki niezb´dne do anali-
zy, czy dane zlecenia lub zawierane
transakcje wprowadzajà w b∏àd co do
rzeczywistego popytu, poda˝y lub ceny
instrumentu finansowego lub powodu-
jà nienaturalne lub sztuczne ustalenie
si´ ceny jednego lub kilku instrumen-
tów finansowych.”;

11) w art. 16 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Przewodniczàcy Komisji wydaje zarzàdzenia
og∏aszane w Dzienniku Urz´dowym Komisji
Papierów WartoÊciowych i Gie∏d, z wyjàtkiem
zarzàdzeƒ, o których mowa w rozdzia-
∏ach 2a i 2b.”;

12) po rozdziale 2 dodaje si´ rozdzia∏y 2a i 2b
w brzmieniu:

„Rozdzia∏ 2a

Post´powanie kontrolne

Art. 19a. 1. W celu wykonywania zadaƒ Komisji,
o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1
i 2, upowa˝nieni pracownicy urz´du
Komisji lub inne osoby, w przypadku,
o którym mowa w ust. 2, zwane dalej
„kontrolerami”, mogà przeprowadziç
kontrol´ podmiotu prowadzàcego
dzia∏alnoÊç maklerskà, banku prowa-
dzàcego rachunki papierów wartoÊcio-
wych, spó∏ki prowadzàcej rynek regu-
lowany, spó∏ki prowadzàcej gie∏d´ to-
warowà, spó∏ki prowadzàcej gie∏dowà
izb´ rozrachunkowà, towarowego do-
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mu maklerskiego oraz Krajowego De-
pozytu, zwanych dalej „kontrolowa-
nym”, z zastrze˝eniem art. 44 ust. 6 i 7.
W przypadku oddzia∏u zagranicznej in-
stytucji kredytowej prowadzàcej na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej
dzia∏alnoÊç maklerskà, kontrola doty-
czy jednostki organizacyjnej, w ra-
mach której prowadzona jest ta dzia∏al-
noÊç. Upowa˝nienia udziela Przewod-
niczàcy Komisji w formie pisemnej,
wskazujàc w nim tak˝e przedmiot, za-
kres, miejsce, dat´ rozpocz´cia oraz
przewidywany czas trwania kontroli,
nie d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy.

2. Do przeprowadzenia kontroli dotyczà-
cej funkcjonowania systemów infor-
matycznych kontrolowanego lub jego
sprawozdaƒ finansowych, ksiàg ra-
chunkowych lub innych informacji fi-
nansowych, Przewodniczàcy Komisji
mo˝e upowa˝niç równie˝ osob´ nieb´-
dàcà pracownikiem urz´du Komisji,
dysponujàcà niezb´dnà wiedzà w tym
zakresie.

3. Kontrol´ przeprowadza co najmniej
dwóch kontrolerów, po okazaniu legi-
tymacji s∏u˝bowej i upowa˝nienia.
Obowiàzek okazania legitymacji s∏u˝-
bowej nie dotyczy osób, o których mo-
wa w ust. 2.

4. Legitymacj´ s∏u˝bowà i upowa˝nienie
okazuje si´ osobie upowa˝nionej do
reprezentowania kontrolowanego
przed rozpocz´ciem czynnoÊci kontrol-
nych. W przypadku nieobecnoÊci tej
osoby, upowa˝nienie oraz legitymacj´
s∏u˝bowà nale˝y okazaç pracownikowi
kontrolowanego lub osobie czynnej
w miejscu kontroli.

5. Przed przeprowadzeniem kontroli kon-
troler ma równie˝ obowiàzek pouczyç
osob´, o której mowa w ust. 4, o praw-
nych konsekwencjach utrudniania lub
uniemo˝liwiania przeprowadzenia
czynnoÊci kontrolnych.

6. Kontroler ma prawo wst´pu do siedzi-
by kontrolowanego i do jego lokalu,
jak równie˝ do lokalu oddzia∏u lub
przedstawicielstwa, o którym mowa
w art. 52, oraz wglàdu do ksiàg, doku-
mentów lub innych noÊników informa-
cji.

7. Na ˝àdanie kontrolera, osoby wcho-
dzàce w sk∏ad statutowych organów
kontrolowanego lub osoby pozostajà-
ce z kontrolowanym w stosunku pracy,
zlecenia lub innym stosunku prawnym
o podobnym charakterze sà obowiàza-
ne do niezw∏ocznego sporzàdzenia
i przekazania, na koszt kontrolowane-
go, kopii dokumentów lub innych no-

Êników informacji oraz udzielenia pi-
semnych lub ustnych wyjaÊnieƒ, w ter-
minie okreÊlonym w ˝àdaniu.

8. Kontrolowany zapewnia kontrolerowi
warunki do sprawnego przeprowadze-
nia kontroli, w szczególnoÊci nie-
zw∏oczne przedstawienie do kontroli
˝àdanych ksiàg, dokumentów lub in-
nych noÊników informacji oraz termi-
nowe udzielanie wyjaÊnieƒ.

9. Kontroler jest upowa˝niony do swo-
bodnego poruszania si´ po terenie
kontrolowanego bez obowiàzku uzy-
skania przepustki oraz nie podlega re-
wizji osobistej.

Art. 19b. 1. W toku kontroli Przewodniczàcy Komi-
sji mo˝e zarzàdziç zaj´cie dokumentu
lub innego noÊnika informacji nie-
zb´dnego dla dalszego post´powania.

2. Osob´, w której dyspozycji pozostaje
dokument lub inny noÊnik informacji
podlegajàcy zaj´ciu, wzywa si´ do je-
go dobrowolnego wydania, a w razie
odmowy mo˝na przeprowadziç jego
odebranie w trybie przepisów o post´-
powaniu egzekucyjnym w administra-
cji.

3. Wydane lub odebrane noÊniki infor-
macji, po sporzàdzeniu ich spisu i opi-
su oraz protoko∏u zaj´cia, kontrolerzy
zabezpieczajà przed zniszczeniem lub
zniekszta∏ceniem.

4. Protokó∏ zaj´cia noÊników informacji
powinien zawieraç oznaczenie sprawy,
z którà zaj´cie ma zwiàzek, podanie
czasu rozpocz´cia i zakoƒczenia czyn-
noÊci oraz list´ zaj´tych noÊników. Pro-
tokó∏ podpisuje kontroler, który zajà∏
noÊniki informacji, oraz osoba upo-
wa˝niona do reprezentowania kontro-
lowanego. W przypadku odmowy pod-
pisania protoko∏u przez osob´ upo-
wa˝nionà do reprezentowania kontro-
lowanego, nale˝y sporzàdziç odpo-
wiednià wzmiank´.

5. Osobom, których prawa zosta∏y naru-
szone w wyniku zaj´cia, przys∏uguje
za˝alenie. Za˝alenie rozpoznaje Komi-
sja w terminie 7 dni. Wniesienie za˝a-
lenia nie wstrzymuje wykonania zaj´-
cia.

6. NoÊniki informacji zb´dne dla dalsze-
go post´powania niezw∏ocznie zwraca
si´ uprawnionemu.

Art. 19c. 1. Wyniki kontroli kontroler przedstawia
w protokole kontroli sporzàdzonym
w dwóch egzemplarzach, z których je-
den przekazuje si´ kontrolowanemu
w terminie 30 dni od zakoƒczenia kon-
troli.
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2. Protokó∏ kontroli podpisujà kontroler
i osoba upowa˝niona do reprezento-
wania kontrolowanego. Przepis
art. 19b ust. 4 zdanie trzecie stosuje
si´ odpowiednio.

3. Odmowa podpisania protoko∏u przez
osob´ upowa˝nionà do reprezentowa-
nia kontrolowanego nie stanowi prze-
szkody do podpisania protoko∏u przez
kontrolera.

4. Na podstawie wyników kontroli, Prze-
wodniczàcy Komisji mo˝e zaleciç kon-
trolowanemu usuni´cie stwierdzonych
nieprawid∏owoÊci, w terminie nie krót-
szym ni˝ 14 dni.

5. W przypadkach niecierpiàcych zw∏oki,
gdy wymaga tego bezpieczeƒstwo ob-
rotu lub interes inwestorów, Przewod-
niczàcy Komisji mo˝e udzieliç zaleceƒ,
o których mowa w ust. 4, nawet przed
zakoƒczeniem kontroli, wyznaczajàc
kontrolowanemu termin do usuni´cia
nieprawid∏owoÊci krótszy ni˝ 14 dni.
O udzieleniu zaleceƒ w tym trybie za-
mieszcza si´ wzmiank´ w protokole
kontroli.

6. Kontrolowany ma prawo zg∏oszenia
umotywowanych zastrze˝eƒ do proto-
ko∏u kontroli. Zastrze˝enia zg∏asza si´
na piÊmie do Przewodniczàcego Komi-
sji w terminie 14 dni od otrzymania
protoko∏u kontroli.

7. Po rozpatrzeniu zastrze˝eƒ Przewodni-
czàcy Komisji przekazuje na piÊmie
swoje stanowisko kontrolowanemu
w terminie 30 dni od ich otrzymania.

8. W przypadku gdy w stanowisku, o któ-
rym mowa w ust. 7, Przewodniczàcy
Komisji uwzgl´dni zastrze˝enia kontro-
lowanego, kontrolowany jest zwolnio-
ny z obowiàzku zastosowania si´ do
zaleceƒ.

Art. 19d. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji fi-
nansowych okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, szczegó∏owy sposób wykonywa-
nia czynnoÊci zwiàzanych z przeprowa-
dzeniem kontroli oraz wydawaniem zale-
ceƒ na podstawie wyników kontroli,
z uwzgl´dnieniem koniecznoÊci zapew-
nienia realizacji celów kontroli, sprawne-
go jej przebiegu oraz respektowania
praw kontrolowanego.

Rozdzia∏ 2b

Post´powanie wyjaÊniajàce

Art. 19e. 1. W celu ustalenia, czy istniejà podstawy
do z∏o˝enia zawiadomienia o przest´p-
stwie przeciwko publicznemu obroto-
wi papierami wartoÊciowymi lub do
wszcz´cia post´powania administra-

cyjnego w sprawie naruszenia przepi-
sów ustawy, za które mo˝na na∏o˝yç
kar´ pieni´˝nà, Przewodniczàcy Komi-
sji mo˝e zarzàdziç przeprowadzenie
post´powania wyjaÊniajàcego.

2. Post´powanie wyjaÊniajàce prowadzi
pracownik urz´du Komisji pisemnie
upowa˝niony przez Przewodniczàcego
Komisji. Do treÊci upowa˝nienia
art. 19a ust. 1 zdanie trzecie stosuje
si´ odpowiednio.

3. W post´powaniu wyjaÊniajàcym nie
przeprowadza si´ dowodu z opinii bie-
g∏ego, przes∏uchania osoby ani innych
czynnoÊci wymagajàcych spisania pro-
toko∏u, z wyjàtkiem zaj´cia przedmio-
tów, o których mowa w art. 19b ust. 1.

4. W toku post´powania wyjaÊniajàcego
do czynnoÊci podejmowanych wobec
podmiotów wymienionych w art. 19a
ust. 1 lub emitentów papierów warto-
Êciowych dopuszczonych do publicz-
nego obrotu stosuje si´ odpowiednio
art. 19a ust. 5—9 i art. 19b. Do z∏o˝enia
pisemnych lub ustnych wyjaÊnieƒ oraz
do wydania dokumentu lub innego no-
Ênika informacji mo˝na wezwaç ka˝de-
go, kto dysponuje okreÊlonà wiedzà,
dokumentem lub noÊnikiem.

5. W granicach koniecznych do spraw-
dzenia, czy zachodzi uzasadnione po-
dejrzenie pope∏nienia przest´pstwa,
o którym mowa w ust. 1, lub potrzeba
wszcz´cia post´powania administra-
cyjnego, o którym mowa w art. 161h,
Przewodniczàcy Komisji mo˝e tak˝e
zwróciç si´ z ˝àdaniem:

1) do podmiotu Êwiadczàcego us∏ugi
telekomunikacyjne — o udost´pnie-
nie wykazu po∏àczeƒ telefonicznych
lub innych przekazów informacji,
dotyczàcych podmiotu dokonujàce-
go czynnoÊci faktycznych lub praw-
nych majàcych zwiàzek z wyjaÊnia-
nymi faktami, z uwzgl´dnieniem
czasu ich dokonania i innych infor-
macji zwiàzanych z po∏àczeniem lub
przekazem, niestanowiàcych treÊci
przekazu,

2) do Generalnego Inspektora Kontroli
Skarbowej — o przekazanie okreÊlo-
nych informacji stanowiàcych ta-
jemnic´ skarbowà.

6. Po zakoƒczeniu post´powania wyja-
Êniajàcego Przewodniczàcy Komisji
sk∏ada zawiadomienie o przest´pstwie
lub wszczyna post´powanie admini-
stracyjne albo zarzàdza zamkni´cie po-
st´powania wyjaÊniajàcego.
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7. Do zawiadomienia o przest´pstwie do-
∏àcza si´ akta post´powania wyjaÊnia-
jàcego z za∏àcznikami.

8. W wypadku zamkni´cia post´powania
wyjaÊniajàcego zaj´ty dokument lub
inny noÊnik informacji zwraca si´
uprawnionemu. Akta post´powania
wyjaÊniajàcego przechowuje si´ przez
okres 5 lat.

9. Zamkni´cie post´powania wyjaÊniajà-
cego nie stanowi przeszkody do po-
nownego jego przeprowadzenia o ten
sam czyn, chyba ˝e nastàpi∏o przedaw-
nienie karalnoÊci przest´pstwa.”;

13) w art. 22:

a) w ust. 1 uchyla si´ pkt 4,

b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku osoby nieposiadajàcej polskie-
go obywatelstwa do stwierdzenia pe∏ni
praw publicznych w∏aÊciwe sà przepisy pra-
wa paƒstwa, którego obywatelstwo posiada
dana osoba.”;

14) w art. 23:

a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Wpis na list´ maklerów lub doradców bez
koniecznoÊci sk∏adania egzaminu mogà
uzyskaç osoby posiadajàce uprawnienia
do wykonywania zawodu odpowiednio
maklera lub doradcy w paƒstwie cz∏onkow-
skim, na zasadach okreÊlonych w ustawie
z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uzna-
wania nabytych w paƒstwach cz∏onkow-
skich Unii Europejskiej kwalifikacji do wy-
konywania zawodów regulowanych (Dz. U.
Nr 87, poz. 954, z 2002 r. Nr 71, poz. 655
oraz z 2003 r. Nr 190, poz. 1864), je˝eli ich
kwalifikacje stwierdzone przez Komisj´
w wyniku przeprowadzonego testu umie-
j´tnoÊci gwarantujà, ˝e b´dà one wykony-
waç zawód na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w sposób nale˝yty.

1b. Przez posiadanie uprawnieƒ, o których
mowa w ust. 1a, rozumie si´ posiadanie
zaÊwiadczenia potwierdzajàcego kompe-
tencje w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy,
o której mowa w ust. 1a.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wpis na list´ doradców bez koniecznoÊci
sk∏adania egzaminu mogà równie˝ uzyskaç
osoby nieposiadajàce uprawnieƒ, o których
mowa w ust. 1a, o ile posiadajà okreÊlony
w przepisach wydanych na podstawie
ust. 6, nadany przez zagranicznà instytucj´,
tytu∏, dla którego uzyskania nale˝y wykazaç
si´ wiedzà w zakresie zbli˝onym do zakresu
tematycznego obowiàzujàcego na egzami-

nie dla doradców, oraz o ile ich kwalifikacje
stwierdzone w wyniku przeprowadzonego
sprawdzianu umiej´tnoÊci gwarantujà, ˝e
b´dà one wykonywaç zawód na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w sposób nale˝y-
ty.”,

c) dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:

„6. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finan-
sowych okreÊla, w drodze rozporzàdzenia,
wykaz nadawanych przez okreÊlone zagra-
niczne instytucje tytu∏ów uprawniajàcych
do ubiegania si´, zgodnie z ust. 2, o wpis na
list´ doradców bez koniecznoÊci sk∏adania
egzaminu, uwzgl´dniajàc wy∏àcznie tytu∏y
nadawane przez zagraniczne instytucje
uznajàce w prowadzonych przez nie post´-
powaniach kwalifikacyjnych wynik egzami-
nu przed komisjà egzaminacyjnà dla dorad-
ców.”; 

15) art. 24 otrzymuje brzmienie:

„Art. 24. 1. Przewodniczàcy Komisji:

1) powo∏uje: 

a) komisj´ egzaminacyjnà dla ma-
klerów,

b) komisj´ egzaminacyjnà dla do-
radców,

c) komisj´ egzaminacyjnà w∏aÊciwà
do przeprowadzenia sprawdzianu
umiej´tnoÊci, o którym mowa
w art. 23 ust. 2, oraz

2) nadzoruje dzia∏alnoÊç komisji, o któ-
rych mowa w pkt 1, 

3) ustala zakres tematyczny obowiàzu-
jàcy na egzaminach i sprawdzia-
nach umiej´tnoÊci, o których mowa
w art. 23 ust. 2, oraz tryb ich prze-
prowadzania, 

4) ustala wysokoÊç op∏at egzaminacyj-
nych i op∏at pobieranych z tytu∏u
przeprowadzenia sprawdzianu
umiej´tnoÊci, o którym mowa
w art. 23 ust. 2, oraz wynagrodzeƒ
dla osób wchodzàcych w sk∏ad ko-
misji egzaminacyjnych i komisji eg-
zaminacyjnej w∏aÊciwej do przepro-
wadzenia tego sprawdzianu umie-
j´tnoÊci.

2. Op∏aty egzaminacyjne i op∏aty pobie-
rane z tytu∏u przeprowadzenia spraw-
dzianu umiej´tnoÊci, o którym mowa
w art. 23 ust. 2, stanowià dochód Êrod-
ka specjalnego urz´du Komisji, z prze-
znaczeniem na pokrycie kosztów prze-
prowadzenia egzaminów i sprawdzia-
nów umiej´tnoÊci, w tym wynagro-
dzeƒ okreÊlonych w ust. 1 pkt 4, oraz
na upowszechnianie wiedzy o zasa-
dach funkcjonowania rynku papierów
wartoÊciowych. Przewodniczàcy Komi-
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sji okreÊla regulamin gospodarowania
Êrodkiem specjalnym.”; 

16) w art. 25:

a) w ust. 1:

— pkt 2a otrzymuje brzmienie:

„2a) z zagranicznà osobà prawnà, o której
mowa w art. 52 ust. 2,”, 

— po pkt 2a dodaje si´ pkt 2b w brzmieniu:

„2b) z zagranicznà firmà inwestycyjnà,”,

b) po ust. 1a dodaje si´ ust. 1b w brzmieniu:

„1b. Przez wykonywanie zawodu maklera lub
doradcy rozumie si´ równie˝ wykonywa-
nie przez osob´ wpisanà na list´ maklerów
lub doradców czynnoÊci, o których mowa
w art. 30b ust. 1 pkt 1, 3 lub 4, na podsta-
wie umowy o prac´, zlecenia lub innego
stosunku prawnego o podobnym charakte-
rze z podmiotem wykonujàcym te czynno-
Êci w ramach prowadzonej dzia∏alnoÊci go-
spodarczej.”, 

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przez wykonywanie zawodu maklera lub do-
radcy rozumie si´ równie˝ pe∏nienie przez
osob´ wpisanà na list´ maklerów lub dorad-
ców funkcji z wyboru w organach stowarzy-
szeƒ, o których mowa w art. 14 ust. 5 pkt 4,
lub izb, o których mowa w art. 51.”,

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Tytu∏u maklera lub doradcy mogà u˝ywaç
wy∏àcznie osoby, które spe∏niajà warunki
okreÊlone w ust. 1, 1a, 1b lub 2.”;

17) w art. 26:

a) w ust. 1 uchyla si´ pkt 5,

b) uchyla si´ ust. 2;

18) w art. 30:

a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Prowadzenie dzia∏alnoÊci maklerskiej wy-
maga, z zastrze˝eniem art. 52a, zezwolenia
Komisji wydanego na wniosek zaintereso-
wanego podmiotu. 

2. Dzia∏alnoÊç maklerska obejmuje wykony-
wanie czynnoÊci polegajàcych na:

1) przyjmowaniu lub przekazywaniu zleceƒ
nabycia lub zbycia:

a) zbywalnych papierów wartoÊciowych, 

b) nieb´dàcych papierami wartoÊciowy-
mi instrumentów rynku pieni´˝nego, 

c) nieb´dàcych papierami wartoÊciowy-
mi tytu∏ów uczestnictwa w instytu-
cjach zbiorowego inwestowania,

d) nieb´dàcych papierami wartoÊciowy-
mi finansowych kontraktów termino-
wych, umów forward dotyczàcych

stóp procentowych, swapów akcyj-
nych, swapów na stopy procentowe,
swapów walutowych, 

e) nieb´dàcych papierami wartoÊciowy-
mi opcji na którykolwiek z instrumen-
tów finansowych wymienionych
w lit. a)—d) lub na stopy procentowe
albo kursy walut, lub opcji na takie
opcje,

2) wykonywaniu zleceƒ, o których mowa
w pkt 1, na rachunek dajàcego zlecenie,

3) nabywaniu lub zbywaniu na w∏asny ra-
chunek instrumentów finansowych,
o których mowa w pkt 1,

4) zarzàdzaniu portfelami, w sk∏ad których
wchodzi jeden lub wi´ksza liczba instru-
mentów finansowych, o których mowa
w pkt 1,

5) oferowaniu instrumentów finansowych,
o których mowa w pkt 1,

6) Êwiadczeniu us∏ug w wykonaniu zawar-
tych umów o subemisje inwestycyjne
i us∏ugowe lub zawieraniu i wykonywa-
niu innych umów o podobnym charakte-
rze, je˝eli ich przedmiotem sà instrumen-
ty finansowe, o których mowa w pkt 1.”,

b) ust. 2a i 2b otrzymujà brzmienie:

„2a. Dzia∏alnoÊcià maklerskà jest równie˝ wyko-
nywanie czynnoÊci polegajàcych na:

1) prowadzeniu rachunków papierów war-
toÊciowych, z wy∏àczeniem rachunków
prowadzonych przez bank na podstawie
zezwolenia, o którym mowa w art. 57,
oraz rachunków pieni´˝nych s∏u˝àcych
do ich obs∏ugi,

2) doradztwie inwestycyjnym w zakresie
papierów wartoÊciowych dopuszczo-
nych do publicznego obrotu.

2b. Dzia∏alnoÊcià maklerskà jest równie˝ wy-
konywanie przez dom maklerski czynnoÊci
polegajàcych na: 

1) przechowywaniu i rejestrowaniu zmian
stanu posiadania instrumentów fi-
nansowych, o których mowa w ust. 2
pkt 1,

2) ewidencjonowaniu oraz prowadzeniu
rachunków, na których sà zapisywane
instrumenty finansowe, o których mo-
wa w ust. 2 pkt 1, z wy∏àczeniem ra-
chunków papierów wartoÊciowych,
oraz prowadzeniu rachunków pieni´˝-
nych s∏u˝àcych do obs∏ugi rachunków,
na których sà zapisywane te instrumen-
ty, z wy∏àczeniem obs∏ugi rachunków
papierów wartoÊciowych, jak równie˝
rozliczaniu transakcji, których przedmio-
tem sà te instrumenty, z wy∏àczeniem
papierów wartoÊciowych dopuszczo-
nych do publicznego obrotu,
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3) udost´pnianiu skrytek sejfowych, 

4) udzielaniu po˝yczek pieni´˝nych na do-
konanie transakcji, której przedmiotem
jest jeden lub wi´ksza liczba instrumen-
tów finansowych, o których mowa
w ust. 2 pkt 1, w przypadku gdy transak-
cja jest dokonywana za poÊrednictwem
domu maklerskiego udzielajàcego po-
˝yczki,

5) doradztwie dla przedsi´biorców w zakre-
sie struktury kapita∏owej, strategii przed-
si´biorstwa lub innych zagadnieƒ zwià-
zanych z takà strukturà lub strategià,

6) doradztwie i us∏ugach w zakresie ∏àcze-
nia, podzia∏u oraz przejmowania przed-
si´biorców,

7) doradztwie inwestycyjnym w zakresie
instrumentów finansowych, o których
mowa w ust. 2 pkt 1, z wy∏àczeniem pa-
pierów wartoÊciowych dopuszczonych
do publicznego obrotu,

8) Êwiadczeniu us∏ug dodatkowych zwià-
zanych z subemisjà us∏ugowà lub inwe-
stycyjnà, 

9) wymianie walutowej, w przypadku gdy
jest to zwiàzane ze Êwiadczeniem us∏ug
z zakresu dzia∏alnoÊci maklerskiej w za-
kresie wskazanym w ust. 2.”,

c) uchyla si´ ust. 2c,

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do czynnoÊci polegajàcych na oferowaniu
instrumentów finansowych, o których mo-
wa w ust. 2 pkt 1, zarzàdzaniu cudzymi port-
felami, w których sk∏ad wchodzi jeden lub
wi´ksza liczba takich instrumentów finanso-
wych, oraz doradztwie inwestycyjnym w za-
kresie tych instrumentów finansowych in-
nych ni˝ papiery wartoÊciowe dopuszczone
do publicznego obrotu stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy art. 33, 38 i 39.”; 

19) po art. 30 dodaje si´ art. 30a i 30b w brzmieniu:

„Art. 30a. 1. Banki oraz inne podmioty mogà
Êwiadczyç us∏ugi okreÊlone w art. 30
ust. 2 na zasadach okreÊlonych w od-
r´bnych ustawach, o ile przedmiotem
tych us∏ug nie sà papiery wartoÊcio-
we dopuszczone do publicznego ob-
rotu, z wy∏àczeniem papierów warto-
Êciowych, o których mowa w art. 6
ust. 1.

2. Ograniczenie, o którym mowa
w ust. 1, nie dotyczy Êwiadczenia
us∏ug, o których mowa w art. 30
ust. 2 pkt 6. 

3. Âwiadczenie przez bank lub inny pod-
miot, zgodnie z ust. 1 i 2, us∏ug okre-
Êlonych w art. 30 ust. 2 nie stanowi
dzia∏alnoÊci maklerskiej.

4. Do banków oraz innych podmiotów
Êwiadczàcych zgodnie z ust. 1—3
us∏ugi, o których mowa w art. 30
ust. 2, stosuje si´ odpowiednio prze-
pis art. 48 ust. 2. 

Art. 30b. 1. Nie stanowi dzia∏alnoÊci maklerskiej
dzia∏alnoÊç polegajàca wy∏àcznie na:

1) wykonywaniu czynnoÊci, o których
mowa w art. 30 ust. 2 lub
ust. 2a pkt 2, jedynie na rzecz po-
zosta∏ych podmiotów wchodzà-
cych w sk∏ad tej samej grupy kapi-
ta∏owej, w której pozostaje pod-
miot wykonujàcy te czynnoÊci,

2) nabywaniu lub zbywaniu na w∏a-
sny rachunek instrumentów finan-
sowych, o których mowa w art. 30
ust. 2 pkt 1, o ile czynnoÊç ta nie
jest wykonywana zawodowo
i w sposób sta∏y, w szczególnoÊci,
je˝eli nie stanowi przedmiotu pod-
stawowej dzia∏alnoÊci gospodar-
czej danego podmiotu,

3) przyjmowaniu i przekazywaniu zle-
ceƒ nabycia lub zbycia papierów
wartoÊciowych lub tytu∏ów uczest-
nictwa w instytucjach zbiorowego
inwestowania, do podmiotu pro-
wadzàcego dzia∏alnoÊç maklerskà
na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej albo instytucji zbiorowego
inwestowania — o ile us∏uga ta nie
jest zwiàzana z przechowywaniem
Êrodków pieni´˝nych lub papierów
wartoÊciowych nale˝àcych do
osób trzecich oraz o ile czynnoÊci
te sà wykonywane przez podmiot,
którego dzia∏alnoÊç jest regulowa-
na odr´bnymi przepisami,

4) zawieraniu, w ramach prowadzo-
nej dzia∏alnoÊci gospodarczej,
transakcji na rynkach kontraktów
terminowych lub opcji, na w∏asny
rachunek lub na rachunek innych
uczestników takich rynków, o ile
odpowiedzialnoÊç za wykonanie
zobowiàzaƒ wynikajàcych z tych
transakcji b´dzie ponosiç uczestnik
rozliczajàcy takiego rynku.

2. Wykonywanie czynnoÊci, o których
mowa w ust. 1 pkt 3, wymaga zawia-
domienia Komisji nie póêniej ni˝ na
miesiàc przed ich podj´ciem. Do pod-
miotu wykonujàcego czynnoÊci,
o których mowa w ust. 1 pkt 3, stosu-
je si´ odpowiednio przepisy
art. 19a—19d, art. 44 ust. 2, art. 47
i art. 48 ust. 2 oraz przepisy wydane
na podstawie art. 60 ust. 1 pkt 1.

3. Podmiot wykonujàcy czynnoÊci,
o których mowa w ust. 1 pkt 3, jest
obowiàzany opracowaç i stosowaç
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procedury wewn´trzne okreÊlajàce
zasady inwestowania przez:

1) pracowników tego podmiotu na
w∏asny rachunek w instrumenty fi-
nansowe — w przypadku gdy pod-
miot ten zatrudnia pracowników,

2) cz∏onków organów statutowych
oraz pracowników tego podmiotu
na w∏asny rachunek w instrumen-
ty finansowe — w przypadku gdy
podmiot ten jest osobà prawnà
i zatrudnia pracowników,

3) ten podmiot na w∏asny rachunek
w instrumenty finansowe —
w przypadku gdy podmiot ten nie
zatrudnia pracowników.

4. Do procedur stosuje si´ odpowiednio
przepisy wydane na podstawie art. 60
ust. 1 pkt 1. TreÊç procedur za∏àcza
si´ do zawiadomienia, o którym mo-
wa w ust. 2. O ka˝dej zmianie proce-
dur nale˝y informowaç Komisj´. 

5. Do podmiotów wykonujàcych czyn-
noÊci, o których mowa w ust. 1 pkt 1
i 4, stosuje si´ odpowiednio przepis
art. 48 ust. 2.”;

20) w art. 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nie wymaga uzyskania zezwolenia wykonywa-
nie przez dom maklerski nast´pujàcych czyn-
noÊci: 

1) przygotowywanie analizy celowoÊci i spo-
sobu pozyskiwania kapita∏u oraz analizy
czynników wp∏ywajàcych na wybór sposo-
bu pozyskiwania kapita∏u przez zlecenio-
dawc´, 

2) przygotowywanie analizy celowoÊci wpro-
wadzenia i sposobu wprowadzenia do pu-
blicznego obrotu okreÊlonych papierów
wartoÊciowych zleceniodawcy, 

3) przygotowywanie analizy skutków i kosztów
emisji lub wprowadzenia do publicznego
obrotu okreÊlonych papierów wartoÊcio-
wych, 

4) sporzàdzanie prospektu emisyjnego i me-
morandum informacyjnego, 

5) reprezentowanie posiadaczy papierów war-
toÊciowych wobec emitentów tych papierów, 

6) po˝yczanie instrumentów finansowych,
o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 1, na
podstawie odr´bnych przepisów,

7) nieodp∏atne udzielanie informacji dotyczà-
cych inwestowania w instrumenty finanso-
we, o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 1,

8) podejmowanie czynnoÊci faktycznych
i prawnych zwiàzanych z obs∏ugà towa-
rzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy
inwestycyjnych, towarzystw emerytalnych
i funduszy emerytalnych,

9) dokonywanie czynnoÊci zwiàzanych z obro-
tem towarami gie∏dowymi w rozumieniu
ustawy z dnia 26 paêdziernika 2000 r. o gie∏-
dach towarowych, z wy∏àczeniem towarów
gie∏dowych b´dàcych instrumentami finan-
sowymi, o których mowa w art. 30 ust. 2
pkt 1.”;

21) w art. 34:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Do rachunku pieni´˝nego s∏u˝àcego do ob-
s∏ugi rachunku papierów wartoÊciowych
stosuje si´ odpowiednio przepisy 
art. 725—733 Kodeksu cywilnego, z wy∏à-
czeniem uprawnienia do czasowego obraca-
nia wolnymi Êrodkami pieni´˝nymi. Nie wy-
∏àcza to uprawnieƒ Komisji wynikajàcych
z art. 44 ustawy.”,

b) dodaje si´ ust. 7 w brzmieniu:

„7. Przepisów ust. 1—6 nie stosuje si´ do papie-
rów wartoÊciowych dopuszczonych do pu-
blicznego obrotu, których konstrukcja unie-
mo˝liwia zastosowanie zasad okreÊlonych
w tych przepisach.”;

22) w art. 34a:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Papiery wartoÊciowe nabyte w wyniku
transakcji, o której mowa w ust. 1, zostajà
zapisane na rachunku papierów wartoÊcio-
wych:

1) domu maklerskiego, banku prowadzàce-
go dzia∏alnoÊç maklerskà, zagranicznej
firmy inwestycyjnej prowadzàcej dzia∏al-
noÊç maklerskà na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej lub zagranicznej osoby
prawnej, o której mowa w art. 52 ust. 2,
prowadzàcej dzia∏alnoÊç maklerskà na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej —
w przypadku gdy zlecenie, o którym mo-
wa w ust. 1, sk∏adane jest bezpoÊrednio
w jednym z tych podmiotów albo

2) zagranicznej firmy inwestycyjnej lub za-
granicznej osoby prawnej, o której mowa
w art. 52 ust. 2, nieprowadzàcej dzia∏al-
noÊci maklerskiej na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej — w przypadku gdy
osoba ta poÊredniczy w przekazywaniu
zlecenia klienta do podmiotów wymie-
nionych w pkt 1 

— prowadzonym w celu ewidencjonowania
papierów wartoÊciowych nabywanych lub
zbywanych na rzecz klientów, o których mo-
wa w ust. 1.”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Przenoszenie papierów wartoÊciowych
w wyniku transakcji, o której mowa w ust. 1,
oraz po˝ytków z tych papierów wartoÊcio-
wych pomi´dzy rachunkami papierów war-
toÊciowych klienta banku prowadzàcego ra-
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chunki papierów wartoÊciowych i podmiotu
okreÊlonego w ust. 2 oraz pomi´dzy rachun-
kami podmiotów, o których mowa w ust. 2,
uwa˝a si´ za dokonywane na rynku regulo-
wanym.”; 

23) w art. 36a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Udzielenie przez Komisj´ zezwolenia na pro-
wadzenie dzia∏alnoÊci maklerskiej spó∏ce ak-
cyjnej:

1) która jest podmiotem zale˝nym od zagra-
nicznej firmy inwestycyjnej lub od osoby
prawnej prowadzàcej dzia∏alnoÊç maklerskà
na terytorium paƒstwa nale˝àcego do
OECD lub Âwiatowej Organizacji Handlu,
zwanej dalej „WTO”, lub od banku zagra-
nicznego, lub

2) która jest podmiotem zale˝nym od podmio-
tu dominujàcego wobec zagranicznej firmy
inwestycyjnej lub wobec osoby prawnej
prowadzàcej dzia∏alnoÊç maklerskà na tery-
torium paƒstwa nale˝àcego do OECD lub
WTO, lub wobec banku zagranicznego, lub

3) na którà znaczny wp∏yw wywierajà te same
osoby fizyczne lub prawne, które wywierajà
znaczny wp∏yw na zagranicznà firm´ inwe-
stycyjnà, lub osob´ prawnà prowadzàcà
dzia∏alnoÊç maklerskà na terytorium paƒ-
stwa nale˝àcego do OECD lub WTO, lub na
bank zagraniczny

— nast´puje po zasi´gni´ciu pisemnej opinii
organu nadzoru paƒstwa cz∏onkowskiego lub
paƒstwa nale˝àcego do OECD lub WTO, który
udzieli∏ zezwolenia na prowadzenie dzia∏alno-
Êci w tym paƒstwie; przedmiotem opinii jest
sposób prowadzenia tej dzia∏alnoÊci, w szcze-
gólnoÊci jego zgodnoÊç z przepisami prawa
obowiàzujàcymi w tym paƒstwie.”; 

24) po art. 39 dodaje si´ art. 39a w brzmieniu:

„Art. 39a. 1. Przez us∏ug´ wymiany walutowej ro-
zumie si´ przyjmowanie przez dom
maklerski walut obcych i dokonywa-
nie ich sprzeda˝y na rachunek klienta,
jak równie˝ kupno walut obcych na
rachunek klienta, w zwiàzku z obs∏ugà
realizacji zobowiàzaƒ domu makler-
skiego wobec klienta lub zobowiàzaƒ
klienta wobec domu maklerskiego
z tytu∏u us∏ug Êwiadczonych przez ten
dom maklerski na jego rzecz, lub zo-
bowiàzaƒ klienta wobec emitenta pa-
pierów wartoÊciowych, w przypadku
gdy dom maklerski dzia∏a w imieniu
i na rachunek emitenta, lub zobowià-
zaƒ emitenta papierów wartoÊcio-
wych wobec klienta, w przypadku
gdy dom maklerski dzia∏a w imieniu
i na rachunek klienta w zakresie czyn-
noÊci wskazanych w art. 30 ust. 2. 

2. Âwiadczenie przez dom maklerski
us∏ugi wymiany walutowej nie stano-

wi dzia∏alnoÊci kantorowej w rozu-
mieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r.
— Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141,
poz. 1178 oraz z 2003 r. Nr 228,
poz. 2260).”;

25) w art. 40:

a) w ust. 1:

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) list´ akcjonariuszy posiadajàcych akcje
wnioskodawcy bezpoÊrednio lub poÊred-
nio przez podmioty zale˝ne wraz z okre-
Êleniem posiadanej przez nich liczby akcji
oraz procentowym okreÊleniem posiada-
nych przez nich g∏osów w ogólnej liczbie
g∏osów,”, 

— pkt 3—5 otrzymujà brzmienie:

„3) w przypadku akcjonariuszy b´dàcych
osobami fizycznymi, posiadajàcych co
najmniej 10 % ogólnej liczby g∏osów lub
co najmniej 10 % kapita∏u zak∏adowego
wnioskodawcy — dane osobowe tych
osób, informacje o dotychczasowym
przebiegu pracy zawodowej lub prowa-
dzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz in-
formacje o êród∏ach pochodzenia Êrod-
ków przeznaczonych na nabycie akcji do-
mu maklerskiego, 

4) w przypadku akcjonariuszy b´dàcych
osobami prawnymi, posiadajàcych co
najmniej 10 % ogólnej liczby g∏osów lub
co najmniej 10 % kapita∏u zak∏adowego
spó∏ki akcyjnej b´dàcej wnioskodawcà —
informacj´ na temat prowadzonej dzia∏al-
noÊci gospodarczej, aktualny odpis z w∏a-
Êciwego rejestru oraz ostatnie sprawoz-
danie finansowe wraz z opinià podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdaƒ
finansowych i raportem z badania, je˝eli
badanie jest wymagane przepisami pra-
wa, 

5) informacje o podmiotach wchodzàcych
w sk∏ad tej samej co wnioskodawca gru-
py kapita∏owej obejmujàce wskazanie ich
firmy (nazwy) lub imienia i nazwiska, sie-
dziby i adresu lub miejsca zamieszkania
i adresu, opis prowadzonej dzia∏alnoÊci
gospodarczej oraz, w przypadku osoby
prawnej b´dàcej podmiotem dominujà-
cym wobec wnioskodawcy, wskazanie
osób wchodzàcych w sk∏ad jej orga-
nów,”,

— po pkt 5 dodaje si´ pkt 5a w brzmieniu:

„5a) informacje okreÊlone w pkt 5 w odnie-
sieniu do akcjonariuszy lub udzia∏ow-
ców podmiotu dominujàcego w grupie
kapita∏owej, w której pozostaje wnio-
skodawca, je˝eli ten podmiot dominujà-
cy nie jest podmiotem zale˝nym wobec
˝adnego z tych akcjonariuszy lub udzia-
∏owców,”, 
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— pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) informacj´ o podmiotach dominujàcych
i zale˝nych wobec akcjonariuszy posia-
dajàcych co najmniej 10 % ogólnej licz-
by g∏osów lub 10 % kapita∏u zak∏adowe-
go spó∏ki akcyjnej b´dàcej wnioskodaw-
cà obejmujàcà wskazanie ich firmy (na-
zwy) lub imienia i nazwiska, siedziby
i adresu lub miejsca zamieszkania i ad-
resu oraz opisu prowadzonej dzia∏alno-
Êci gospodarczej.”,

b) w ust. 2 po pkt 4 dodaje si´ pkt 4a i 4b w brzmie-
niu:

„4a) regulamin inwestowania przez cz∏onków
zarzàdu i rady nadzorczej oraz pracowni-
ków domu maklerskiego na w∏asny rachu-
nek w instrumenty finansowe,

4b) procedury monitorowania i kontroli ryzyka
stopy procentowej zwiàzanego z ca∏oÊcià
prowadzonej dzia∏alnoÊci,”,

c) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Obowiàzek przedstawienia informacji okre-
Êlonych w ust. 1 pkt 5 i 5a nie powstaje
w przypadku, gdy dotyczà one podmiotu
b´dàcego emitentem papierów wartoÊcio-
wych dopuszczonych do publicznego obro-
tu, domem maklerskim, towarowym do-
mem maklerskim, bankiem, zak∏adem
ubezpieczeƒ, funduszem inwestycyjnym,
funduszem emerytalnym, zagranicznà fir-
mà inwestycyjnà, zagranicznà osobà praw-
nà, o której mowa w art. 52 ust. 2, fundu-
szem zagranicznym lub spó∏kà zarzàdzajà-
cà w rozumieniu przepisów o funduszach
inwestycyjnych, lub innym zagranicznym
podmiotem nadzorowanym przez organ,
z którym Komisja zawar∏a porozumienie,
o którym mowa w art. 161 ust. 4, lub poro-
zumienie, o którym mowa w przepisach
o funduszach inwestycyjnych.

2b. W celu ustalenia, czy wp∏yw podmiotu po-
siadajàcego poÊrednio lub bezpoÊrednio
akcje wnioskodawcy w liczbie zapewniajà-
cej co najmniej 10 % ogólnej liczby g∏o-
sów b´dzie korzystny dla sposobu prowa-
dzenia dzia∏alnoÊci maklerskiej, przestrze-
gania zasad uczciwego obrotu lub nale˝y-
tego zabezpieczenia interesów klientów,
Komisja mo˝e ˝àdaç przedstawienia in-
nych danych dotyczàcych sytuacji prawnej
lub finansowej tego podmiotu.”,

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W sk∏ad zarzàdu domu maklerskiego, jak
równie˝ w sk∏ad w∏adz jednostki organiza-
cyjnej banku prowadzàcego dzia∏alnoÊç ma-
klerskà, w ramach której jest prowadzona ta
dzia∏alnoÊç, oraz w sk∏ad w∏adz jednostki or-
ganizacyjnej banku prowadzàcego rachunki
papierów wartoÊciowych, w której rachunki
te sà prowadzone, powinny wchodziç co

najmniej dwie osoby posiadajàce wykszta∏-
cenie wy˝sze, co najmniej trzyletni sta˝ pra-
cy w instytucjach rynku finansowego oraz
dobrà opini´ w zwiàzku ze sprawowanymi
funkcjami.”; 

26) art. 41 otrzymuje brzmienie:

„Art. 41. Dom maklerski jest obowiàzany zatrud-
niaç co najmniej:

1) jednego maklera — do wykonywania
ka˝dej z czynnoÊci, o których mowa
w art. 30 ust. 2 pkt 1—3 i 5, ust. 2a
pkt 1 oraz ust. 2b pkt 1 i 2,

2) dwóch doradców — do wykonywania
czynnoÊci, o których mowa w art. 30
ust. 2 pkt 4, 

3) jednego doradc´ — do wykonywania
czynnoÊci, o których mowa w art. 30
ust. 2a pkt 2 oraz ust. 2b pkt 6.”;

27) art. 41a otrzymuje brzmienie:

„Art. 41a. 1. Kapita∏ za∏o˝ycielski na prowadzenie
dzia∏alnoÊci, o której mowa w art. 30
ust. 2 i 2a, wynosi, z zastrze˝eniem
ust. 2—6, co najmniej 625 000 z∏, nie
mniej jednak ni˝ równowartoÊç
125 000 euro, ustalonà przy zastoso-
waniu aktualnego kursu Êredniego
euro og∏aszanego przez Narodowy
Bank Polski.

2. W przypadku prowadzenia przez dom
maklerski wy∏àcznie dzia∏alnoÊci,
o której mowa w art. 30 ust. 2a pkt 2,
kapita∏ za∏o˝ycielski wynosi co naj-
mniej 250 000 z∏, nie mniej jednak ni˝
równowartoÊç 50 000 euro, ustalonà
przy zastosowaniu aktualnego kursu
Êredniego euro og∏aszanego przez
Narodowy Bank Polski.

3. W przypadku prowadzenia przez dom
maklerski wy∏àcznie dzia∏alnoÊci,
o której mowa w art. 30 ust. 2 pkt 4,
kapita∏ za∏o˝ycielski wynosi co naj-
mniej 500 000 z∏, nie mniej jednak ni˝
równowartoÊç 100 000 euro, ustalonà
przy zastosowaniu aktualnego kursu
Êredniego euro og∏aszanego przez
Narodowy Bank Polski.

4. W przypadku prowadzenia przez dom
maklerski wy∏àcznie dzia∏alnoÊci,
o której mowa w art. 30 ust. 2 pkt 4
i art. 30 ust. 2a pkt 2, kapita∏ za∏o˝y-
cielski wynosi co najmniej 500 000 z∏,
nie mniej jednak ni˝ równowartoÊç
100 000 euro, ustalonà przy zastoso-
waniu aktualnego kursu Êredniego
euro og∏aszanego przez Narodowy
Bank Polski.

5. W przypadku prowadzenia przez dom
maklerski dzia∏alnoÊci, o której mowa
w art. 30 ust. 2 pkt 3 lub 6, kapita∏ za-
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∏o˝ycielski wynosi co najmniej 
4 000 000 z∏, nie mniej jednak ni˝ rów-
nowartoÊç 800 000 euro, ustalonà
przy zastosowaniu aktualnego kursu
Êredniego euro og∏aszanego przez
Narodowy Bank Polski.

6. W przypadku prowadzenia przez dom
maklerski dzia∏alnoÊci, o której mowa
w art. 30 ust. 2 pkt 4 lub art. 30
ust. 2a pkt 2, oraz dzia∏alnoÊci, o któ-
rej mowa w art. 30 ust. 2b pkt 1, 2 
lub 3, kapita∏ za∏o˝ycielski wynosi co
najmniej 625 000 z∏, nie mniej jednak
ni˝ równowartoÊç 125 000 euro, usta-
lonà przy zastosowaniu aktualnego
kursu Êredniego euro og∏aszanego
przez Narodowy Bank Polski.

7. W przypadku banku prowadzàcego
dzia∏alnoÊç maklerskà przez kapita∏
za∏o˝ycielski rozumie si´ fundusz
przeznaczony na prowadzenie dzia-
∏alnoÊci maklerskiej, wydzielony
z funduszy w∏asnych banku w rozu-
mieniu przepisów ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Prawo banko-
we, powi´kszony o fundusze rezer-
wowe utworzone przez bank prowa-
dzàcy dzia∏alnoÊç maklerskà, z wy∏à-
czeniem funduszu aktualizacji wyce-
ny. 

8. W przypadku domu maklerskiego
przez kapita∏ za∏o˝ycielski rozumie si´
sum´ kapita∏u zak∏adowego w wiel-
koÊci, w jakiej zosta∏ wp∏acony, kapi-
ta∏u zapasowego, niepodzielonego
zysku z lat ubieg∏ych, i pomniejszone-
go o wielkoÊç dywidendy z zysku net-
to w trakcie zatwierdzania, jedynie
w przypadku, gdy zysk ten zosta∏ zwe-
ryfikowany przez osoby odpowie-
dzialne za badanie sprawozdaƒ finan-
sowych, oraz kapita∏ów rezerwowych
z wy∏àczeniem kapita∏u z aktualizacji
wyceny, pomniejszonà o niepokrytà
strat´ z lat ubieg∏ych.”; 

28) po art. 41a dodaje si´ art. 41b w brzmieniu:

„Art. 41b. 1. W przypadku gdy poziom:

1) Êrodków w∏asnych domu makler-
skiego, o których mowa w przepi-
sach wydanych na podstawie
art. 60 ust. 1 pkt 2, lub 

2) Êrodków w∏asnych przeznaczo-
nych na prowadzenie przez bank
dzia∏alnoÊci maklerskiej, o których
mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 60 ust. 3 pkt 2

— zwanych dalej „Êrodkami w∏asny-
mi”, spadnie poni˝ej wymaganego
poziomu, Komisja wzywa do zaprze-
stania naruszeƒ, wyznaczajàc termin
doprowadzenia poziomu Êrodków

w∏asnych do stanu zgodnego z prze-
pisami prawa.

2. W przypadku bezskutecznego up∏ywu
terminu, o którym mowa w ust. 1, Ko-
misja mo˝e zastosowaç jednà z sank-
cji, o których mowa w art. 45 ust. 1.”;

29) w art. 43 po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a—2c w brzmie-
niu:

„2a) wnioskodawca nie spe∏nia wymagaƒ okreÊlo-
nych w art. 41a,

2b) charakter powiàzaƒ istniejàcych pomi´dzy
podmiotami nale˝àcymi do grupy kapita∏o-
wej, w sk∏ad której wchodzi wnioskodawca,
uniemo˝liwia ustalenie rzeczywistej struktury
tej grupy lub jej rzeczywistych w∏aÊcicieli,

2c) osoby wchodzàce w sk∏ad zarzàdu wniosko-
dawcy nie spe∏niajà wymogów, o których
mowa w art. 40 ust. 3,”;

30) w art. 44:

a) uchyla si´ ust. 1,

b) dodaje si´ ust. 4—9 w brzmieniu: 

„4. W stosunku do oddzia∏ów i przedstawi-
cielstw zagranicznych firm inwestycyjnych,
prowadzàcych dzia∏alnoÊç maklerskà na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upraw-
nienia okreÊlone w ust. 2 oraz art. 19a—19d
s∏u˝à równie˝ przedstawicielom organów
nadzoru nad rynkiem papierów wartoÊcio-
wych lub rynkiem finansowym w paƒstwie
cz∏onkowskim, w którym zagraniczna firma
inwestycyjna uzyska∏a zezwolenie. Wykona-
nie uprawnieƒ mo˝e nastàpiç po uprzednim
pisemnym poinformowaniu Komisji.

5. Na pisemne ˝àdanie organów nadzoru,
o których mowa w ust. 4, uprawnienia okre-
Êlone w ust. 2 i 3 w stosunku do oddzia∏u
lub przedstawicielstwa zagranicznej osoby
prawnej wykonuje Komisja lub jej upowa˝-
niony przedstawiciel.

6. W stosunku do oddzia∏u domu maklerskie-
go znajdujàcego si´ na terytorium paƒstwa
cz∏onkowskiego, Komisji przys∏ugujà
uprawnienia okreÊlone w ust. 2 i 3 oraz
w art. 19a—19d. Wykonanie uprawnieƒ na-
st´puje po uprzednim pisemnym poinfor-
mowaniu w∏aÊciwego organu nadzoru
w paƒstwie, na którego terytorium znajduje
si´ oddzia∏ domu maklerskiego. 

7. W stosunku do zagranicznej firmy inwesty-
cyjnej prowadzàcej na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej dzia∏alnoÊç maklerskà, bez
otwierania oddzia∏u, za pomocà Êrodków
porozumiewania si´ na odleg∏oÊç ze swojej
siedziby lub oddzia∏u, Komisji lub jej upo-
wa˝nionemu przedstawicielowi s∏u˝à
uprawnienia wskazane w ust. 2, w zakresie,
w jakim sà zwiàzane z badaniem zgodnoÊci
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prowadzonej na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej dzia∏alnoÊci maklerskiej z zasa-
dami Êwiadczenia us∏ug maklerskich okre-
Êlonymi w przepisach wydanych na podsta-
wie art. 60 ust. 1 pkt 1.

8. Podmioty uprawnione do badania sprawoz-
daƒ finansowych domu maklerskiego, pod-
miotu dominujàcego wobec domu makler-
skiego lub podmiotu wywierajàcego na
dom maklerski znaczny wp∏yw w rozumie-
niu art. 36a ust. 2 sà obowiàzane niezw∏ocz-
nie przekazaç Komisji informacje, w posia-
danie których wesz∏y w zwiàzku z wykony-
wanymi czynnoÊciami, dotyczàce zdarzeƒ
powodujàcych:

1) powstanie uzasadnionego podejrzenia
naruszenia przez ten dom maklerski,
cz∏onków jego zarzàdu lub pracowników,
przepisów prawa, zasad uczciwego obro-
tu lub interesów zleceniodawców,

2) powstanie zagro˝enia dla dalszego funk-
cjonowania tego domu maklerskiego,

3) odmow´ wydania opinii dotyczàcej spra-
wozdania finansowego tego domu ma-
klerskiego, wydanie opinii negatywnej do-
tyczàcej sprawozdania finansowego tego
domu maklerskiego lub wniesienie za-
strze˝eƒ w opinii dotyczàcej sprawozdania
finansowego tego domu maklerskiego.

9. Wykonanie obowiàzku, o którym mowa
w ust. 8, nie narusza tajemnicy, o której mo-
wa w art. 4a ustawy z dnia 13 paêdziernika
1994 r. o bieg∏ych rewidentach i ich samo-
rzàdzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 31, poz. 359,
z 2002 r. Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. 
Nr 124, poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 62,
poz. 577).”;

31) w art. 45:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Komisja mo˝e, z zastrze˝eniem ust. 1a, cof-
nàç zezwolenie na prowadzenie dzia∏alnoÊci
maklerskiej albo ograniczyç zakres wykony-
wanej dzia∏alnoÊci maklerskiej, w przypadku
gdy dom maklerski:

1) istotnie narusza przepisy prawa, w tym
przepisy wydane na podstawie art. 60
ust. 1 pkt 1, 2 i 6 lub ust. 3 pkt 2,

2) nie przestrzega zasad uczciwego obrotu,

3) narusza interesy zleceniodawcy,

4) na okres co najmniej 6 miesi´cy przerwa∏
prowadzenie dzia∏alnoÊci obj´tej zezwo-
leniem, 

5) przesta∏ spe∏niaç warunki, które by∏y
podstawà udzielenia zezwolenia, lub 

6) otrzyma∏ zezwolenie na podstawie fa∏szy-
wych oÊwiadczeƒ lub dokumentów za-
Êwiadczajàcych nieprawd´.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a—1d w brzmieniu:

„1a. W przypadkach, o których mowa w ust. 1
pkt 1—3 lub 6, Komisja mo˝e równie˝:

1) odstàpiç od zastosowania sankcji, o któ-
rych mowa w ust. 1, i na∏o˝yç na dom
maklerski kar´ pieni´˝nà do wysokoÊci
500 000 z∏ albo

2) zastosowaç jednà z sankcji okreÊlonych
w ust. 1 i jednoczeÊnie na∏o˝yç kar´ pie-
ni´˝nà, o której mowa w pkt 1

— je˝eli uzasadnia to charakter naruszeƒ,
których dopuÊci∏ si´ dom maklerski.

1b. W przypadku cofni´cia zezwolenia na pro-
wadzenie dzia∏alnoÊci maklerskiej, pod-
miot, który je utraci∏, nie mo˝e ponownie
wystàpiç z wnioskiem o udzielenie zezwo-
lenia na prowadzenie tej dzia∏alnoÊci przed
up∏ywem 5 lat od dnia, w którym decyzja
o cofni´ciu zezwolenia sta∏a si´ ostatecz-
na, chyba ˝e Komisja wyrazi zgod´ na
skrócenie tego terminu. 

1c. W razie koniecznoÊci zabezpieczenia inte-
resu publicznego, Komisja mo˝e, z chwilà
wszcz´cia post´powania w sprawach,
o których mowa w ust. 1, zawiesiç, na
okres nie d∏u˝szy ni˝ miesiàc, mo˝liwoÊç
wykonywania, w ca∏oÊci lub w cz´Êci, dzia-
∏alnoÊci maklerskiej.

1d. Komisja mo˝e na∏o˝yç kar´ pieni´˝nà do
wysokoÊci 500 000 z∏ na podmiot wykonu-
jàcy czynnoÊci, o których mowa
w art. 30b ust. 1 pkt 3, w przypadku gdy
narusza on przepisy wydane na podstawie
art. 60 ust. 1 pkt 1.”, 

c) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Przepisy ust. 1, 1a, 2 i 3 stosuje si´ odpowied-
nio w przypadku powzi´cia przez Komisj´ in-
formacji o naruszeniu przez dom maklerski
prowadzàcy dzia∏alnoÊç maklerskà na teryto-
rium paƒstwa cz∏onkowskiego przepisów re-
gulujàcych prowadzenie dzia∏alnoÊci makler-
skiej na terytorium tego paƒstwa cz∏onkow-
skiego. W takim przypadku o zastosowaniu
sankcji Komisja informuje w∏aÊciwy organ
nadzoru paƒstwa cz∏onkowskiego.”;

32) w art. 46 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w przypadku nierozpocz´cia dzia∏alnoÊci ma-
klerskiej w terminie 12 miesi´cy od dnia,
w którym decyzja udzielajàca zezwolenia,
o którym mowa w art. 42, sta∏a si´ ostateczna,
albo w krótszym terminie, je˝eli w zezwoleniu
tym zosta∏ okreÊlony krótszy termin rozpocz´-
cia dzia∏alnoÊci, albo”;

33) art. 48 otrzymuje brzmienie:

„Art. 48. 1. Dom maklerski jest obowiàzany nie-
zw∏ocznie informowaç Komisj´ o: 

1) wszelkich zmianach danych zawar-
tych we wniosku o udzielenie ze-
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zwolenia i w za∏àcznikach do niego,
z zastrze˝eniem pkt 2, oraz o zmia-
nach danych zawartych w zawiado-
mieniu, o którym mowa w art. 43a, 

2) zmianach w sk∏adzie akcjonariuszy
posiadajàcych, bezpoÊrednio lub
poÊrednio przez podmioty zale˝ne,
co najmniej 10 % ogólnej liczby
g∏osów lub co najmniej 10 % kapi-
ta∏u zak∏adowego,

3) nabyciu akcji lub udzia∏ów w innych
spó∏kach w liczbie, która zapewnia
prawo do co najmniej 5 % ogólnej
liczby g∏osów. 

2. Dom maklerski jest obowiàzany do
niezw∏ocznego informowania Komisji
o ka˝dym uzasadnionym podejrzeniu
bezprawnego ujawnienia lub wykorzy-
stania informacji poufnej lub manipu-
lacji, o której mowa w art. 97, przeka-
zujàc szczegó∏owe dane dotyczàce po-
dejrzanych transakcji, wraz z uzasad-
nieniem, oraz potwierdzonymi za
zgodnoÊç z orygina∏em kopiami doku-
mentów dotyczàcych podejrzanych
transakcji.”;

34) uchyla si´ art. 49;

35) art. 50 otrzymuje brzmienie:

„Art. 50. 1. BezpoÊrednie lub poÊrednie nabycie
lub obj´cie akcji domu maklerskiego
w liczbie, która spowoduje osiàgni´-
cie lub przekroczenie 10 %, 20 %,
33 % lub 50 % ogólnej liczby g∏o-
sów lub kapita∏u zak∏adowego, wy-
maga zawiadomienia Komisji, przy
czym posiadanie akcji domu makler-
skiego przez podmioty pozostajàce
w tej samej grupie kapita∏owej uwa-
˝a si´ za ich posiadanie przez jeden
podmiot. 

2. Przez poÊrednie nabycie akcji domu
maklerskiego rozumie si´ nabycie
lub obj´cie akcji lub udzia∏ów pod-
miotu posiadajàcego bezpoÊrednio
lub poÊrednio akcje domu makler-
skiego, je˝eli w wyniku nabycia lub
obj´cia dojdzie do osiàgni´cia lub
przekroczenia 50 % ogólnej liczby
g∏osów lub 50 % kapita∏u zak∏ado-
wego tego podmiotu.

3. Komisji przys∏uguje prawo zg∏osze-
nia sprzeciwu wobec planowanego
nabycia w terminie 3 miesi´cy od
dnia dokonania zawiadomienia,
o którym mowa w ust. 1, w przypad-
ku gdy istnieje uzasadnione podej-
rzenie, ˝e podmiot zamierzajàcy na-
byç akcje domu maklerskiego móg∏-
by wywieraç niekorzystny wp∏yw na
zarzàdzanie tym domem makler-
skim. W przypadku niezg∏oszenia

sprzeciwu Komisja mo˝e wyznaczyç
termin, w ciàgu którego nabycie ak-
cji domu maklerskiego mo˝e zostaç
dokonane. 

4. Wykonywanie prawa g∏osu z akcji na-
bytych pomimo sprzeciwu, o którym
mowa w ust. 3, jest bezskuteczne.

5. Dom maklerski nie mo˝e nabywaç
na w∏asny rachunek papierów war-
toÊciowych podmiotów, wobec któ-
rych jest podmiotem zale˝nym.

6. Ograniczenie, o którym mowa
w ust. 5, nie dotyczy papierów war-
toÊciowych emitowanych przez
Skarb Paƒstwa lub Narodowy Bank
Polski.

7. W przypadku gdy podmiotem naby-
wajàcym akcje domu maklerskiego
jest bank zagraniczny lub zagranicz-
na firma inwestycyjna, Komisja za-
si´ga opinii organu nadzoru, który
udzieli∏ zezwolenia na prowadzenie
dzia∏alnoÊci przez te podmioty. 

8. Przepis ust. 7 stosuje si´ odpowied-
nio w przypadku, gdy podmiotem
nabywajàcym akcje domu makler-
skiego jest podmiot dominujàcy wo-
bec podmiotu, o którym mowa
w ust. 7, lub podmiot wywierajàcy
znaczny wp∏yw w rozumieniu
art. 36a ust. 2 na podmiot, o którym
mowa w ust. 7.

9. Zawiadomienie, o którym mowa
w ust. 1, zawiera wskazanie liczby
akcji, które nabywca zamierza na-
byç, ich udzia∏ w kapitale zak∏ado-
wym oraz liczb´ g∏osów, jakà na-
bywca osiàgnie na walnym zgroma-
dzeniu. 

10. Niewyra˝enie przez Komisj´ sprzeci-
wu w terminie, o którym mowa
w ust. 3, oznacza zgod´ na nabycie
akcji domu maklerskiego, na warun-
kach wskazanych w zawiadomie-
niu.”;

36) po art. 50 dodaje si´ art. 50a—50c w brzmieniu:

„Art. 50a. 1. Je˝eli wp∏yw wywierany przez akcjo-
nariusza lub akcjonariuszy domu ma-
klerskiego posiadajàcych akcje repre-
zentujàce co najmniej 10 % ogólnej
liczby g∏osów lub co najmniej 10 %
kapita∏u zak∏adowego jest niekorzyst-
ny dla zarzàdzania tym domem ma-
klerskim, Komisja mo˝e nakazaç za-
przestanie wywierania takiego wp∏y-
wu, wskazujàc termin oraz warunki
i zakres podj´cia stosownych czynno-
Êci, a w przypadku niezastosowania
si´ do tego nakazu — zakazaç, na
okres nie d∏u˝szy ni˝ 2 lata, wykony-
wania prawa g∏osu z akcji.
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2. Je˝eli po up∏ywie okresu obowiàzy-
wania zakazu, o którym mowa
w ust. 1, przyczyny b´dàce podstawà
decyzji zakazujàcej wykonywania pra-
wa g∏osu nie usta∏y, Komisja mo˝e
nakazaç akcjonariuszowi lub akcjona-
riuszom, którzy podlegali temu zaka-
zowi, w terminie okreÊlonym w decy-
zji, zbycie ca∏oÊci lub cz´Êci akcji. 

3. Je˝eli osoby, które naby∏y poÊrednio
akcje domu maklerskiego, wywierajà
niekorzystny wp∏yw na zarzàdzanie
tym domem maklerskim, Komisja
mo˝e nakazaç zaprzestanie wywiera-
nia niekorzystnego wp∏ywu na zarzà-
dzanie domem maklerskim, wskazu-
jàc termin oraz warunki i zakres pod-
j´cia stosownych czynnoÊci.

Art. 50b. 1. Zawiadomienia Komisji wymaga za-
miar zbycia niedopuszczonych do pu-
blicznego obrotu akcji domu makler-
skiego przez podmiot posiadajàcy ak-
cje domu maklerskiego w liczbie
uprawniajàcej do wykonywania co
najmniej 10 %, 20 %, 33 % lub 50 %
ogólnej liczby g∏osów lub stanowià-
cej co najmniej 10 %, 20 %, 33 % lub
50 % kapita∏u zak∏adowego, je˝eli
w wyniku tego zbycia podmiot ten
b´dzie posiada∏ akcje w liczbie
uprawniajàcej do wykonywania
mniej ni˝ 10 %, 20 %, 33 % lub 50 %
ogólnej liczby g∏osów lub stanowià-
cej mniej ni˝ 10 %, 20 %, 33 % lub
50 % kapita∏u zak∏adowego, przy
czym posiadanie akcji domu makler-
skiego przez podmioty pozostajàce
w tej samej grupie kapita∏owej uwa˝a
si´ za ich posiadanie przez jeden pod-
miot. Zawiadomienie dokonywane
jest przez zbywajàcego nie póêniej
ni˝ na 2 tygodnie przed planowanym
zbyciem akcji. 

2. Zawiadomienie, o którym mowa
w ust. 1, zawiera wskazanie liczby ak-
cji, które majà zostaç zbyte, ich udzia∏
w kapitale zak∏adowym, liczb´ g∏o-
sów, jakà zbywca osiàgnie na walnym
zgromadzeniu w wyniku zbycia, oraz
wskazanie osób nabywajàcych akcje.

3. Zawiadomienie Komisji o planowa-
nym zbyciu akcji domu maklerskiego
nie wy∏àcza obowiàzku dokonania za-
wiadomienia, o którym mowa
w art. 50 ust. 1.

Art. 50c. 1. Na ka˝dego kto nie dokonuje zawia-
domienia, o którym mowa w art. 50
ust. 1 lub art. 50b, lub dopuszcza si´
tego czynu dzia∏ajàc w imieniu lub
w interesie osoby prawnej lub jed-
nostki organizacyjnej nieposiadajàcej
osobowoÊci prawnej, Komisja mo˝e

na∏o˝yç w drodze decyzji kar´ pie-
ni´˝nà do wysokoÊci 500 000 z∏.

2. Komisja mo˝e w drodze decyzji na∏o-
˝yç kar´, o której mowa w ust. 1, rów-
nie˝ na osob´, która nabywa lub
obejmuje akcje domu maklerskiego
pomimo zg∏oszenia sprzeciwu, o któ-
rym mowa w art. 50 ust. 3, lub do-
puszcza si´ tego czynu dzia∏ajàc
w imieniu lub w interesie osoby
prawnej lub jednostki organizacyjnej
nieposiadajàcej osobowoÊci prawnej.

3. Wydanie decyzji, o której mowa
w ust. 1 lub 2, nast´puje po przepro-
wadzeniu rozprawy.

4. Uchwa∏a Komisji b´dàca podstawà
wydania decyzji, o której mowa
w ust. 1 lub 2, podlega og∏oszeniu
w Dzienniku Urz´dowym Komisji Pa-
pierów WartoÊciowych i Gie∏d. Komi-
sja mo˝e nakazaç jej og∏oszenie
w dwóch dziennikach ogólnopolskich
na koszt strony.”;

37) w art. 51 dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. Domy maklerskie prowadzàce dzia∏alnoÊç wy-
∏àcznie w zakresie zarzàdzania cudzym portfe-
lem instrumentów finansowych, o których mo-
wa w art. 30 ust. 2 pkt 1, na zlecenie lub do-
radztwa inwestycyjnego w zakresie papierów
wartoÊciowych dopuszczonych do publiczne-
go obrotu mogà byç cz∏onkami izby lub izby,
o której mowa w art. 14 ust. 5 pkt 8.”;

38) w art. 52: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zagraniczna firma inwestycyjna mo˝e pro-
wadziç dzia∏alnoÊç maklerskà na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddzia∏u
lub, bez koniecznoÊci otwierania oddzia∏u,
przy wykorzystaniu Êrodka porozumiewania
si´ na odleg∏oÊç, ze swojej siedziby lub od-
dzia∏u.”, 

b) ust. 3—8 otrzymujà brzmienie:

„3. Za oddzia∏ uwa˝a si´ wyodr´bnionà w struk-
turach zagranicznej firmy inwestycyjnej lub
zagranicznej osoby prawnej, o której mowa
w ust. 2, jednostk´ organizacyjnà nieposia-
dajàcà osobowoÊci prawnej, która prowadzi
dzia∏alnoÊç maklerskà na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Za jeden oddzia∏ uwa˝a
si´ wszystkie jednostki organizacyjne danej
zagranicznej firmy inwestycyjnej lub zagra-
nicznej osoby prawnej, o której mowa
w ust. 2, zlokalizowane na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, w ramach których
jest prowadzona dzia∏alnoÊç maklerska. 

4. Zagraniczna firma inwestycyjna lub zagra-
niczna osoba prawna, o której mowa
w ust. 2, mo˝e otworzyç przedstawicielstwo
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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5. Za przedstawicielstwo zagranicznej firmy
inwestycyjnej lub zagranicznej osoby praw-
nej, o której mowa w ust. 2, uwa˝a si´ wy-
odr´bnionà w strukturach tej firmy lub oso-
by jednostk´ organizacyjnà nieposiadajàcà
osobowoÊci prawnej, która prowadzi dzia-
∏alnoÊç wy∏àcznie w zakresie reklamy i pro-
mocji zagranicznej firmy inwestycyjnej lub
zagranicznej osoby prawnej, na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

6. O otwarciu przedstawicielstwa na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczna
firma inwestycyjna lub zagraniczna osoba
prawna, o której mowa w ust. 2, niezw∏ocz-
nie informuje Komisj´.

7. Udzielenie przez Komisj´ zezwolenia na
prowadzenie dzia∏alnoÊci maklerskiej zagra-
nicznej firmie inwestycyjnej lub zagranicz-
nej osobie prawnej, o której mowa w ust. 2,
nast´puje po zasi´gni´ciu pisemnej opinii
organu nadzoru, który udzieli∏ zezwolenia
na prowadzenie dzia∏alnoÊci w paƒstwie
siedziby tej zagranicznej firmy inwestycyj-
nej lub tej osoby prawnej. Przedmiotem opi-
nii jest sposób prowadzenia tej dzia∏alnoÊci,
w szczególnoÊci jej zgodnoÊç z przepisami
prawa obowiàzujàcymi w tym paƒstwie.

8. Do zagranicznej firmy inwestycyjnej lub za-
granicznej osoby prawnej prowadzàcej na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dzia∏al-
noÊç maklerskà w formie oddzia∏u stosuje
si´ odpowiednio art. 30, art. 31—34,
art. 38—48, art. 51, oraz przepisy wydane
na podstawie art. 60 ust. 1 pkt 1—4 i 6 oraz
ust. 5, z zastrze˝eniem art. 52a.”,

c) dodaje si´ ust. 9 w brzmieniu:
„9. Do zagranicznej firmy inwestycyjnej prowa-

dzàcej na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej dzia∏alnoÊç maklerskà bez otwierania
oddzia∏u stosuje si´ odpowiednio przepisy
art. 30, art. 31—34, art. 38—40, art. 42 i 43,
art. 43a, art. 45, art. 46 i art. 48, oraz przepi-
sy wydane na podstawie art. 60 ust. 1 pkt 1,
3 i 4, z zastrze˝eniem art. 52a.”;

39) po art. 52 dodaje si´ art. 52a—52c w brzmieniu:

„Art. 52a. 1. Zagraniczna firma inwestycyjna mo-
˝e bez zezwolenia, o którym mowa
w art. 30, wykonywaç na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej czynnoÊci
stanowiàce zgodnie z art. 30 ust. 2,
2a i 2b dzia∏alnoÊç maklerskà, pod
warunkiem, ˝e dana czynnoÊç jest ob-
j´ta zezwoleniem udzielonym tej fir-
mie inwestycyjnej przez w∏aÊciwy or-
gan nadzoru w paƒstwie jej siedziby
lub wykonywanie jej jest uwarunko-
wane posiadaniem takiego zezwole-
nia oraz ˝e firma ta wykonuje t´ czyn-
noÊç w tym paƒstwie.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do
czynnoÊci wykonywanych na podsta-
wie umowy z Narodowym Bankiem

Polskim, Skarbem Paƒstwa lub orga-
nem paƒstwowym wykonujàcym
czynnoÊci zwiàzane z politykà pie-
ni´˝nà paƒstwa, kszta∏towaniem kur-
su wymiany walut, politykà zarzàdza-
nia d∏ugiem publicznym oraz politykà
zarzàdzania wolnymi Êrodkami Skar-
bu Paƒstwa.

3. Warunkiem prowadzenia przez zagra-
nicznà firm´ inwestycyjnà dzia∏alno-
Êci maklerskiej w zakresie okreÊlo-
nym w ust. 1 jest:
1) poinformowanie Komisji przez

w∏aÊciwy organ nadzoru, który
udzieli∏ tej firmie inwestycyjnej ze-
zwolenia na prowadzenie dzia∏al-
noÊci maklerskiej, o zamiarze roz-
pocz´cia dzia∏alnoÊci, 

2) przestrzeganie zasad Êwiadczenia
us∏ug maklerskich okreÊlonych
w przepisach prawa polskiego,

3) wype∏nienie finansowych warun-
ków prowadzenia tego rodzaju
dzia∏alnoÊci, okreÊlonych w przepi-
sach prawa paƒstwa siedziby tej
osoby.

4. Komisja, w terminie nie d∏u˝szym ni˝
2 miesiàce od dnia otrzymania zawia-
domienia, o którym mowa w ust. 3
pkt 1, przygotuje si´ do sprawowania
nadzoru nad dzia∏alnoÊcià tej firmy
oraz informuje jà o warunkach pro-
wadzenia dzia∏alnoÊci maklerskiej na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Przez zasady Êwiadczenia us∏ug ma-
klerskich, o których mowa w ust. 3
pkt 2, rozumie si´:
1) w przypadku prowadzenia dzia∏al-

noÊci w formie oddzia∏u — zasady
okreÊlone w art. 41 i w przepisach
wydanych na podstawie art. 60
ust. 1 pkt 1, 

2) w przypadku prowadzenia dzia∏al-
noÊci bez otwierania oddzia∏u przy
wykorzystaniu Êrodków porozu-
miewania si´ na odleg∏oÊç ze swo-
jej siedziby lub oddzia∏u — zasady
okreÊlone w przepisach wydanych
na podstawie art. 60 ust. 1 pkt 1.

6. Do tworzenia i dzia∏alnoÊci oddzia-
∏ów zagranicznych firm inwestycyj-
nych nie stosuje si´ przepisów usta-
wy z dnia 19 listopada 1999 r. — Pra-
wo dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U.
Nr 101, poz. 1178, z póên. zm.5)),
z wy∏àczeniem art. 38 tej ustawy.
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Art. 52b. Zagraniczna firma inwestycyjna prowa-
dzàca na terytorium paƒstwa cz∏onkow-
skiego dzia∏alnoÊç maklerskà, poza wy-
konywaniem czynnoÊci, o których mo-
wa w art. 30 ust. 2, 2a i 2b, mo˝e bez ko-
niecznoÊci uzyskania zezwolenia wyko-
nywaç na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej wy∏àcznie czynnoÊci, o których
mowa w art. 31.

Art. 52c. 1. Zagraniczna firma inwestycyjna pro-
wadzàca dzia∏alnoÊç maklerskà na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej
podlega w paƒstwie cz∏onkowskim
nadzorowi w∏aÊciwego organu, który
udzieli∏ jej zezwolenia na prowadze-
nie dzia∏alnoÊci maklerskiej, z zastrze-
˝eniem ˝e nadzór nad przestrzega-
niem okreÊlonych w przepisach pra-
wa polskiego zasad Êwiadczenia
us∏ug maklerskich sprawuje Komisja.

2. W przypadku stwierdzenia przez Ko-
misj´, ˝e zagraniczna firma inwesty-
cyjna, o której mowa w ust. 1, naru-
sza przepisy prawa regulujàce prowa-
dzenie dzia∏alnoÊci maklerskiej obo-
wiàzujàce na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, Komisja, w drodze
decyzji, nakazuje zaprzestanie tych
naruszeƒ, wyznaczajàc termin ich
usuni´cia.

3. Komisja informuje organ nadzoru
wymieniony w ust. 1 o stwierdzeniu
naruszeƒ, o których mowa w ust. 2,
oraz o uchybieniu terminowi do ich
usuni´cia.

4. W przypadku gdy zagraniczna firma
inwestycyjna, o której mowa w ust. 1,
nie zaprzesta∏a naruszeƒ lub nie usu-
n´∏a ich w wyznaczonym terminie, po
up∏ywie miesiàca od poinformowa-
nia organu nadzoru zgodnie z ust. 3,
Komisja mo˝e, informujàc o tym ten
organ:
1) zakazaç w ca∏oÊci albo w cz´Êci

wykonywania dzia∏alnoÊci makler-
skiej na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej albo

2) zawiesiç w ca∏oÊci albo w cz´Êci
prawo wykonywania dzia∏alnoÊci
maklerskiej na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, albo

3) na∏o˝yç kar´ pieni´˝nà do wysoko-
Êci 500 000 z∏, albo

4) zastosowaç jednà z sankcji okre-
Êlonych w pkt 1 i 2 oraz na∏o˝yç ka-
r´ pieni´˝nà, o której mowa
w pkt 3.

5. Wydanie decyzji nast´puje po prze-
prowadzeniu rozprawy.

6. W przypadku zakazania zagranicznej
firmie inwestycyjnej prowadzenia

dzia∏alnoÊci maklerskiej na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, firma
ta nie mo˝e podjàç tej dzia∏alnoÊci
przed up∏ywem 5 lat od dnia, w któ-
rym decyzja zakazujàca prowadzenia
dzia∏alnoÊci sta∏a si´ ostateczna, chy-
ba ˝e Komisja wyrazi zgod´ na skró-
cenie tego terminu.

7. W razie koniecznoÊci zabezpieczenia
interesu publicznego Komisja mo˝e
— przed podj´ciem czynnoÊci okre-
Êlonych w ust. 2—5 — zawiesiç, na
okres nie d∏u˝szy ni˝ miesiàc, mo˝li-
woÊç wykonywania, w ca∏oÊci albo
w cz´Êci, dzia∏alnoÊci maklerskiej na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przez zagranicznà firm´ inwestycyj-
nà, informujàc o tym jednoczeÊnie
Komisj´ Europejskà oraz w∏aÊciwy
organ nadzoru w paƒstwie cz∏onkow-
skim, który udzieli∏ zezwolenia zagra-
nicznej firmie inwestycyjnej. 

8. Komisja informuje Komisj´ Europej-
skà o sankcjach zastosowanych zgod-
nie z ust. 4.”;

40) w art. 54:

a) w ust. 1 pkt 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3) w przypadku banku b´dàcego spó∏kà ak-
cyjnà — wskazanie akcjonariuszy posia-
dajàcych co najmniej 10 % ogólnej liczby
g∏osów lub co najmniej 10 % kapita∏u za-
k∏adowego,

4) informacje o podmiotach pozostajàcych
w tej samej co wnioskodawca grupie ka-
pita∏owej,”,

b) w ust. 2 po pkt 4 dodaje si´ pkt 4a i 4b w brzmie-
niu:

„4a) regulamin inwestowania, przez pracowni-
ków jednostki organizacyjnej banku pro-
wadzàcej dzia∏alnoÊç maklerskà oraz przez
osoby kierujàce lub nadzorujàce dzia∏al-
noÊç tej jednostki, na w∏asny rachunek
w instrumenty finansowe,

4b) informacje o sposobach monitorowania
i kontroli ryzyka stopy procentowej zwià-
zanego z ca∏oÊcià prowadzonej dzia∏alno-
Êci,”,

c) w ust. 3 uchyla si´ pkt 2,

d) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. Przepisów o wydzieleniu finansowym dzia-
∏alnoÊci maklerskiej w ramach banku nie
stosuje si´ do banku prowadzàcego dzia∏al-
noÊç maklerskà wy∏àcznie w zakresie przyj-
mowania i przekazywania zleceƒ nabycia
lub zbycia instrumentów finansowych,
o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 1.”; 

Dziennik Ustaw Nr 64 — 3799 — Poz. 594



41) w art. 56: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W zakresie nieuregulowanym w art. 53 i 54
do banku prowadzàcego dzia∏alnoÊç ma-
klerskà stosuje si´ odpowiednio przepisy ni-
niejszego oddzia∏u dotyczàce domu makler-
skiego, z wy∏àczeniem art. 29 ust. 2—4,
art. 40, art. 42, art. 50 i art. 50b.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Przepis art. 44 ust. 3 stosuje si´ wy∏àcznie
do sprawozdania finansowego jednostki or-
ganizacyjnej banku prowadzàcej dzia∏alnoÊç
maklerskà. Przepis art. 44 ust. 8 stosuje si´
do sprawozdania finansowego banku w cz´-
Êci dotyczàcej wy∏àcznie dzia∏alnoÊci ma-
klerskiej.”;

42) w art. 57:

a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Prowadzenie przez bank rachunków papie-
rów wartoÊciowych na terytorium paƒstwa
cz∏onkowskiego wymaga zezwolenia,
o którym mowa w ust. 1.”,

b) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w przypadku banku b´dàcego spó∏kà akcyj-
nà — wskazanie akcjonariuszy posiadajà-
cych co najmniej 10 % ogólnej liczby g∏o-
sów lub co najmniej 10 % kapita∏u zak∏ado-
wego,”,

c) w ust. 5 dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:

„5) treÊç procedur wewn´trznych okreÊlajàcych
zasady inwestowania przez cz∏onków zarzà-
du i rady nadzorczej oraz pracowników tego
banku na w∏asny rachunek w instrumenty fi-
nansowe.”;

43) po art. 58 dodaje si´ art. 58a w brzmieniu:

„Art. 58a. 1. Na ˝àdanie Komisji lub jej upowa˝-
nionego przedstawiciela bank prowa-
dzàcy rachunki papierów wartoÊcio-
wych jest obowiàzany do niezw∏ocz-
nego przekazywania informacji doty-
czàcych rejestrowanych na prowa-
dzonych przez ten bank rachunkach
bankowych Êrodków pieni´˝nych sta-
nowiàcych zabezpieczenia okreÊlone
w przepisach wydanych na podsta-
wie art. 60 ust. 1 pkt 3 oraz Êrodków
pieni´˝nych stanowiàcych depozyt
zabezpieczajàcy w przypadku doko-
nywania transakcji papierami warto-
Êciowymi, o których mowa w art. 3
ust. 3 i 4, je˝eli z konstrukcji papieru
wartoÊciowego wynika obowiàzek
posiadania depozytu zabezpieczajà-
cego.

2. Przepis ust. 1 nie narusza uprawnieƒ,
o których mowa w art. 44 ust. 2, 
przys∏ugujàcych Komisji, zgodnie

z art. 59, w zakresie dzia∏alnoÊci ban-
ku polegajàcej na prowadzeniu ra-
chunków papierów wartoÊciowych.”;

44) art. 59 otrzymuje brzmienie:

„Art. 59. W zakresie nieuregulowanym w art. 57
do banku prowadzàcego rachunki papie-
rów wartoÊciowych stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy niniejszego rozdzia∏u,
z wy∏àczeniem art. 30, art. 32—40,
art. 41a—42, art. 50, art. 50b, 
art. 52—52c i art. 54—56.”;

45) po art. 59a dodaje si´ art. 59b w brzmieniu:

„Art. 59b. 1. Dom maklerski, bank prowadzàcy
dzia∏alnoÊç maklerskà oraz bank pro-
wadzàcy rachunki papierów warto-
Êciowych sà obowiàzane zawiadomiç
Komisj´ o zamiarze utworzenia od-
dzia∏u lub prowadzenia dzia∏alnoÊci
bez otwierania oddzia∏u na teryto-
rium paƒstwa cz∏onkowskiego.

2. Zawiadomienie, o którym mowa
w ust. 1, zawiera:

1) wskazanie paƒstwa cz∏onkowskie-
go, na terytorium którego planuje
si´ utworzenie oddzia∏u lub b´dzie
prowadzona dzia∏alnoÊç bez otwie-
rania oddzia∏u,

2) przewidywany zakres dzia∏alnoÊci
oraz struktur´ organizacyjnà,

3) adres, pod którym dost´pne b´dà
dokumenty, zwiàzane z prowadzo-
nà dzia∏alnoÊcià,

4) dane osobowe osób kierujàcych
dzia∏alnoÊcià.

3. Przepisów ust. 2 pkt 3 i 4 nie stosuje
si´ w przypadku, gdy dzia∏alnoÊç ma-
klerska b´dzie prowadzona bez
otwierania oddzia∏u.

4. Komisja przekazuje informacje, o któ-
rych mowa w ust. 2, w terminie
3 miesi´cy — w przypadku gdy dzia-
∏alnoÊç ma byç prowadzona w formie
oddzia∏u, lub miesiàca — w przypad-
ku gdy dzia∏alnoÊç ma byç prowadzo-
na bez otwierania oddzia∏u — od ich
otrzymania, w∏aÊciwemu organowi
nadzoru paƒstwa cz∏onkowskiego, na
terytorium którego ma dzia∏aç od-
dzia∏ lub b´dzie prowadzona dzia∏al-
noÊç, wraz z informacjami o ogól-
nych zasadach funkcjonowania pol-
skiego systemu rekompensat. 

5. O przekazaniu informacji, o których
mowa w ust. 2, w∏aÊciwemu organo-
wi nadzoru paƒstwa cz∏onkowskiego
Komisja informuje dom maklerski lub
bank, którego te informacje dotyczà. 
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6. W przypadku zmiany zasad funkcjo-
nowania systemu rekompensat, Ko-
misja przekazuje informacj´ o tych
zmianach organowi nadzoru w paƒ-
stwie cz∏onkowskim, na którego tery-
torium dzia∏a podmiot, o którym mo-
wa w ust. 1.

7. Informacje o zmianie danych zawar-
tych w zawiadomieniu podmiot,
o którym mowa w ust. 1, przekazuje
Komisji oraz w∏aÊciwemu organowi
nadzoru paƒstwa cz∏onkowskiego, na
terytorium którego dzia∏a oddzia∏ lub
jest prowadzona dzia∏alnoÊç, nie póê-
niej ni˝ na miesiàc przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie tych zmian. 

8. Komisja mo˝e, w terminie 3 miesi´cy
— w przypadku gdy dzia∏alnoÊç ma
byç prowadzona w formie oddzia∏u,
lub miesiàca — w przypadku gdy
dzia∏alnoÊç ma byç prowadzona bez
otwierania oddzia∏u — od dnia z∏o˝e-
nia zawiadomienia, zg∏osiç sprzeciw
wobec zamiaru utworzenia oddzia∏u
lub rozpocz´cia dzia∏alnoÊci bez
otwierania oddzia∏u poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, je˝eli sta-
nowi∏oby to zagro˝enie dla funkcjo-
nowania na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej podmiotu, o którym mo-
wa w ust. 1. 

9. Dzia∏alnoÊç maklerska lub dzia∏alnoÊç
polegajàca na prowadzeniu rachun-
ków papierów wartoÊciowych na te-
rytorium paƒstwa cz∏onkowskiego
mo˝e byç rozpocz´ta po otrzymaniu
od w∏aÊciwego organu nadzoru tego
paƒstwa informacji wskazujàcej wa-
runki prowadzenia tej dzia∏alnoÊci lub
po up∏ywie 2 miesi´cy liczonych od
dnia otrzymania przez organ nadzoru
w paƒstwie cz∏onkowskim, na które-
go terytorium dzia∏alnoÊç ma byç
prowadzona, zawiadomienia, o któ-
rym mowa w ust. 1. Dzia∏alnoÊç, któ-
ra ma byç prowadzona bez otwiera-
nia oddzia∏u, mo˝e byç podj´ta po
otrzymaniu przez dom maklerski lub
bank informacji, o której mowa
w ust. 5.

10. Komisja niezw∏ocznie informuje or-
gan nadzoru paƒstwa cz∏onkowskie-
go, na którego terytorium dzia∏a pod-
miot, o którym mowa w ust. 1, o cof-
ni´ciu lub wygaÊni´ciu zezwolenia na
prowadzenie dzia∏alnoÊci maklerskiej
lub na prowadzenie rachunków pa-
pierów wartoÊciowych b´dàcego
podstawà prowadzenia dzia∏alnoÊci
na terytorium danego paƒstwa.

11. Komisja informuje Komisj´ Europej-
skà o liczbie przypadków zg∏oszenia
sprzeciwu, o którym mowa w ust. 8.

12. Przepisów ust. 1—11 nie stosuje si´
do domu maklerskiego prowadzàce-
go dzia∏alnoÊç maklerskà wy∏àcznie
w zakresie wskazanym w art. 30
ust. 2a lub 2b.”;

46) po art. 59b dodaje si´ art. 59c w brzmieniu:

„Art. 59c. 1. Zezwolenia Komisji, wydanego na
wniosek domu maklerskiego, wyma-
ga:

1) sp∏ata przez dom maklerski zobo-
wiàzaƒ:

a) z tytu∏u papierów wartoÊcio-
wych o nieoznaczonym terminie
wymagalnoÊci oraz innych in-
strumentów finansowych o nie-
oznaczonym terminie wymagal-
noÊci,

b) z tytu∏u po˝yczki lub kredytu,
w wyniku których powsta∏y zo-
bowiàzania podporzàdkowane
— wczeÊniejsza ni˝ w dniu okre-
Êlonym w umowie,

2) zaliczenie zobowiàzaƒ z tytu∏u pa-
pierów wartoÊciowych o nieozna-
czonym terminie wymagalnoÊci
oraz innych instrumentów finanso-
wych o nieoznaczonym terminie
wymagalnoÊci do kapita∏ów domu
maklerskiego,

3) stosowanie przez dom maklerski
innego ni˝ ustalony przez rynek re-
gulowany modelu obliczania sto-
sunku zmiany wartoÊci opcji do
zmiany wartoÊci instrumentu ba-
zowego b´dàcego przedmiotem
tej opcji,

4) obliczanie wymogów kapita∏o-
wych na pokrycie poszczególnych
rodzajów ryzyka za pomocà stoso-
wania w∏asnych wewn´trznych
modeli zarzàdzania ryzykiem przez
dom maklerski.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji
finansowych okreÊla, w drodze roz-
porzàdzenia, wymogi, jakim powinny
odpowiadaç wnioski, o których mo-
wa w ust. 1, uwzgl´dniajàc koniecz-
noÊç dokonywania na ich podstawie
oceny skutków, jakie mogà spowodo-
waç czynnoÊci obj´te wnioskami,
w zakresie sytuacji finansowej domu
maklerskiego.”;

47) w art. 60:

a) w ust. 1:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) tryb i warunki post´powania domów ma-
klerskich i banków prowadzàcych dzia∏al-
noÊç maklerskà, zagranicznych firm inwe-
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stycyjnych i zagranicznych osób praw-
nych prowadzàcych dzia∏alnoÊç makler-
skà na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz banków prowadzàcych rachun-
ki papierów wartoÊciowych; rozporzàdze-
nie powinno okreÊlaç tryb i warunki po-
st´powania w kontaktach z klientem, przy
Êwiadczeniu us∏ug maklerskich, zawiera-
niu transakcji i dokonywaniu rozliczeƒ,
przy prowadzeniu ewidencji i archiwizacji
tych transakcji, przy ustanawianiu i reali-
zacji zabezpieczeƒ sp∏aty kredytów i po-
˝yczek udzielonych na nabycie papierów
wartoÊciowych oraz w przypadku zabez-
pieczenia wierzytelnoÊci na papierach
wartoÊciowych dopuszczonych do pu-
blicznego obrotu, przy uwzgl´dnieniu za-
sad bezpiecznego i sprawnego prowa-
dzenia dzia∏alnoÊci,”, 

— pkt 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3) szczegó∏owe zasady, tryb i warunki po˝y-
czania papierów wartoÊciowych z udzia-
∏em domów maklerskich, banków prowa-
dzàcych dzia∏alnoÊç maklerskà, zagra-
nicznych firm inwestycyjnych i zagranicz-
nych osób prawnych prowadzàcych dzia-
∏alnoÊç maklerskà na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz banków prowa-
dzàcych rachunki papierów wartoÊcio-
wych, poza systemem zabezpieczenia
p∏ynnoÊci rozliczeƒ transakcji, o którym
mowa w art. 127 ust. 2 pkt 12; rozporzà-
dzenie powinno okreÊlaç warunki ustana-
wiania zabezpieczeƒ zwrotu po˝yczki
w sposób zapewniajàcy bezpieczne
i sprawne funkcjonowanie systemu rozli-
czeƒ, 

4) zakres, tryb i form´ oraz terminy dostar-
czania, innych ni˝ wymienione w art. 48,
informacji dotyczàcych dzia∏alnoÊci i sy-
tuacji finansowej domów maklerskich,
banków prowadzàcych dzia∏alnoÊç ma-
klerskà, banków prowadzàcych rachunki
papierów wartoÊciowych oraz zagranicz-
nych firm inwestycyjnych i zagranicznych
osób prawnych prowadzàcych dzia∏al-
noÊç maklerskà na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej; rozporzàdzenie powinno
przewidywaç obowiàzki informacyjne
w sposób umo˝liwiajàcy Komisji, w za-
kresie okreÊlonym ustawà, wykonywanie
nadzoru nad przestrzeganiem zasad
uczciwego obrotu oraz bezpieczeƒstwem
obrotu,”, 

— pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) warunki techniczne i organizacyjne wy-
magane do prowadzenia dzia∏alnoÊci ma-
klerskiej przez dom maklerski, bank pro-
wadzàcy dzia∏alnoÊç maklerskà, zagra-
nicznà firm´ inwestycyjnà i zagranicznà
osob´ prawnà prowadzàcà dzia∏alnoÊç
maklerskà na terytorium Rzeczypospoli-

tej Polskiej oraz do prowadzenia rachun-
ków papierów wartoÊciowych przez bank
prowadzàcy rachunki papierów warto-
Êciowych; rozporzàdzenie powinno okre-
Êlaç warunki techniczne i organizacyjne
przy uwzgl´dnieniu zasad bezpiecznego
i sprawnego prowadzenia dzia∏alnoÊci.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finan-
sowych okreÊla, w drodze rozporzàdzenia,
obowiàzki sprawozdawcze domów makler-
skich, banków prowadzàcych dzia∏alnoÊç
maklerskà, zagranicznych firm inwestycyj-
nych i zagranicznych osób prawnych pro-
wadzàcych dzia∏alnoÊç maklerskà na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, banków pro-
wadzàcych rachunki papierów wartoÊcio-
wych, podmiotów, o których mowa w art. 9
ust. 1 pkt 2, oraz Krajowego Depozytu w za-
kresie obrotu papierami wartoÊciowymi
emitowanymi przez Skarb Paƒstwa, zapew-
niajàc mo˝liwoÊç dokonywania, na podsta-
wie sprawozdaƒ, analiz w zakresie stanu,
dynamiki oraz struktury zad∏u˝enia bud˝etu
paƒstwa w skarbowych papierach warto-
Êciowych wed∏ug grup inwestorów oraz ro-
dzajów tych papierów.”; 

48) po art. 62 dodaje si´ art. 62a i 62b w brzmieniu: 

„Art. 62a. 1. Nie wymaga zgody Komisji wprowa-
dzenie do publicznego obrotu papie-
rów wartoÊciowych emitenta z siedzi-
bà w paƒstwie cz∏onkowskim, które
sà jednoczeÊnie obj´te wnioskiem
o zatwierdzenie prospektu sporzàdzo-
nego w zwiàzku z ofertà publicznà lub
dopuszczeniem tych papierów warto-
Êciowych do notowaƒ na wskazanym
Komisji Europejskiej jako rynek urz´-
dowy rynku regulowanym, zwanych
dalej „oficjalnymi notowaniami”,
w jednym lub kilku paƒstwach cz∏on-
kowskich, pod warunkiem:

1) z∏o˝enia przez emitenta zawiado-
mienia do Komisji, dotyczàcego
tych papierów wartoÊciowych, 

2) zatwierdzenia prospektu w jednym
z tych paƒstw cz∏onkowskich oraz

3) otrzymania przez Komisj´ od orga-
nu nadzoru w paƒstwie cz∏onkow-
skim dokumentu potwierdzajàce-
go zatwierdzenie prospektu w tym
paƒstwie.

2. Dopuszczenie do publicznego obrotu
papierów wartoÊciowych obj´tych
zawiadomieniem nast´puje z dniem
otrzymania dokumentu, o którym
mowa w ust. 1 pkt 3.

Art. 62b. 1. Nie wymaga zgody Komisji wprowa-
dzenie do publicznego obrotu papie-
rów wartoÊciowych dopuszczonych
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do oficjalnych notowaƒ w paƒstwie
cz∏onkowskim, pod warunkiem z∏o˝e-
nia przez emitenta, w terminie 3 mie-
si´cy od tego dopuszczenia, zawiado-
mienia do Komisji, dotyczàcego tych
papierów wartoÊciowych.

2. Dopuszczenie do publicznego obrotu
papierów wartoÊciowych obj´tych
zawiadomieniem, o którym mowa
w ust. 1, nast´puje z dniem otrzyma-
nia tego zawiadomienia.”;

49) art. 63 otrzymuje brzmienie:

„Art. 63. 1.  Nie wymaga zgody Komisji wprowa-
dzenie do publicznego obrotu papie-
rów wartoÊciowych, w przypadku
gdy: 

1) ich emitentem jest spó∏ka, której
akcje sà notowane na urz´dowym
rynku gie∏dowym, o którym mowa
w art. 90 ust. 1 pkt 1, je˝eli: 

a) spó∏ka ta podlega nieprzerwa-
nie przez okres co najmniej
18 miesi´cy obowiàzkom infor-
macyjnym, okreÊlonym w art. 81
ust. 1 pkt 3 lub 

b) propozycja ich nabycia w obro-
cie pierwotnym jest kierowana
wy∏àcznie do inwestorów kwali-
fikowanych, albo 

2) obrót wtórny tymi papierami od-
bywaç si´ b´dzie wy∏àcznie na ryn-
ku nieurz´dowym, o którym mowa
w art. 90 ust. 1 pkt 2 

— pod warunkiem ˝e emitent z∏o˝y
do Komisji zawiadomienie najpóêniej
na 30 dni przed rozpocz´ciem sub-
skrypcji, sprzeda˝y lub obrotu tymi
papierami wartoÊciowymi. 

2. Z∏o˝enie zawiadomienia wywo∏uje ta-
kie same skutki, jak wyra˝enie przez
Komisj´ zgody na wprowadzenie pa-
pierów wartoÊciowych do publiczne-
go obrotu. 

3. Komisja mo˝e, najpóêniej na 16 dni
przed:

1) rozpocz´ciem subskrypcji, sprze-
da˝y lub obrotu albo 

2) dniem udost´pnienia prospektu,
okreÊlonym zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 75,
w przypadku innym ni˝ okreÊlony
w pkt 1

— zg∏osiç sprzeciw wobec wprowa-
dzenia papierów wartoÊciowych do
publicznego obrotu zgodnie z ust. 1
i 2, je˝eli zawiadomienie nie spe∏nia
wymogów, o których mowa w art. 73
ust. 6, lub zachodzà przes∏anki okre-
Êlone w art. 72 ust. 5 pkt 1 lub 3 albo

dodatkowy raport lub opinia, o któ-
rych mowa w art. 71a, nie zosta∏y
sporzàdzone zgodnie z ˝àdaniem Ko-
misji albo z ich treÊci wynika, ˝e spra-
wozdanie finansowe zosta∏o niepra-
wid∏owo sporzàdzone lub zawiera
nieprawdziwe informacje.

4. Zg∏oszenie sprzeciwu powoduje
uchylenie skutków zawiadomienia.
W takim przypadku wprowadzenie
tych papierów wartoÊciowych do pu-
blicznego obrotu wymaga zgody Ko-
misji.”;

50) w art. 67 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Papiery wartoÊciowe wydane w formie doku-
mentu mogà byç dopuszczone do publicznego
obrotu, je˝eli zosta∏y uprzednio z∏o˝one do de-
pozytu w domu maklerskim, banku prowadzà-
cym dzia∏alnoÊç maklerskà, banku prowadzà-
cym rachunki papierów wartoÊciowych, w od-
dziale zagranicznej firmy inwestycyjnej prowa-
dzàcej dzia∏alnoÊç maklerskà na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub w oddziale zagra-
nicznej osoby prawnej, o której mowa w art. 52
ust. 2, prowadzàcej dzia∏alnoÊç maklerskà na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Kra-
jowym Depozycie. Podmioty te sà obowiàzane
utworzyç rejestr osób uprawnionych z tych pa-
pierów.”;

51) w art. 68:

a) w ust. 1 dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:

„5) informacj´, czy papiery wartoÊciowe sà lub
b´dà obj´te wnioskiem o zatwierdzenie pro-
spektu w paƒstwie lub paƒstwach cz∏on-
kowskich.”,

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) prospekt emisyjny, zwany dalej „prospek-
tem”, oraz jego skrót, sporzàdzone zgodnie
z przepisami rozporzàdzenia, o którym mo-
wa w art. 71 ust. 3, z zastrze˝eniem ust. 5
i 6,”,

c) dodaje si´ ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. W przypadku gdy wniosek dotyczy papie-
rów wartoÊciowych dopuszczonych do ofi-
cjalnych notowaƒ w paƒstwie cz∏onkow-
skim, które sà notowane w tym paƒstwie nie
d∏u˝ej ni˝ 6 miesi´cy od daty dopuszczenia,
do wniosku, o którym mowa w ust. 1, emi-
tent za∏àcza:

1) wskazanie organu nadzoru w paƒstwie
cz∏onkowskim, w∏aÊciwego w sprawie
dopuszczenia papierów wartoÊciowych
do notowaƒ,

2) prospekt oraz, o ile by∏ wymagany —
skrót prospektu, wraz z ich t∏umaczeniem
na j´zyk polski, b´dàce podstawà do-
puszczenia w paƒstwie cz∏onkowskim,
sporzàdzone i zaktualizowane zgodnie
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z przepisami tego paƒstwa, uzupe∏nione
o informacje dotyczàce czynników powo-
dujàcych wysokie ryzyko dla nabywców
papierów wartoÊciowych obj´tych wnio-
skiem oraz opis zasad opodatkowania
obrotu i dochodów z tych papierów,
a tak˝e informacje o instytucjach finanso-
wych przeprowadzajàcych rozliczenia fi-
nansowe emitenta (agentach p∏atni-
czych) na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej jak równie˝ o sposobie publiko-
wania informacji dla inwestorów.

6. Komisja mo˝e, w terminie 7 dni od dnia z∏o-
˝enia wniosku, wyraziç sprzeciw wobec
wprowadzenia papierów wartoÊciowych na
podstawie prospektu, o którym mowa
w ust. 5 pkt 2. W takim przypadku emitent
w celu uzyskania zgody, o której mowa
w art. 61 ust. 1, do wniosku za∏àcza prospekt
sporzàdzony zgodnie z przepisami wydany-
mi na podstawie art. 71 ust. 3.”;

52) art. 69 otrzymuje brzmienie:

„Art. 69. Rada Ministrów okreÊla, w drodze rozpo-
rzàdzenia, podmioty uprawnione do sk∏a-
dania wniosku o wyra˝enie zgody na
wprowadzenie do publicznego obrotu
papierów wartoÊciowych okreÊlonych
w art. 3 ust. 3 i 4, szczególne warunki, ja-
kie sà obowiàzane spe∏niaç te podmioty,
oraz szczególny tryb i warunki wprowa-
dzania tych papierów, w tym kryteria, ja-
kie muszà spe∏niaç te papiery, aby mog∏y
byç przedmiotem obrotu. Rozporzàdze-
nie powinno w szczególnoÊci okreÊlaç
warunki, jakie muszà spe∏niaç podmioty
emitujàce te papiery w celu zapewnienia
odpowiedniego poziomu bezpieczeƒ-
stwa w zakresie realizacji zobowiàzaƒ
wynikajàcych z tych papierów. Rozporzà-
dzenie powinno ponadto okreÊlaç zakres
obowiàzków informacyjnych, tak aby za-
pewniç nabywcom papierów wartoÊcio-
wych podstawowe dane niezb´dne do
oceny przez nich ryzyka zwiàzanego z in-
westowaniem w te papiery.”;

53) art. 71 otrzymuje brzmienie:

„Art. 71. 1. Prospekt powinien zawieraç wszelkie
informacje istotne dla oceny sytuacji
gospodarczej, majàtkowej i finansowej
emitenta oraz perspektyw rozwoju
emitenta, a tak˝e informacje dotyczàce
przeprowadzenia subskrypcji lub
sprzeda˝y papierów wartoÊciowych;
skrót prospektu powinien zawieraç
zwi´z∏e informacje o emitencie i papie-
rach wartoÊciowych.

2. W przypadku emisji papierów warto-
Êciowych przez podmiot zale˝ny, pro-
spekt i skrót prospektu powinny zawie-
raç równie˝ informacje o podmiocie
dominujàcym, przedstawione w zakre-
sie i w sposób wynikajàcy z ust. 3. 

3. Rada Ministrów okreÊla, w drodze roz-
porzàdzenia, szczegó∏owe warunki, ja-
kim powinien odpowiadaç prospekt
oraz skrót prospektu, przy uwzgl´dnie-
niu rodzaju oferty i jej adresata, sposo-
bu wprowadzenia papierów wartoÊcio-
wych do publicznego obrotu oraz wy-
mogów obowiàzujàcych na rynku re-
gulowanym, na którym b´dà notowa-
ne te papiery. Rozporzàdzenie powin-
no okreÊlaç treÊç i zakres informacji
ujawnianych w prospekcie oraz w jego
skrócie ze wskazaniem regulacji w za-
kresie rachunkowoÊci, na podstawie
których majà byç ujawniane dane fi-
nansowe, oraz zakresu ujawnianych
danych finansowych.”;

54) po art. 71 dodaje si´ art. 71a—71c w brzmieniu: 

„Art. 71a. W przypadku powzi´cia podejrzeƒ co do
prawid∏owoÊci sporzàdzenia lub praw-
dziwoÊci informacji zawartych w rapor-
cie lub opinii z badania jednostkowego
lub skonsolidowanego sprawozdania fi-
nansowego zawartego w prospekcie za-
∏àczonym do wniosku lub zawiadomie-
nia, Komisja mo˝e zg∏osiç, emitentowi
lub podmiotowi odpowiedzialnemu za
sporzàdzenie tych dokumentów, za-
strze˝enia do ich treÊci, wraz z ˝àdaniem
sporzàdzenia dodatkowego raportu lub
opinii w okreÊlonym zakresie i przekaza-
nia ich Komisji w wyznaczonym termi-
nie. 

Art. 71b. W przypadku gdy w okresie ostatnich
12 miesi´cy emitent udost´pni∏ pro-
spekt w paƒstwie cz∏onkowskim lub na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w kolejnym prospekcie sporzàdzonym
przez tego emitenta, dotyczàcym in-
nych papierów wartoÊciowych, emitent
mo˝e wskazaç jedynie zmiany mogàce
mieç wp∏yw na wartoÊç papierów war-
toÊciowych, jakie zasz∏y od dnia udo-
st´pnienia prospektu. W takim przypad-
ku emitent udost´pnia prospekt ∏àcznie
z prospektem, którego dotyczy lub na
który si´ powo∏uje. 

Art. 71c. W przypadku gdy emitent sporzàdza za-
równo jednostkowe, jak i skonsolidowa-
ne sprawozdania finansowe, Komisja
mo˝e zezwoliç na zamieszczenie w pro-
spekcie udost´pnianym do publicznej
wiadomoÊci jedynie sprawozdaƒ jed-
nostkowych albo skonsolidowanych,
pod warunkiem ˝e sprawozdania, które
nie b´dà zamieszczone, nie zawierajà
˝adnych istotnych informacji dodatko-
wych.”;

55) art. 72 i 73 otrzymujà brzmienie: 

„Art. 72. 1. Decyzj´ w sprawie zgody na wprowa-
dzenie papierów wartoÊciowych do
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publicznego obrotu Komisja wydaje
po stwierdzeniu, ˝e dokumenty zwià-
zane z wprowadzeniem papierów war-
toÊciowych do publicznego obrotu od-
powiadajà pod wzgl´dem treÊci wy-
mogom okreÊlonym w przepisach pra-
wa.

2. W decyzji, o której mowa w ust. 1, Ko-
misja mo˝e zwolniç emitenta, na jego
wniosek, z obowiàzku zamieszczenia
w prospekcie informacji, których ujaw-
nienie mog∏oby:

1) byç sprzeczne z interesem publicz-
nym lub

2) wyrzàdziç istotnà szkod´ emitento-
wi — o ile nie wprowadzi to w b∏àd
ogó∏u inwestorów odnoÊnie do fak-
tów i okolicznoÊci, których znajo-
moÊç jest istotna dla oceny papie-
rów wartoÊciowych.

3. W przypadku gdy decyzja, o której mo-
wa w ust. 1, ma dotyczyç papierów
wartoÊciowych emitowanych przez
podmiot z siedzibà w paƒstwie cz∏on-
kowskim, niedopuszczonych do obrotu
na regulowanym rynku urz´dowym
w paƒstwie cz∏onkowskim, Komisja
podejmuje decyzj´ po uzyskaniu pi-
semnej opinii organu nadzoru, który
dopuÊci∏ inne papiery wartoÊciowe te-
go emitenta do obrotu na regulowa-
nym rynku urz´dowym w paƒstwie
cz∏onkowskim.

4. W przypadku dopuszczenia do publicz-
nego obrotu papierów wartoÊciowych,
które równoczeÊnie zosta∏y obj´te
wnioskiem o zatwierdzenie prospektu
sporzàdzonego w zwiàzku z ofertà pu-
blicznà lub dopuszczeniem tych papie-
rów wartoÊciowych do oficjalnych no-
towaƒ w paƒstwie cz∏onkowskim, Ko-
misja przesy∏a do w∏aÊciwego organu
nadzoru w tym paƒstwie dokument
potwierdzajàcy dopuszczenie tych pa-
pierów wartoÊciowych do publicznego
obrotu wraz ze wskazaniem rodzaju in-
formacji, które zosta∏y obj´te zwolnie-
niem z obowiàzku zamieszczenia w tre-
Êci prospektu b´dàcego podstawà do-
puszczenia do publicznego obrotu.

5. Komisja mo˝e odmówiç zgody, o któ-
rej mowa w ust. 1, w przypadku gdy:

1) dokumenty, o których mowa
w art. 68 ust. 2 pkt 1—3, nie odpo-
wiadajà pod wzgl´dem treÊci wy-
mogom okreÊlonym w przepisach
prawa,

2) z opinii, o której mowa w ust. 3, wy-
nika, ˝e emitent nie wype∏nia obo-
wiàzków wynikajàcych z dopuszcze-
nia innych papierów wartoÊciowych

do obrotu na regulowanym rynku
urz´dowym w paƒstwie cz∏onkow-
skim, okreÊlonych w przepisach pra-
wa w tym paƒstwie, 

3) z treÊci dokumentów, o których mo-
wa w art. 68 ust. 2, wynika, ˝e:

a) dopuszczenie papierów warto-
Êciowych do obrotu na urz´do-
wym rynku gie∏dowym w znaczà-
cy sposób zaszkodzi∏oby intere-
som inwestorów,

b) utworzenie emitenta nastàpi∏o
z ra˝àcym naruszeniem prawa,
którego skutki pozostajà w mocy,

c) dzia∏alnoÊç emitenta by∏a lub jest
prowadzona z ra˝àcym narusze-
niem przepisów prawa,

d) status prawny papierów warto-
Êciowych jest niezgodny z przepi-
sami prawa,

4) dodatkowy raport lub opinia, o któ-
rych mowa w art. 71a, nie zosta∏y
sporzàdzone zgodnie z ˝àdaniem
Komisji, albo z ich treÊci wynika, ˝e
sprawozdanie finansowe zosta∏o
nieprawid∏owo sporzàdzone lub za-
wiera nieprawdziwe informacje. 

Art. 73. 1. Zawiadomienie, o którym mowa
w art. 62a, zawiera:

1) informacje i dokumenty, o których
mowa w art. 68 ust. 1 oraz ust. 2
pkt 2—5,

2) wskazanie organu nadzoru w paƒ-
stwie cz∏onkowskim, w∏aÊciwego
w sprawie zatwierdzenia prospektu
papierów wartoÊciowych obj´tych
zawiadomieniem,

3) prospekt oraz, o ile by∏ wymagany
— skrót prospektu wraz z ich t∏uma-
czeniem na j´zyk polski, b´dàce
podstawà zatwierdzenia w paƒstwie
cz∏onkowskim, zaktualizowany
zgodnie z przepisami tego paƒstwa
oraz uzupe∏niony o informacje doty-
czàce czynników powodujàcych wy-
sokie ryzyko dla nabywców papie-
rów wartoÊciowych obj´tych zawia-
domieniem oraz warunków i trybu
nabywania papierów wartoÊcio-
wych na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej i zasad opodatkowania
obrotu i dochodów z tych papierów,
a tak˝e informacje o instytucjach fi-
nansowych zaanga˝owanych jako
agenci p∏atniczy emitenta na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, jak
równie˝ o sposobie publikowania
informacji dla inwestorów.

2. Zawiadomienie, o którym mowa
w art. 62b, zawiera:
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1) informacje i dokumenty, o których
mowa w art. 68 ust. 1 oraz ust. 2
pkt 2—5,

2) wskazanie organu nadzoru w paƒ-
stwie cz∏onkowskim, w∏aÊciwego
w sprawie zatwierdzenia prospektu
papierów wartoÊciowych obj´tych
zawiadomieniem,

3) dat´ zatwierdzenia prospektu przez
organ, o którym mowa w pkt 2, 

4) dokument potwierdzajàcy zatwier-
dzenie prospektu przez organ, o któ-
rym mowa w pkt 2, 

5) prospekt oraz, o ile by∏ wymagany
— skrót prospektu, wraz z ich t∏uma-
czeniem na j´zyk polski, b´dàce
podstawà zatwierdzenia w paƒstwie
cz∏onkowskim, zaktualizowany
zgodnie z przepisami tego paƒstwa
oraz uzupe∏niony o informacje doty-
czàce czynników powodujàcych wy-
sokie ryzyko dla nabywców papie-
rów wartoÊciowych obj´tych zawia-
domieniem oraz zasad opodatkowa-
nia obrotu i dochodów z tych papie-
rów, a tak˝e informacje o instytu-
cjach finansowych zaanga˝owa-
nych jako agenci p∏atniczy emitenta
na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej i sposobie publikowania infor-
macji dla inwestorów. 

3. Prospekt, o którym mowa w ust. 1
pkt 3 lub ust. 2 pkt 5, powinien zostaç
sporzàdzony zgodnie z przepisami pra-
wa paƒstwa cz∏onkowskiego, w któ-
rym emitent ma swojà siedzib´, oraz
zatwierdzony przez w∏aÊciwy organ te-
go paƒstwa. Je˝eli siedziba emitenta
nie znajduje si´ na terytorium ˝adnego
z paƒstw, w których zosta∏y z∏o˝one
wnioski, prospekt powinien zostaç
sporzàdzony oraz zatwierdzony zgod-
nie z przepisami prawa obowiàzujàcy-
mi w jednym z tych paƒstw, wed∏ug
wyboru emitenta.

4. W przypadku zawiadomienia, o którym
mowa w art. 62a lub art. 62b, Komisja
jest obowiàzana do wspó∏pracy z w∏a-
Êciwym organem lub organami nadzo-
ru w paƒstwach cz∏onkowskich w celu
przyspieszenia i uproszczenia procedu-
ry dopuszczenia papierów wartoÊcio-
wych do publicznego obrotu oraz okre-
Êlenia ewentualnych wszelkich dodat-
kowych warunków dopuszczenia. 

5. W przypadku zawiadomienia, o którym
mowa w art. 62a, publiczna oferta pa-
pierów wartoÊciowych nie mo˝e byç
prowadzona na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej przed otrzymaniem
przez Komisj´ dokumentu, o którym
mowa w art. 62a ust. 1 pkt 3. 

6. Zawiadomienie sk∏adane w przypad-
kach, o których mowa w art. 63 ust. 1,
zawiera informacje i dokumenty, o któ-
rych mowa w art. 68 ust. 1 i 2, oraz
wskazanie dnia udost´pnienia do pu-
blicznej wiadomoÊci prospektu i jego
skrótu. 

7. W przypadku zawiadomienia, o którym
mowa w art. 63 ust. 1, udost´pniony
prospekt mo˝e nie zawieraç informacji,
których ujawnienie mog∏oby:

1) byç sprzeczne z interesem publicz-
nym lub

2) wyrzàdziç istotnà szkod´ emitento-
wi — o ile nie wprowadzi to w b∏àd
ogó∏u inwestorów odnoÊnie do fak-
tów i okolicznoÊci, których znajo-
moÊç jest istotna dla oceny papie-
rów wartoÊciowych

— je˝eli Komisja wyrazi na to zgod´.”;

56) po art. 73 dodaje si´ art. 73a w brzmieniu: 

„Art. 73a. Je˝eli wniosek o dopuszczenie do pu-
blicznego obrotu lub do oficjalnych no-
towaƒ w paƒstwie cz∏onkowskim, doty-
czàcy obligacji zamiennych, obligacji
z prawem pierwszeƒstwa lub innych pa-
pierów wartoÊciowych dajàcych prawo
do udzia∏u w kapitale emitenta, spe∏nia
nast´pujàce warunki: 

1) jest sk∏adany jednoczeÊnie w Rzeczy-
pospolitej Polskiej i w jednym lub
w kilku paƒstwach cz∏onkowskich, 

2) siedziba emitenta akcji, do których
zamiany lub nabycia dajà prawo pa-
piery wartoÊciowe b´dàce przedmio-
tem wniosku, znajduje si´ w paƒ-
stwie innym ni˝ wskazane w pkt 1,

3) akcje te sà dopuszczone do publicz-
nego obrotu lub do oficjalnych noto-
waƒ w paƒstwie cz∏onkowskim 

— Komisja rozpatruje ten wniosek po
zasi´gni´ciu opinii w∏aÊciwych orga-
nów paƒstwa siedziby emitenta tych ak-
cji.”;

57) w art. 76 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Subemitentem inwestycyjnym mogà byç wy-
∏àcznie: dom maklerski, towarzystwo funduszy
inwestycyjnych, fundusz inwestycyjny, bank,
zak∏ad ubezpieczeƒ, zagraniczna firma inwe-
stycyjna, zagraniczna instytucja finansowa
majàca siedzib´ w krajach nale˝àcych do
OECD lub konsorcjum tych podmiotów.”; 

58) w art. 77 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Subemitentem us∏ugowym mogà byç wy∏àcz-
nie: dom maklerski, bank, zagraniczna firma in-
westycyjna, zagraniczna instytucja finansowa
majàca siedzib´ w krajach nale˝àcych do
OECD lub konsorcjum tych podmiotów.”; 
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59) w art. 79 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Prospekt, z zastrze˝eniem art. 62a i 62b, nie
mo˝e zostaç udost´pniony do publicznej wia-
domoÊci przed zatwierdzeniem go przez Ko-
misj´. Za zatwierdzenie prospektu uwa˝a si´
wyra˝enie zgody, o której mowa w art. 72
ust. 1, lub niezg∏oszenie sprzeciwu, o którym
mowa w art. 63 ust. 3.”;

60) w art. 81:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) informacji poufnych,”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1
i 2, emitent jest obowiàzany przekazaç nie-
zw∏ocznie po zajÊciu zdarzeƒ lub okoliczno-
Êci, które uzasadniajà ich przekazanie lub po
powzi´ciu o nich wiadomoÊci, nie póêniej
jednak ni˝ w terminie 24 godzin, z zastrze˝e-
niem ust. 4. Informacje, o których mowa
w ust. 1 pkt 2, z wy∏àczeniem danych osobo-
wych, emitent jest obowiàzany umieÊciç na
swojej stronie internetowej, z zastrze˝eniem
ust. 4.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku gdy wykonanie obowiàzku,
o którym mowa w ust. 1, mog∏oby naruszyç
s∏uszny interes emitenta instrumentów fi-
nansowych dopuszczonych do publicznego
obrotu albo dopuszczonych do obrotu na
rynku regulowanym na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej lub któregokolwiek
z paƒstw cz∏onkowskich niezale˝nie od tego,
czy transakcje danym instrumentem sà do-
konywane na tym rynku, mo˝e on w zakre-
sie odnoszàcym si´ do informacji, o których
mowa w ust. 1 pkt 2 — na w∏asnà odpowie-
dzialnoÊç opóêniç na czas okreÊlony wyko-
nanie tych obowiàzków, przekazujàc Komi-
sji informacj´ o opóênieniu przekazania tych
informacji wraz z podaniem przyczyn uza-
sadniajàcych opóênienie i wskazaniem 
terminu, w którym informacja b´dzie prze-
kazana podmiotom, o których mowa
w ust. 1.”,

d) po ust. 4c dodaje si´ ust. 4d i 4e w brzmieniu: 

„4d. Opóênienie przekazania informacji, o któ-
rym mowa w ust. 4, mo˝e nastàpiç wy∏àcz-
nie pod warunkiem, ˝e:

1) emitent zapewni zachowanie poufnoÊci
tych informacji do chwili wykonania
obowiàzku oraz 

2) nie spowoduje to wprowadzenia w b∏àd
opinii publicznej. 

4e. W przypadku opóênienia, o którym mowa
w ust. 4, emitent jest obowiàzany przeka-
zaç informacje w terminie wskazanym Ko-
misji, zgodnie z tym przepisem.”,

e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Rada Ministrów okreÊla, w drodze rozporzà-
dzenia, rodzaj, zakres i form´ informacji bie-
˝àcych i okresowych, o których mowa
w ust. 1 pkt 3, oraz terminy i cz´stotliwoÊç
ich przekazywania przez emitentów papie-
rów wartoÊciowych dopuszczonych do:

1) obrotu na urz´dowym rynku gie∏dowym, 

2) publicznego obrotu, które nie sà dopusz-
czone do obrotu na rynku regulowanym

— przy uwzgl´dnieniu rodzaju rynku, na
którym papiery wartoÊciowe sà lub b´dà
notowane, regulacji w zakresie rachunko-
woÊci, na podstawie których majà byç ujaw-
niane dane finansowe oraz zakresu ujaw-
nianych danych finansowych, w sposób
umo˝liwiajàcy inwestorom w∏aÊciwà ocen´
sytuacji gospodarczej, majàtkowej i finan-
sowej emitenta.”,

f)  dodaje si´ ust. 6—8 w brzmieniu:

„6. Rada Ministrów okreÊla, w drodze rozporzà-
dzenia, rodzaj, zakres, terminy oraz cz´sto-
tliwoÊç przekazywania do publicznej wiado-
moÊci informacji, o których mowa w ust. 1
pkt 3, przez spó∏k´ prowadzàcà gie∏d´, na
której sà notowane papiery wartoÊciowe,
o których mowa w art. 3 ust. 3 i 4, w sposób
umo˝liwiajàcy inwestorom ocen´ ryzyka in-
westycyjnego zwiàzanego z inwestowaniem
w te papiery wartoÊciowe.

7. Rada Ministrów okreÊla, w drodze rozporzà-
dzenia, rodzaje informacji, które mogà naru-
szyç s∏uszny interes emitenta oraz sposób
post´powania emitenta w zwiàzku z opóê-
nianiem przekazania do publicznej wiado-
moÊci informacji poufnych, przy uwzgl´d-
nieniu koniecznoÊci zapewnienia poufnoÊci
tych informacji do chwili ich przekazania. 

8. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finan-
sowych okreÊla, w drodze rozporzàdzenia:

1) Êrodki techniczne s∏u˝àce do przekazywa-
nia:

a) informacji, o których mowa w ust. 1,
oraz

b) innych informacji w ramach wykony-
wania obowiàzków informacyjnych,
publikacyjnych lub sprawozdawczych
okreÊlonych w ustawie lub w przepi-
sach wykonawczych wydanych na jej
podstawie,

2) techniczne warunki przekazywania infor-
macji przy u˝yciu tych Êrodków

— z uwzgl´dnieniem koniecznoÊci zapew-
nienia tym podmiotom mo˝liwoÊci nale˝y-
tego wykonania obowiàzków, nie zwi´ksza-
jàc w istotnym stopniu kosztów ich funkcjo-
nowania na rynku.”;
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61) po art. 81 dodaje si´ art. 81a—81e w brzmieniu:

„Art. 81a. 1. Na ˝àdanie Komisji lub jej upowa˝-
nionego przedstawiciela, osoby
wchodzàce w sk∏ad organów zarzà-
dzajàcych lub nadzorczych emitenta
papierów wartoÊciowych dopuszczo-
nych do publicznego obrotu, albo po-
zostajàce z nim w stosunku pracy, sà
obowiàzane do niezw∏ocznego spo-
rzàdzenia i przekazania, na koszt emi-
tenta, kopii dokumentów i innych no-
Êników informacji oraz do udzielenia
pisemnych lub ustnych wyjaÊnieƒ,
w celu umo˝liwienia wykonywania
ustawowych zadaƒ Komisji w zakre-
sie:

1) nadzoru nad sposobem wykony-
wania przez te podmioty obowiàz-
ków informacyjnych, 

2) ujawniania i przeciwdzia∏ania ma-
nipulacji, o której mowa w art. 97, 

3) ujawniania i przeciwdzia∏ania
ujawnieniu lub wykorzystywaniu
informacji poufnej.

2. Obowiàzek, o którym mowa w ust. 1,
spoczywa równie˝ na bieg∏ym rewi-
dencie oraz osobach wchodzàcych
w sk∏ad organów zarzàdzajàcych
podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdaƒ finansowych lub pozo-
stajàcych z tym podmiotem w sto-
sunku pracy — w zakresie dotyczà-
cym czynnoÊci podejmowanych
przez te osoby lub podmiot w zwiàz-
ku z badaniem sprawozdaƒ finanso-
wych emitenta papierów wartoÊcio-
wych dopuszczonych do publicznego
obrotu lub ubiegajàcego si´ o takie
dopuszczenie, lub Êwiadczeniem na
jego rzecz innych us∏ug wymienio-
nych w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia
13 paêdziernika 1994 r. o bieg∏ych re-
widentach i ich samorzàdzie. Nie na-
rusza to obowiàzku zachowania ta-
jemnicy, o której mowa w art. 4a tej
ustawy. 

3. W razie powzi´cia wàtpliwoÊci co do
prawid∏owoÊci lub rzetelnoÊci infor-
macji okresowych, o których mowa
w art. 81 ust. 1 pkt 3, lub prawid∏owo-
Êci prowadzenia ksiàg rachunko-
wych, Komisja mo˝e zleciç kontrol´
tych informacji i ksiàg rachunkowych
podmiotowi uprawnionemu do bada-
nia sprawozdaƒ finansowych.
W przypadku gdy kontrola wyka˝e, ˝e
wàtpliwoÊci by∏y uzasadnione, emi-
tent zwraca Komisji koszty przepro-
wadzenia kontroli.

Art. 81b. W szczególnie uzasadnionych przypad-
kach Komisja mo˝e przed∏u˝yç termin

przekazania do publicznej wiadomoÊci
informacji okresowych, sporzàdzanych
za okres inny ni˝ rok obrotowy. 

Art. 81c. 1. W przypadku gdy przekazanie do pu-
blicznej wiadomoÊci informacji nie
stanowiàcej informacji poufnej, za-
wartej w informacjach:

1) okresowych, sporzàdzanych za in-
ny okres ni˝ rok obrotowy, 

2) innych ni˝ okreÊlone w pkt 1, doty-
czàcych osób fizycznych wchodzà-
cych w sk∏ad organów zarzàdzajà-
cych lub nadzorujàcych emitenta

— mog∏oby byç sprzeczne z intere-
sem publicznym lub spowodowaç
znacznà szkod´ dla interesów emi-
tenta, pod warunkiem ˝e brak tej in-
formacji nie uniemo˝liwi inwestorom
prawid∏owej oceny rzeczywistej sytu-
acji gospodarczej, majàtkowej i fi-
nansowej emitenta lub ryzyka zwià-
zanego z inwestowaniem w papiery
wartoÊciowe emitenta, informacj´ t´
emitent mo˝e przekazaç wy∏àcznie
Komisji wraz z wnioskiem o zwolnie-
nie z obowiàzku przekazania jej in-
nym podmiotom wymienionym
w art. 81 ust. 1 oraz do publicznej
wiadomoÊci. 

2. W przypadku nieuwzgl´dnienia wnio-
sku Przewodniczàcy Komisji, w dro-
dze decyzji, nakazuje emitentowi
przekazanie tych informacji. W takim
przypadku emitent przekazuje infor-
macje do publicznej wiadomoÊci nie-
zw∏ocznie, ale nie póêniej ni˝ w ciàgu
24 godzin od dor´czenia decyzji. 

3. Od decyzji emitent mo˝e wnieÊç skar-
g´ do sàdu administracyjnego w ter-
minie 7 dni od dnia jej dor´czenia.
W tym zakresie nie stosuje si´
art. 127 § 3 Kodeksu post´powania
administracyjnego.

4. W przypadku gdy szczegó∏owe wy-
mogi odnoszàce si´ do treÊci infor-
macji okresowych, o których mowa
w art. 81 ust. 1 pkt 3, nie odpowiada-
jà specyfice dzia∏alnoÊci emitenta,
Komisja mo˝e zezwoliç na odstàpie-
nie od tych wymogów i odpowiednie
ich dostosowanie. Decyzja Komisji
okreÊla zakres mo˝liwych odst´pstw
i wskazuje na sposób prezentacji da-
nych, których dotyczà wymogi, po
przedstawieniu ich propozycji wraz
z uzasadnieniem przez emitenta. 

5. Emitent jest obowiàzany przekazaç
kopi´ informacji okresowych jedno-
czeÊnie do Komisji i w∏aÊciwych or-
ganów wszystkich paƒstw cz∏onkow-
skich, w których jego akcje sà do-
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puszczone do oficjalnych notowaƒ,
nie póêniej ni˝ w chwili, gdy informa-
cja ta jest po raz pierwszy udost´p-
niana do publicznej wiadomoÊci
w paƒstwie cz∏onkowskim lub na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Je˝eli emitent z siedzibà w paƒstwie
nieb´dàcym paƒstwem cz∏onkow-
skim lub Rzeczàpospolità Polskà prze-
kazuje do publicznej wiadomoÊci in-
formacje okresowe, sporzàdzane za
okres inny ni˝ rok obrotowy, w paƒ-
stwie nieb´dàcym paƒstwem cz∏on-
kowskim lub Rzeczàpospolità Polskà,
Komisja mo˝e zezwoliç na przekaza-
nie do publicznej wiadomoÊci tych in-
formacji zamiast informacji okreso-
wych, o których mowa w art. 81 ust. 1
pkt 3, sporzàdzonych za inny okres
ni˝ rok obrotowy, pod warunkiem ˝e
podawane w nich informacje odpo-
wiadajà informacjom okresowym,
o których mowa w art. 81 ust. 1 pkt 3,
sporzàdzanym za ten okres. 

7. W przypadku gdy emitent sporzàdza
zarówno jednostkowe, jak i skonsoli-
dowane informacje okresowe, Komi-
sja mo˝e zezwoliç na przekazanie do
publicznej wiadomoÊci jedynie infor-
macji jednostkowej albo skonsolido-
wanej, pod warunkiem ˝e informacja,
która nie b´dzie przekazywana do pu-
blicznej wiadomoÊci nie zawiera ˝ad-
nych istotnych informacji dodatko-
wych. 

Art. 81d. 1. W przypadku gdy emitent papierów
wartoÊciowych dopuszczonych do
publicznego obrotu ma obowiàzek
udost´pniaç informacje okresowe za
okres inny ni˝ rok obrotowy, do pu-
blicznej wiadomoÊci na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz w jed-
nym lub wi´cej paƒstwie cz∏onkow-
skim, Komisja niezw∏ocznie zwraca
si´ do w∏aÊciwych organów nadzoru
tych paƒstw cz∏onkowskich o uzgod-
nienie, ˝e udost´pnieniu na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
w ka˝dym z tych paƒstw b´dzie pod-
legaç treÊç informacji okresowych
w zakresie wymaganym przepisami
prawa obowiàzujàcymi:
1) w tym paƒstwie, w którym akcje

tego emitenta zosta∏y jako pierw-
sze dopuszczone do oficjalnych
notowaƒ, albo

2) w paƒstwie siedziby emitenta —
je˝eli dopuszczenie jego papierów
wartoÊciowych do oficjalnych no-
towaƒ nastàpi∏o jednoczeÊnie na
dwu lub wi´cej gie∏dach usytu-
owanych lub dzia∏ajàcych na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej

lub na terytorium co najmniej jed-
nego paƒstwa cz∏onkowskiego.

2. Przedmiotem uzgodnienia mo˝e byç
równie˝ udost´pnienie informacji
okresowych o treÊci najbardziej zbli-
˝onej do treÊci, o której mowa
w ust. 1 pkt 1. 

3. W przypadku ustalenia, przy zastoso-
waniu zasad okreÊlonych w ust. 1 
lub 2, ˝e udost´pnieniu w ka˝dym
z paƒstw powinna podlegaç treÊç in-
formacji okresowych w zakresie wy-
maganym przepisami prawa polskie-
go, Komisja — zwracajàc si´ o uzgod-
nienie zakresu treÊci informacji okre-
sowych — informuje o tym ustaleniu
organy nadzoru paƒstw cz∏onkow-
skich. 

4. Komisja niezw∏ocznie zawiadamia
emitenta o uzgodnionym zakresie tre-
Êci informacji okresowych. 

5. Emitent, po otrzymaniu zawiadomie-
nia, o którym mowa w ust. 4, przeka-
zuje w trybie okreÊlonym w art. 81
ust. 1 — zamiast informacji okreso-
wych sporzàdzonych zgodnie z prze-
pisami wydanymi na podstawie
art. 81 ust. 5 — informacje sporzà-
dzone zgodnie z przepisami paƒstwa
okreÊlonego w zawiadomieniu. 

6. W przypadku nieotrzymania zawiado-
mienia, o którym mowa w ust. 4, nie
póêniej ni˝ na 30 dni przed dniem za-
koƒczenia okresu, za który informacje
majà byç sporzàdzone, emitent prze-
kazuje w trybie okreÊlonym w art. 81
ust. 1 informacje zgodnie z przepisa-
mi wydanymi na podstawie art. 81
ust. 5. 

7. W przypadku:

1) emitenta z siedzibà w paƒstwie in-
nym ni˝ Rzeczpospolita Polska al-
bo paƒstwo cz∏onkowskie — sto-
suje si´ odpowiednio przepisy
ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3—6, 

2) uzgodnienia, o którym mowa
w ust. 1, podj´tego z inicjatywy
paƒstwa cz∏onkowskiego — stosu-
je si´ odpowiednio ust. 3—6. 

Art. 81e. 1. Akcja informacyjna dotyczàca papie-
rów wartoÊciowych mo˝e byç prowa-
dzona na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej nie wczeÊniej ni˝ po z∏o˝eniu
do Komisji wniosku, o którym mowa
w art. 68 ust. 1, zawiadomienia, o któ-
rym mowa w art. 62a, art. 62b lub
art. 63 ust. 1, chyba ˝e z odr´bnych
przepisów wynika obowiàzek wcze-
Êniejszego przekazania przez emiten-
ta okreÊlonej informacji do publicznej
wiadomoÊci. 
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2. Przez prowadzenie akcji informacyj-
nej nale˝y rozumieç publiczne rozpo-
wszechnianie szczegó∏owych infor-
macji dotyczàcych:

1) przeprowadzenia subskrypcji lub
sprzeda˝y papierów wartoÊcio-
wych w obrocie pierwotnym lub
w pierwszej ofercie publicznej, lub

2) ubiegania si´ o dopuszczenie pa-
pierów wartoÊciowych do noto-
waƒ na rynku regulowanym

— w ka˝dej formie, w szczególnoÊci
w drodze og∏oszeƒ i zawiadomieƒ
w Êrodkach masowego przekazu,
w tym w internecie, w formie plaka-
tów oraz innego rodzaju dokumen-
tów i materia∏ów informacyjnych.

3. W przypadku prowadzenia akcji infor-
macyjnej, w treÊci wszystkich mate-
ria∏ów informacyjnych nale˝y jedno-
znacznie wskazaç: 

1) ˝e majà one wy∏àcznie charakter
informacyjny,

2) ˝e zosta∏ lub zostanie opublikowa-
ny prospekt, który jest jedynym
prawnie wià˝àcym dokumentem
zawierajàcym informacje o emi-
tencie i papierach wartoÊciowych
majàcych byç przedmiotem pu-
blicznej oferty lub dopuszczenia do
notowaƒ na rynku regulowanym,

3) miejsca, w których prospekt jest
lub b´dzie dost´pny.

4. Emitent lub wprowadzajàcy przeka-
zuje Komisji, nie póêniej ni˝ na 10 dni
roboczych przed dniem rozpocz´cia
akcji informacyjnej, informacj´ o har-
monogramie przebiegu akcji infor-
macyjnej, za∏àczajàc treÊç materia∏ów
informacyjnych majàcych podlegaç
rozpowszechnianiu.

5. W przypadku stwierdzenia narusze-
nia obowiàzków wynikajàcych z ust. 3
lub 4, Komisja mo˝e, najpóêniej na
3 dni robocze przed planowanym
dniem rozpocz´cia akcji informacyj-
nej:

1) wstrzymaç rozpocz´cie akcji infor-
macyjnej na okres nie d∏u˝szy ni˝
10 dni roboczych, w celu usuni´cia
wskazanych nieprawid∏owoÊci, lub

2) zakazaç prowadzenia akcji infor-
macyjnej, je˝eli emitent lub wpro-
wadzajàcy uchyla si´ od usuni´cia
wskazanych przez Komisj´ niepra-
wid∏owoÊci w terminie wskazanym
w pkt 1, albo je˝eli treÊç materia-
∏ów informacyjnych narusza prze-
pisy ustawy.

6. Niewydanie decyzji wstrzymujàcej
lub zakazujàcej prowadzenia akcji in-
formacyjnej przez Komisj´ w terminie
okreÊlonym w ust. 5 jest równoznacz-
ne z wyra˝eniem przez Komisj´ zgo-
dy na jej prowadzenie.

7. W przypadku wstrzymania rozpocz´-
cia lub zakazania prowadzenia akcji
informacyjnej, jej ponowne rozpocz´-
cie wymaga uzyskania zgody Komisji,
z zachowaniem warunków, o których
mowa w ust. 4—6. 

8. W przypadku gdy emitent lub wpro-
wadzajàcy nie wykonuje obowiàz-
ków, o których mowa w ust. 1, albo
ponownie rozpoczyna akcj´ informa-
cyjnà bez zachowania wymogu,
o którym mowa w ust. 7, Komisja
mo˝e: 

1) na∏o˝yç kar´ pieni´˝nà do wysoko-
Êci 250 000 z∏ albo

2) opublikowaç, na koszt emitenta
lub wprowadzajàcego, informacj´
o niezgodnym z prawem prowa-
dzeniu akcji informacyjnej, wska-
zujàc naruszenia prawa, albo

3) opublikowaç, na koszt emitenta
lub wprowadzajàcego, informacj´
o niezgodnym z prawem prowa-
dzeniu akcji informacyjnej, nak∏a-
dajàc jednoczeÊnie kar´ pieni´˝nà
okreÊlonà w pkt 1.”;

62) art. 82 otrzymuje brzmienie:

„Art. 82. Rodzaj i form´ oraz wskazanie regulacji
i odpowiednio zakres informacji bie˝à-
cych i okresowych, o których mowa
w art. 81 ust. 1 pkt 3, oraz terminy ich
przekazywania przez emitentów papie-
rów wartoÊciowych dopuszczonych wy-
∏àcznie do obrotu na regulowanym rynku
nieurz´dowym, o którym mowa w art. 90
ust. 1 pkt 2, okreÊlajà, odpowiednio dla
rodzaju rynku, regulaminy, o których mo-
wa w art. 105 i art. 115 ust. 2. Regulami-
ny powinny okreÊlaç zakres informacji
oraz cz´stotliwoÊç ich przekazywania, tak
aby umo˝liwiç inwestorom ocen´ sytu-
acji gospodarczej, majàtkowej i finanso-
wej emitenta oraz ocen´ ryzyka inwesty-
cyjnego zwiàzanego z inwestowaniem
w papiery wartoÊciowe.”;

63) po art. 83 dodaje si´ art. 83a w brzmieniu:

„Art. 83a. W przypadku gdy akcje spó∏ki b´dàcej
emitentem akcji dopuszczonych do ob-
rotu na urz´dowym rynku gie∏dowym
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
sà równie˝ dopuszczone do oficjalnych
notowaƒ:

1) w co najmniej jednym paƒstwie
cz∏onkowskim — spó∏ka ta przekazuje
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do publicznej wiadomoÊci informacje
bie˝àce i okresowe wymagane, zgod-
nie z odr´bnymi przepisami, na urz´-
dowym rynku gie∏dowym na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, w za-
kresie nie mniejszym ni˝ informacje
tego rodzaju przekazywane w ka˝-
dym z paƒstw cz∏onkowskich, albo

2) w co najmniej jednym paƒstwie
cz∏onkowskim i w innych paƒstwach
— spó∏ka ta przekazuje do publicznej
wiadomoÊci informacje bie˝àce
i okresowe wymagane, zgodnie z od-
r´bnymi przepisami, na urz´dowym
rynku gie∏dowym na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej i w paƒstwach
cz∏onkowskich, w zakresie nie mniej-
szym ni˝ informacje tego rodzaju
przekazywane w ka˝dym z tych in-
nych paƒstw, o ile informacje te mo-
gà mieç znaczenie dla oceny ryzyka
zwiàzanego z nabywaniem tych ak-
cji.”; 

64) w art. 84 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Spó∏ka publiczna z siedzibà na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, której akcje sà
przedmiotem obrotu na rynku regulowanym,
ma obowiàzek z∏o˝yç wniosek o uzyskanie
dopuszczenia do obrotu na tym rynku akcji
tego samego rodzaju nowej emisji, w termi-
nie 12 miesi´cy od dnia zakoƒczenia sub-
skrypcji albo ustania ograniczenia ich zbywal-
noÊci, je˝eli takie ograniczenie by∏o ustano-
wione.”;

65) w art. 85:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku gdy emitent nie wykonuje
obowiàzków, o których mowa w art. 76—81,
art. 81c, art. 81d ust. 5 i 6, art. 84, lub wyni-
kajàcych z przepisów, o których mowa
w art. 63, art. 73, art. 75, art. 82, art. 83,
art. 83a, art. 148 i art. 161e, albo wykonuje
je nienale˝ycie, Komisja mo˝e: 

1) wydaç decyzj´ o wykluczeniu papierów
wartoÊciowych z publicznego obrotu al-
bo 

2) na∏o˝yç kar´ pieni´˝nà do wysokoÊci
500 000 z∏, albo 

3) wydaç decyzj´ o wykluczeniu papierów
wartoÊciowych z publicznego obrotu, na-
k∏adajàc jednoczeÊnie kar´ pieni´˝nà
okreÊlonà w pkt 2.”, 

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Komisja mo˝e przekazaç do publicznej wia-
domoÊci treÊç decyzji stwierdzajàcej nie-
wywiàzywanie si´ emitenta z obowiàzków
wynikajàcych z dopuszczenia wyemitowa-
nych przez niego papierów wartoÊciowych
do publicznego obrotu.”;

66) w art. 90 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Rozporzàdzenia, o których mowa w ust. 2 i 4,
Komisja przekazuje Komisji Europejskiej oraz
paƒstwom cz∏onkowskim, jak równie˝ infor-
muje o ka˝dej zmianie treÊci tych rozporzà-
dzeƒ.”;

67) art. 92 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 92. Komisja mo˝e, na czas okreÊlony, udzie-
liç podmiotowi prowadzàcemu dzia∏al-
noÊç maklerskà zezwolenia na prowadze-
nie poza rynkiem regulowanym wtórne-
go obrotu papierami wartoÊciowymi do-
puszczonymi do publicznego obrotu, je-
˝eli zostanà zapewnione warunki, o któ-
rych mowa w art. 91.”;

68) art. 97 otrzymuje brzmienie:

„Art. 97. 1. Zakazana jest manipulacja instrumen-
tem finansowym, zwana dalej „mani-
pulacjà”. 

2. Manipulacj´ stanowi: 

1) sk∏adanie zleceƒ, zawieranie trans-
akcji lub podejmowanie innych
dzia∏aƒ wprowadzajàcych lub mo-
gàcych wprowadziç w b∏àd co do
rzeczywistego popytu, poda˝y lub
ceny instrumentu finansowego,
chyba ˝e powody tych dzia∏aƒ by∏y
uprawnione, a z∏o˝one zlecenia, za-
warte transakcje lub inne dzia∏ania
nie naruszy∏y przyj´tych praktyk
rynkowych na danym rynku regulo-
wanym,

2) sk∏adanie zleceƒ lub zawieranie
transakcji powodujàcych nienatu-
ralne lub sztuczne ustalenie si´ ceny
jednego lub kilku instrumentów fi-
nansowych, chyba ˝e powody tych
dzia∏aƒ by∏y uprawnione, a z∏o˝one
zlecenia, zawarte transakcje lub in-
ne dzia∏ania nie naruszy∏y przyj´-
tych praktyk rynkowych na danym
rynku regulowanym,

3) sk∏adanie zleceƒ lub zawieranie
transakcji, których treÊç odzwiercie-
dla zamiar wywo∏ania innych skut-
ków prawnych ni˝ te, dla osiàgni´-
cia których faktycznie jest dokony-
wana dana czynnoÊç prawna,

4) rozpowszechnianie za pomocà
Êrodków masowego przekazu,
w tym internetu, lub w inny sposób
fa∏szywych lub nierzetelnych infor-
macji, które wprowadzajà lub mogà
wprowadzaç w b∏àd w zakresie in-
strumentów finansowych:

a) przez dziennikarza — je˝eli nie
dzia∏a∏ z zachowaniem nale˝ytej
starannoÊci zawodowej, albo je-
˝eli uzyska∏ w oparciu o treÊç ta-
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kich informacji korzyÊç majàtko-
wà dla siebie lub innej osoby, na-
wet dzia∏ajàc z zachowaniem tej
starannoÊci,

b) przez innà osob´ — je˝eli wie-
dzia∏a lub przy do∏o˝eniu nale˝y-
tej starannoÊci mog∏a si´ dowie-
dzieç, ˝e sà to informacje nie-
prawdziwe lub wprowadzajàce
w b∏àd,

5) sk∏adanie zleceƒ lub zawieranie
transakcji w oparciu o wiedz´
o wprowadzeniu uczestników rynku
w b∏àd lub w celu wykorzystania
faktu wprowadzenia w b∏àd uczest-
ników rynku dotyczàcego ceny lub
wartoÊci instrumentu finansowego
albo emitenta instrumentu finanso-
wego,

6) zachowanie osoby lub osób dzia∏a-
jàcych w porozumieniu zmierzajàce
do osiàgni´cia kontroli nad popy-
tem lub poda˝à instrumentu finan-
sowego, które powoduje ustalenie
w sposób bezpoÊredni lub poÊredni
cen nabycia lub zbycia lub te˝ po-
woduje, ˝e obrót nie jest zgodny
z prawem lub standardami funkcjo-
nujàcymi na rynku,

7) nabywanie lub zbywanie instru-
mentów finansowych na zakoƒcze-
nie notowaƒ majàce na celu wpro-
wadzenie w b∏àd inwestorów dzia∏a-
jàcych na podstawie ceny ustalonej
na tym etapie notowaƒ,

8) czasowe lub regularne wykorzysty-
wanie Êrodków masowego przeka-
zu, w tym internetu, w celu osià-
gni´cia korzyÊci z wp∏ywu wyra˝a-
nych w tych Êrodkach opinii, doty-
czàcych instrumentu finansowego
lub jego emitenta, na cen´ instru-
mentu finansowego, poprzez
uprzednie nabycie lub zbycie instru-
mentu finansowego, bez jednocze-
snego ujawnienia konfliktu intere-
sów w sposób przewidziany przepi-
sami prawa.

3. Przepisów ust. 2 nie stosuje si´ do:

1) nabywania akcji w∏asnych przez
spó∏k´ publicznà lub podmiot dzia-
∏ajàcy na jej rachunek lub w jej imie-
niu, pod warunkiem ˝e nabywanie
to odbywaç si´ b´dzie w trybie, ter-
minie i na warunkach okreÊlonych
w przepisach Unii Europejskiej
w sprawie wyjàtków dla progra-
mów skupu akcji w∏asnych i stabili-
zacji instrumentów finansowych,

2) transakcji s∏u˝àcych realizacji usta-
wowych zadaƒ w zakresie polityki

pieni´˝nej lub dewizowej paƒstwa
albo zarzàdzania d∏ugiem publicz-
nym, zawieranych przez osoby
uprawnione do reprezentowania
w∏aÊciwych organów paƒstwo-
wych, lub Narodowego Banku Pol-
skiego, a tak˝e przez Europejski Sys-
tem Banków Centralnych, 

3) nabywania instrumentów finanso-
wych w celu stabilizacji ich ceny
w obrocie na rynku regulowanym,
pod warunkiem ˝e nabywanie to
odbywaç si´ b´dzie w trybie, termi-
nie i na warunkach okreÊlonych
w przepisach Unii Europejskiej
w sprawie wyjàtków dla progra-
mów skupu akcji w∏asnych i stabili-
zacji instrumentów finansowych.”; 

69) po art. 97 dodaje si´ art. 97a w brzmieniu:

„Art. 97a. 1. Osoby sporzàdzajàce rekomendacje
dotyczàce instrumentów finanso-
wych lub ich emitentów, przeznaczo-
ne do rozpowszechniania wÊród in-
westorów lub zajmujàce si´ ich roz-
powszechnianiem, zobowiàzane sà
do zachowania nale˝ytej starannoÊci,
zapewnienia rzetelnoÊci sporzàdza-
nych rekomendacji oraz ujawnienia
s∏usznego interesu, a tak˝e konfliktów
interesów istniejàcych w chwili ich
sporzàdzania lub rozpowszechniania.

2. Rada Ministrów mo˝e okreÊliç, w dro-
dze rozporzàdzenia, rodzaje informa-
cji stanowiàcych rekomendacje doty-
czàce instrumentów finansowych lub
ich emitentów, sposób sporzàdzania
i rozpowszechniania takich rekomen-
dacji, szczegó∏owe warunki, jakim po-
winny odpowiadaç te rekomendacje,
przy uwzgl´dnieniu koniecznoÊci za-
pewnienia ich rzetelnej prezentacji
i ujawniania s∏usznego interesu oraz
istnienia konfliktu interesów, majàc
na uwadze bezpieczeƒstwo uczestni-
ków rynku i publicznego obrotu.”;

70) w art. 99 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Akcje spó∏ki prowadzàcej gie∏d´ mogà naby-
waç wy∏àcznie domy maklerskie, Skarb Paƒ-
stwa, banki, zagraniczne firmy inwestycyjne
prowadzàce dzia∏alnoÊç maklerskà na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, zagraniczne
osoby prawne, o których mowa w art. 52
ust. 2, prowadzàce dzia∏alnoÊç maklerskà na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarzy-
stwa funduszy inwestycyjnych, zak∏ady ubez-
pieczeƒ oraz emitenci papierów wartoÊcio-
wych dopuszczonych do publicznego obrotu
i notowanych na tej gie∏dzie. Za zgodà Komisji
akcje spó∏ki prowadzàcej gie∏d´ mogà naby-
waç inne krajowe i zagraniczne osoby prawne
podlegajàce nadzorowi Komisji lub w∏aÊciwe-
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go organu nadzoru w paƒstwie nale˝àcym do
OECD lub w paƒstwie cz∏onkowskim.”;

71) w art. 105 w ust. 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) kryteria i warunki dopuszczania papierów
wartoÊciowych do obrotu na gie∏dzie,
z uwzgl´dnieniem papierów wartoÊciowych
notowanych w paƒstwie cz∏onkowskim,”,

b) dodaje si´ pkt 15 w brzmieniu:

„15) postanowienia s∏u˝àce przeciwdzia∏aniu
i ujawnianiu przypadków manipulacji.”;

72) w art. 106 po ust. 1 dodaje si´ ust 1a w brzmieniu:

„1a. Regulaminy, o których mowa w ust. 1, Ko-
misja przekazuje Komisji Europejskiej oraz
paƒstwom cz∏onkowskim, jak równie˝ in-
formuje o ka˝dej zmianie treÊci tych regu-
laminów.”; 

73) po art. 107 dodaje si´ art. 107a w brzmieniu:

„Art. 107a. 1. W przypadku gdy wymaga tego bez-
pieczeƒstwo obrotu lub jest zagro-
˝ony interes inwestorów, na ˝àdanie
Komisji spó∏ka prowadzàca gie∏d´
zawiesza obrót okreÊlonymi instru-
mentami finansowymi.

2. ˚àdanie, o którym mowa w ust. 1,
powinno wskazywaç szczegó∏owe
przyczyny, które je uzasadniajà.”; 

74) w art. 109 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Stronami transakcji zawieranych na rynku
gie∏dowym mogà byç równie˝ zagraniczne
firmy inwestycyjne prowadzàce dzia∏alnoÊç
maklerskà na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zagraniczne osoby prawne, o któ-
rych mowa w art. 52 ust. 2, prowadzàce dzia-
∏alnoÊç maklerskà na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz — na warunkach okre-
Êlonych w regulaminie, o którym mowa
w art. 105, inne podmioty b´dàce uczestnika-
mi Krajowego Depozytu nabywajàce i zbywa-
jàce papiery wartoÊciowe we w∏asnym imie-
niu i na w∏asny rachunek, oraz w zakresie ob-
rotu papierami wartoÊciowymi, o których
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 3, oraz innymi
d∏u˝nymi papierami wartoÊciowymi — banki
nabywajàce i zbywajàce te papiery wartoÊcio-
we we w∏asnym imieniu i na w∏asny rachu-
nek.”; 

75) w art. 110 dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. Uchwa∏´ odmawiajàcà dopuszczenia do obro-
tu na urz´dowym rynku gie∏dowym wniosko-
dawca mo˝e zaskar˝yç do sàdu w∏aÊciwego
miejscowo dla siedziby spó∏ki prowadzàcej ten
rynek, w terminie 14 dni od powzi´cia wiado-
moÊci o uchwale, je˝eli odmowa dopuszczenia
narusza postanowienia regulaminu gie∏dy.
Wyrok sàdu uwzgl´dniajàcy powództwo zast´-

puje uchwa∏´ o dopuszczeniu tych papierów
wartoÊciowych do obrotu na urz´dowym ryn-
ku gie∏dowym.”; 

76) w art. 112 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Akcje spó∏ki prowadzàcej rynek pozagie∏dowy
mogà nabywaç wy∏àcznie domy maklerskie,
banki, zagraniczne firmy inwestycyjne prowa-
dzàce dzia∏alnoÊç maklerskà na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zagraniczne osoby
prawne, o których mowa w art. 52 ust. 2, pro-
wadzàce dzia∏alnoÊç maklerskà na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, towarzystwa fundu-
szy inwestycyjnych, zak∏ady ubezpieczeƒ oraz
emitenci papierów wartoÊciowych dopuszczo-
nych do publicznego obrotu. Za zgodà Komisji
akcje spó∏ki mogà nabywaç inne krajowe i za-
graniczne osoby prawne.”; 

77) w art. 115 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do spó∏ki prowadzàcej rynek pozagie∏dowy
stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 106,
art. 107, art. 107a i art. 110.”;

78) w art. 117 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Stronami transakcji zawieranych na rynku po-
zagie∏dowym mogà byç wy∏àcznie domy ma-
klerskie, banki prowadzàce dzia∏alnoÊç makler-
skà, zagraniczne firmy inwestycyjne prowa-
dzàce dzia∏alnoÊç maklerskà na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub zagraniczne oso-
by prawne, o których mowa w art. 52 ust. 2,
prowadzàce dzia∏alnoÊç maklerskà na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, b´dàce akcjo-
nariuszami spó∏ki prowadzàcej rynek pozagie∏-
dowy, z zastrze˝eniem art. 137 ust. 3. Stronami
transakcji zawieranych na rynku pozagie∏do-
wym mogà byç równie˝, na warunkach okre-
Êlonych w regulaminie, o którym mowa
w art. 115 ust. 2, inne podmioty b´dàce
uczestnikami Krajowego Depozytu, nabywajà-
ce i zbywajàce papiery wartoÊciowe we w∏a-
snym imieniu i na w∏asny rachunek, oraz, w za-
kresie obrotu papierami wartoÊciowymi, o któ-
rych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 3, oraz innymi
d∏u˝nymi papierami wartoÊciowymi — banki
nabywajàce i zbywajàce te papiery wartoÊcio-
we we w∏asnym imieniu i na w∏asny rachunek. 

2. Podmioty wskazane w ust. 1, wykonujàce
czynnoÊci zwiàzane z organizacjà rynku regu-
lowanego mogà zawieraç transakcje kupna
i sprzeda˝y bezpoÊrednio z dajàcym zlecenie.”; 

79) w art. 118 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Celem systemu rekompensat jest zapewnienie
inwestorom wyp∏at do wysokoÊci okreÊlonej
ustawà, Êrodków pieni´˝nych oraz zrekompen-
sowanie wartoÊci utraconych instrumentów fi-
nansowych, o których mowa w art. 30 ust. 2
pkt 1, zgromadzonych przez nich w domach
maklerskich, w tym w ich oddzia∏ach poza tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej, z tytu∏u
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Êwiadczonych na ich rzecz us∏ug, w zakresie
czynnoÊci, o których mowa w art. 30 ust. 2,
ust. 2a pkt 1 oraz ust. 2b pkt 1 i 2, w przypad-
ku:

1) og∏oszenia upad∏oÊci domu maklerskiego
lub 

2) prawomocnego oddalenia wniosku o og∏o-
szenie upad∏oÊci ze wzgl´du na to, ˝e majà-
tek tego domu maklerskiego nie wystarcza
na zaspokojenie kosztów post´powania, lub

3) stwierdzenia przez Komisj´, ˝e dom makler-
ski nie jest w stanie, z powodów ÊciÊle zwià-
zanych z sytuacjà finansowà, wykonaç cià-
˝àcych na nim zobowiàzaƒ wynikajàcych
z roszczeƒ inwestorów i nie jest mo˝liwe ich
wykonanie w najbli˝szym czasie.”;

80) w art. 119 w pkt 2:

a) zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„za inwestora uwa˝a si´ osob´ fizycznà, osob´
prawnà albo jednostk´ organizacyjnà nieposia-
dajàcà osobowoÊci prawnej b´dàcà stronà
umowy zawartej z domem maklerskim, której
przedmiotem jest Êwiadczenie jednej z us∏ug
w zakresie czynnoÊci, o których mowa w art. 30
ust. 2, 2a pkt 1 i ust. 2b pkt 1 i 2, z wy∏àcze-
niem:”, 

b) lit. c i d otrzymujà brzmienie:

„c) domów maklerskich, zagranicznych firm in-
westycyjnych oraz zagranicznych osób
prawnych, o których mowa w art. 52 ust. 2, 

d) podmiotów dzia∏ajàcych na podstawie usta-
wy z dnia 22 maja 2003 r. o dzia∏alnoÊci
ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124,
poz. 1151),”,

c) lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) cz∏onków zarzàdu, rady nadzorczej domu
maklerskiego oraz osób pe∏niàcych w domu
maklerskim funkcje dyrektorów i zast´pców
dyrektorów departamentów, jak równie˝ dy-
rektorów i zast´pców dyrektorów oddzia∏ów
domu maklerskiego oraz oddzia∏ów, o któ-
rych mowa w art. 52, w przypadku gdy oso-
by te pe∏ni∏y swoje funkcje w dniu og∏osze-
nia upad∏oÊci lub oddalenia wniosku o upa-
d∏oÊç ze wzgl´du na to, ˝e majàtek domu
maklerskiego nie wystarcza na zaspokojenie
kosztów post´powania, w dniu stwierdzenia
przez Komisj´ zaistnienia okolicznoÊci, o któ-
rej mowa w art. 118 ust. 2 pkt 3, bàdê w okre-
sie bie˝àcego lub poprzedniego roku obroto-
wego,”,

d) lit. n otrzymuje brzmienie:

„n) inwestorów, którzy wskutek niewywiàzywa-
nia si´ ze swoich zobowiàzaƒ wobec domu
maklerskiego przyczynili si´ do jego upa-
d∏oÊci albo do stwierdzenia przez Komisj´
zaistnienia okolicznoÊci, o której mowa
w art. 118 ust. 2 pkt 3,”; 

81) w art. 120 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Uczestnictwo domów maklerskich w systemie
rekompensat jest obowiàzkowe, z zastrze˝e-
niem art. 120a.

2. Przepisy niniejszego rozdzia∏u stosuje si´ od-
powiednio do oddzia∏ów zagranicznych osób
prawnych, o których mowa w art. 52 ust. 2,
o ile nie sà uczestnikami systemu rekompen-
sat obowiàzujàcego w paƒstwie ich siedziby
lub system rekompensat w paƒstwie siedziby
nie zapewnia odszkodowaƒ w wysokoÊci okre-
Êlonej w ustawie.”; 

82) po art. 120 dodaje si´ art. 120a w brzmieniu:

„Art. 120a. 1. W przypadku gdy system rekom-
pensat obowiàzujàcy w paƒstwie
siedziby zagranicznej firmy inwesty-
cyjnej prowadzàcej dzia∏alnoÊç ma-
klerskà na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej w formie oddzia∏u nie
zapewnia rekompensat w wysokoÊci
lub w zakresie okreÊlonym w usta-
wie, oddzia∏ zagranicznej firmy in-
westycyjnej mo˝e, w celu zagwaran-
towania inwestorom wyp∏at rekom-
pensat do wysokoÊci lub zakresu
okreÊlonego w ustawie, z∏o˝yç do
Krajowego Depozytu wniosek
o przystàpienie do systemu rekom-
pensat. Z∏o˝enie przez oddzia∏ za-
granicznej firmy inwestycyjnej
wniosku jest równoznaczne z jego
uczestnictwem w tym systemie.

2. Roczna wp∏ata, o której mowa
w art. 121 ust. 1, dokonana przez od-
dzia∏ zagranicznej firmy inwestycyj-
nej ma na celu uzupe∏nienie poziomu
rekompensat zapewnianego przez
system rekompensat obowiàzujàcy
w paƒstwie jej siedziby do wysokoÊci
lub zakresu rekompensat zapewnia-
nego przez system rekompensat. 

3. W przypadku gdy oddzia∏ zagranicz-
nej firmy inwestycyjnej nie wykonu-
je bàdê nienale˝ycie wykonuje obo-
wiàzki wynikajàce z uczestnictwa
w systemie rekompensat, Krajowy
Depozyt niezw∏ocznie informuje
o tym Komisj´. Komisja przekazuje
w∏aÊciwemu organowi nadzoru, któ-
ry udzieli∏ zagranicznej firmie inwe-
stycyjnej zezwolenia na prowadzenie
dzia∏alnoÊci maklerskiej, informacje
otrzymane od Krajowego Depozytu,
wskazujàc jednoczeÊnie termin wy-
kluczenia oddzia∏u zagranicznej fir-
my inwestycyjnej z systemu rekom-
pensat, nie d∏u˝szy ni˝ 12 miesi´cy
od dnia przekazania informacji.

4. Krajowy Depozyt wspó∏pracuje z or-
ganem nadzoru, o którym mowa
w ust. 3, przy podejmowaniu przez
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ten organ Êrodków majàcych na celu
zapewnienie przez oddzia∏ zagranicz-
nej firmy inwestycyjnej nale˝ytego
wykonania obowiàzków wynikajà-
cych z uczestnictwa w systemie re-
kompensat.

5. W przypadku gdy po up∏ywie okresu,
o którym mowa w ust. 3, i pomimo
podj´cia Êrodków, o których mowa
w ust. 4, oddzia∏ zagranicznej firmy
inwestycyjnej nie wykonuje lub nie-
nale˝ycie wykonuje obowiàzki wyni-
kajàce z uczestnictwa w systemie re-
kompensat, Krajowy Depozyt mo˝e,
za zgodà organu nadzoru, o którym
mowa w ust. 3, wykluczyç oddzia∏ za-
granicznej firmy inwestycyjnej z sys-
temu rekompensat. 

6. Wp∏aty wniesione przez oddzia∏ za-
granicznej firmy inwestycyjnej do
systemu rekompensat nie ulegajà
zwrotowi w przypadku wykluczenia
z systemu. 

7. System rekompensat zapewnia in-
westorom b´dàcym stronami umów
z zagranicznà firmà inwestycyjnà
wyp∏at´ rekompensat z tytu∏u us∏ug
Êwiadczonych na ich rzecz przed
dniem wykluczenia oddzia∏u tej za-
granicznej firmy inwestycyjnej z sys-
temu. 

8. Oddzia∏ zagranicznej firmy inwesty-
cyjnej informuje niezw∏ocznie klien-
tów o wykluczeniu z systemu rekom-
pensat, wskazujàc w szczególnoÊci
dat´ wykluczenia. 

9. W przypadku, o którym mowa
w ust. 1, Krajowy Depozyt okreÊla za-
sady i tryb wyp∏aty rekompensat dla
inwestorów b´dàcych stronami
umów zawartych z zagranicznà firmà
inwestycyjnà prowadzàcà dzia∏alnoÊç
maklerskà na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej w formie oddzia∏u. 

10. Zasady i tryb, o których mowa
w ust. 9, sà ustalane w porozumie-
niu z podmiotem zarzàdzajàcym sys-
temem rekompensat obowiàzujàcym
w paƒstwie siedziby zagranicznej fir-
my inwestycyjnej. 

11. Zasady i tryb, o których mowa
w ust. 9, powinny w szczególnoÊci
zapewniaç:

1) mo˝liwoÊç ˝àdania przez Krajowy
Depozyt przekazania przez zagra-
nicznà firm´ inwestycyjnà infor-
macji niezb´dnych do prawid∏owe-
go wykonywania obowiàzków wy-
nikajàcych z uczestnictwa w syste-
mie rekompensat oraz mo˝liwoÊç
wystàpienia do w∏aÊciwego orga-

nu nadzoru w paƒstwie siedziby
tej zagranicznej firmy inwestycyj-
nej o weryfikacj´ tych informacji,

2) wyp∏at´ rekompensat w wysoko-
Êci ró˝nicy mi´dzy wysokoÊcià re-
kompensat wyp∏acanych przez
system obowiàzujàcy w paƒstwie
siedziby danej zagranicznej firmy
inwestycyjnej a wysokoÊcià re-
kompensat przys∏ugujàcych inwe-
storom b´dàcym stronami umów
zawartych z domem maklerskim,
po otrzymaniu informacji od w∏a-
Êciwego organu nadzoru w paƒ-
stwie siedziby danej zagranicznej
firmy inwestycyjnej dotyczàcej
zdarzeƒ, o których mowa
w art. 118 ust. 2,

3) prawo weryfikacji przez Krajowy
Depozyt praw przys∏ugujàcych in-
westorom b´dàcym stronami
umów zawartych z zagranicznà fir-
mà inwestycyjnà,

4) Êcis∏à wspó∏prac´ mi´dzy Krajo-
wym Depozytem a podmiotem za-
rzàdzajàcym systemem rekompen-
sat w paƒstwie siedziby zagranicz-
nej firmy inwestycyjnej w celu za-
pewnienia inwestorom sprawnej
wyp∏aty rekompensat w przys∏u-
gujàcej im wysokoÊci.

12. Zasady i tryb, o których mowa
w ust. 9, powinny przewidywaç spo-
sób ustalania wysokoÊci rekompen-
sat przys∏ugujàcych z poszczegól-
nych systemów rekompensat inwe-
storom posiadajàcym roszczenie
wzajemne wobec zagranicznej firmy
inwestycyjnej prowadzàcej dzia∏al-
noÊç maklerskà na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej w formie od-
dzia∏u. 

13. W zakresie nieuregulowanym przepi-
sami ust. 1—12, do uczestnictwa od-
dzia∏u zagranicznej firmy inwestycyj-
nej w systemie rekompensat, przepi-
sy niniejszego rozdzia∏u stosuje si´
odpowiednio.”;

83) w art. 121:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) stawki nie wy˝szej ni˝ 0,01 % Êredniej war-
toÊci instrumentów finansowych, o których
mowa w art. 30 ust. 2 pkt 1, klientów domu
maklerskiego z ostatnich 12 miesi´cy.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przez Êrednià wartoÊç instrumentów finan-
sowych, o których mowa w art. 30 ust. 2
pkt 1, klientów rozumie si´ stosunek sumy
wartoÊci papierów wartoÊciowych i praw
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majàtkowych klientów domu maklerskiego
na poszczególne dni robocze w ciàgu
12 miesi´cy do iloÊci dni roboczych przypa-
dajàcych w tym okresie.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Przez wartoÊç instrumentów finansowych,
o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 1, klien-
tów rozumie si´ cen´ bie˝àcà ustalonà
zgodnie z zasadami zawartymi w przepisach
okreÊlajàcych szczególne zasady rachunko-
woÊci domów maklerskich.”,

d) po ust. 11 dodaje si´ ust. 11a—11e w brzmieniu: 

„11a. W przypadku gdy dom maklerski nie wy-
konuje bàdê nienale˝ycie wykonuje obo-
wiàzki wynikajàce z uczestnictwa w syste-
mie rekompensat, Krajowy Depozyt nie-
zw∏ocznie informuje o tym Komisj´. Ko-
misja podejmuje Êrodki, o których mowa
w art. 45 ust. 1, w celu zapewnienia przez
dom maklerski nale˝ytego wykonania
obowiàzków wynikajàcych z uczestnictwa
w systemie rekompensat. 

11b. W przypadku gdy oddzia∏ domu makler-
skiego prowadzàcy dzia∏alnoÊç w paƒ-
stwie cz∏onkowskim nie wykonuje bàdê
nienale˝ycie wykonuje obowiàzki wynika-
jàce z uczestnictwa w systemie rekom-
pensat, do którego przystàpi∏, Komisja,
po otrzymaniu od podmiotu zarzàdzajà-
cego tym systemem informacji o zaistnie-
niu niniejszych okolicznoÊci, wspó∏pracu-
je z tym podmiotem oraz podejmuje
Êrodki, o których mowa w art. 45 ust. 1,
w celu zapewnienia przez oddzia∏ domu
maklerskiego nale˝ytego wykonania obo-
wiàzków wynikajàcych z uczestnictwa
w tym systemie. 

11c. W przypadku gdy od poinformowania Ko-
misji przez w∏aÊciwy system up∏yn´∏o co
najmniej 12 miesi´cy i pomimo podj´cia
Êrodków, o których mowa w art. 45 ust. 1,
oddzia∏ domu maklerskiego nie wykonuje
lub nienale˝ycie wykonuje obowiàzki wy-
nikajàce z uczestnictwa w systemie re-
kompensat paƒstwa cz∏onkowskiego, Ko-
misja mo˝e, w sytuacji gdy wystàpi o to
podmiot zarzàdzajàcy systemem rekom-
pensat paƒstwa cz∏onkowskiego, udzieliç
zgody na wykluczenie oddzia∏u domu ma-
klerskiego z tego systemu. 

11d. Oddzia∏ domu maklerskiego informuje
niezw∏ocznie klientów o wykluczeniu
z systemu rekompensat paƒstwa cz∏on-
kowskiego, wskazujàc w szczególnoÊci
dat´ wykluczenia.

11e. Komisja informuje system rekompensat
w paƒstwie cz∏onkowskim, do którego
przystàpi∏ oddzia∏ domu maklerskiego,
o zaistnieniu przes∏anek, o których mowa
w art. 118 ust. 2.”;

84) w art. 122: 

a) w ust. 1 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„System rekompensat zabezpiecza wyp∏at´
Êrodków inwestorów, o których mowa
w art. 118 ust. 2, pomniejszonych o nale˝noÊci
domu maklerskiego od inwestora z tytu∏u
Êwiadczonych us∏ug, wed∏ug stanu w dniu og∏o-
szenia upad∏oÊci domu maklerskiego albo upra-
womocnienia si´ postanowienia sàdu oddalajà-
cego wniosek o og∏oszenie upad∏oÊci ze wzgl´-
du na to, ˝e majàtek domu maklerskiego nie wy-
starcza nawet na op∏acenie kosztów post´powa-
nia, do wysokoÊci:”,

b) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W przypadku gdy instrumenty finansowe,
o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 1,
i Êrodki pieni´˝ne sà przedmiotem wspó∏-
w∏asnoÊci, ka˝demu ze wspó∏w∏aÊcicieli
przys∏uguje wobec systemu roszczenie
w wysokoÊci proporcjonalnej do posiada-
nego udzia∏u, lecz nie wi´cej ni˝ w wysoko-
Êci okreÊlonej w ust. 1 i 2. W przypadku
wspó∏w∏asnoÊci ∏àcznej wysokoÊç udzia∏u
okreÊlajà przepisy odnoszàce si´ do tej
wspó∏w∏asnoÊci w przypadku jej ustania.”, 

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W przypadku wystàpienia szczególnie uza-
sadnionych okolicznoÊci uniemo˝liwiajà-
cych wyp∏at´ rekompensat w terminie okre-
Êlonym w ust. 5, Komisja mo˝e, na wniosek
Krajowego Depozytu, przed∏u˝yç termin wy-
p∏at, nie d∏u˝ej jednak ni˝ o 3 miesiàce.”;

85) w art. 122a:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku powstania uzasadnionych
wàtpliwoÊci co do podanej przez syndyka
lub zarzàdc´ masy upad∏oÊci wysokoÊci wy-
datków okreÊlonych w ust. 1 pkt 3, Krajowy
Depozyt zwraca si´ do s´dziego-komisarza
o zatwierdzenie wydatków w trybie art. 168
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo
upad∏oÊciowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60,
poz. 535 i Nr 217, poz. 2125), co nie wstrzy-
muje powzi´cia przez Krajowy Depozyt
uchwa∏y o przekazaniu kwot na wyp∏at´ re-
kompensat.”, 

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Po ustaleniu listy wierzytelnoÊci przez syn-
dyka, nadzorc´ sàdowego lub zarzàdc´ lub
po stwierdzeniu wierzytelnoÊci prawomoc-
nym orzeczeniem sàdu, list´, o której mowa
w ust. 1 pkt 1, uzupe∏nia si´ o wierzytelnoÊci
inwestorów nieobj´te tà listà.”; 

86) w art. 122b ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Z tytu∏u przekazania Êrodków syndykowi lub
zarzàdcy masy upad∏oÊci, Krajowemu Depozy-
towi przys∏uguje roszczenie do masy upad∏o-
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Êci o zwrot przekazanych kwot, które ulegajà
zaspokojeniu w kategorii pierwszej, o której
mowa w art. 342 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
28 lutego 2003 r. — Prawo upad∏oÊciowe i na-
prawcze, bezpoÊrednio po kosztach post´po-
wania oraz po zaspokojeniu nale˝noÊci za pra-
c´. Art. 343 ust. 1 zdanie pierwsze tej ustawy
stosuje si´ odpowiednio.”;

87) art. 123a otrzymuje brzmienie:

„Art. 123a. W przypadku gdy nastàpi prawomoc-
ne oddalenie wniosku o og∏oszenie
upad∏oÊci ze wzgl´du na to, ˝e majàtek
domu maklerskiego nie wystarcza na
zaspokojenie kosztów post´powania
albo gdy nastàpi ustanowienie zarzàdu
w∏asnego do ca∏oÊci majàtku, o którym
mowa w art. 76 ust. 1 ustawy, o której
mowa w art. 122a ust. 3, albo stwier-
dzenie przez Komisj´ zaistnienia oko-
licznoÊci, o której mowa w art. 118
ust. 2 pkt 3:

1) czynnoÊci, o których mowa
w art. 122a ust. 1 i ust. 5, art. 122b
ust. 3 i art. 123 ust. 1—3, dokonywa-
ne przez syndyka lub zarzàdc´ masy
upad∏oÊci, wykonuje zarzàd uczest-
nika systemu rekompensat,

2) przepisy art. 122, art. 122a ust. 2—4
i ust. 6, art. 122b ust. 1 i 2 
i ust. 4—6 oraz art. 123 ust. 4 i 5 sto-
suje si´ odpowiednio,

3) Krajowy Depozyt powiadamia w∏a-
Êciwy organ rejestrowy o zaistnie-
niu okolicznoÊci, o których mowa
w art. 122a ust. 3 i 4 i art. 123
ust. 5.”;

88) w art. 128 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Uczestnikami mogà byç, z zastrze˝eniem
ust. 3, wy∏àcznie podmioty, których przedmiot
przedsi´biorstwa obejmuje prowadzenie ra-
chunków papierów wartoÊciowych, emitenci
papierów wartoÊciowych dopuszczonych do
obrotu publicznego, jak równie˝ inne instytu-
cje finansowe, je˝eli ich uczestnictwo ma na
celu wspó∏dzia∏anie z Krajowym Depozytem
w zakresie wykonywania zadaƒ Krajowego De-
pozytu.”;

89) w art. 129 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Podmiotowi, który uzyska∏ zgod´ Komisji na
prowadzenie rachunków papierów wartoÊcio-
wych lub który prowadzi rachunki papierów
wartoÊciowych na podstawie art. 52a i spe∏nia
wymogi okreÊlone w regulaminie Krajowego
Depozytu, przys∏uguje roszczenie o zawarcie
umowy o uczestnictwo.”; 

90) w art. 143 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Fundusz rozliczeniowy zapewnia rozliczanie
transakcji zawieranych przez domy maklerskie,

banki prowadzàce dzia∏alnoÊç maklerskà, za-
graniczne firmy inwestycyjne prowadzàce
dzia∏alnoÊç maklerskà na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz zagraniczne osoby praw-
ne, o których mowa w art. 52 ust. 2, prowadzà-
ce dzia∏alnoÊç maklerskà na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, na rynku regulowanym,
w zakresie okreÊlonym w regulaminie fundu-
szu rozliczeniowego.”; 

91) w art. 147:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kto: 

1) w wyniku nabycia akcji spó∏ki publicznej
osiàgnà∏ albo przekroczy∏ 5 % albo 10 %
ogólnej liczby g∏osów albo 

2) posiada∏ przed zbyciem akcje spó∏ki pu-
blicznej zapewniajàce co najmniej 5 % al-
bo co najmniej 10 % ogólnej liczby g∏o-
sów, a w wyniku zbycia sta∏ si´ posiada-
czem akcji zapewniajàcych odpowiednio
nie wi´cej ni˝ 5 % albo nie wi´cej ni˝
10 % ogólnej liczby g∏osów 

— jest obowiàzany zawiadomiç o tym Komi-
sj´ oraz spó∏k´ w ciàgu 4 dni od dnia zmiany
stanu posiadania liczby g∏osów bàdê od
dnia, w którym podmiot zobowiàzany do-
wiedzia∏ si´ o takiej zmianie lub przy zacho-
waniu nale˝ytej starannoÊci móg∏ si´ o niej
dowiedzieç.”,

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) 2 % ogólnej liczby g∏osów — w przypadku
spó∏ki publicznej, której akcje dopuszczone
sà do obrotu na urz´dowym rynku gie∏do-
wym,”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Zawiadomienie zwiàzane z osiàgni´ciem lub
przekroczeniem 10 % ogólnej liczby g∏osów
zawiera dodatkowo informacje dotyczàce
zamiarów dalszego zwi´kszania udzia∏u
w spó∏ce publicznej w okresie 12 miesi´cy
od dnia z∏o˝enia tego zawiadomienia oraz
celu zwi´kszania tego udzia∏u. W przypadku
ka˝dorazowej zmiany tych zamiarów lub ce-
lu, w okresie 12 miesi´cy od dnia z∏o˝enia
zawiadomienia oraz w okresie póêniejszym,
akcjonariusz jest obowiàzany niezw∏ocznie
poinformowaç o tym Komisj´ oraz t´ spó∏-
k´.”; 

92) po art. 148 dodaje si´ art. 148a w brzmieniu: 

„Art. 148a. Komisja mo˝e zwolniç spó∏k´ publicz-
nà z obowiàzku przekazania zawiado-
mienia, o którym mowa w art. 148
pkt 1, w przypadku gdy ujawnienie ta-
kich informacji:
1) mog∏oby zaszkodziç interesowi pu-

blicznemu lub 
2) mog∏oby spowodowaç istotnà szko-

d´ dla interesów danej spó∏ki, o ile
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brak odpowiedniej informacji nie
spowoduje wprowadzenia w b∏àd
ogó∏u inwestorów w zakresie oceny
wartoÊci papierów wartoÊcio-
wych.”;

93) w art. 158 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) przez podmioty wymienione w art. 5 ust. 1
pkt 2, w celu realizacji zadaƒ zwiàzanych z or-
ganizacjà rynku regulowanego.”;

94) w art. 158a:

a) w ust. 3:

— w pkt 3 dodaje si´ lit. c w brzmieniu: 

„c) przez osob´ trzecià, z którà ten podmiot
zawar∏ umow´, której przedmiotem jest
przekazanie uprawnienia do wykonywa-
nia prawa g∏osu,”, 

— dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:

„4) na podmiotach, które zawierajà porozu-
mienie, o którym mowa w pkt 1, posiada-
jàc akcje spó∏ki publicznej w liczbie za-
pewniajàcej ∏àcznie osiàgni´cie lub prze-
kroczenie danego progu ogólnej liczby
g∏osów okreÊlonego w przepisach tego
rozdzia∏u.”,

b) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Obowiàzki okreÊlone w przepisach niniej-
szego rozdzia∏u powstajà równie˝ w przy-
padku, gdy prawa g∏osu sà zwiàzane z:

1) papierami wartoÊciowymi stanowiàcymi
przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to
sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego
ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo
wykonywaç prawo g∏osu i deklaruje za-
miar wykonywania tego prawa — w takim
przypadku prawa g∏osu uwa˝a si´ za nale-
˝àce do podmiotu, na rzecz którego usta-
nowiono zabezpieczenie, 

2) akcjami, z których prawa przys∏ugujà da-
nemu podmiotowi osobiÊcie i do˝ywot-
nio, 

3) papierami wartoÊciowymi zdeponowany-
mi lub zarejestrowanymi w podmiocie,
którymi mo˝e on dysponowaç wed∏ug
w∏asnego uznania.”;

95) w art. 159 w ust. 1 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmie-
nie:

„a) domu maklerskiego, banku prowadzàcego
dzia∏alnoÊç maklerskà, zagranicznej firmy in-
westycyjnej prowadzàcej dzia∏alnoÊç makler-
skà na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
oraz zagranicznej osoby prawnej, o której mo-
wa w art. 52 ust. 2, prowadzàcej dzia∏alnoÊç
maklerskà na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, banku prowadzàcego rachunki papierów
wartoÊciowych, oraz podmiotu wykonujàcego
czynnoÊci, o których mowa w art. 30b ust. 1
pkt 3,”;

96) w art. 160:

a) po ust. 1a dodaje si´ ust. 1b w brzmieniu: 

„1b. Nie narusza obowiàzku zachowania tajem-
nicy zawodowej przekazywanie informacji
stanowiàcych takà tajemnic´:

1) w wykonaniu porozumieƒ, o których
mowa w art. 161 ust. 3 i 4,

2) w przypadkach okreÊlonych w art. 15a,
art. 85 ust. 2a oraz w art. 161 ust. 7,

3) Generalnemu Inspektorowi Informacji
Finansowej — w zakresie i na zasadach
okreÊlonych w ustawie z dnia 16 listopa-
da 2000 r. o przeciwdzia∏aniu wprowa-
dzaniu do obrotu finansowego wartoÊci
majàtkowych pochodzàcych z nielegal-
nych lub nieujawnionych êróde∏ oraz
o przeciwdzia∏aniu finansowaniu terro-
ryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505
oraz z 2004 r. Nr 62, poz. 577),

4) Generalnemu Inspektorowi Kontroli
Skarbowej lub osobom przez niego upo-
wa˝nionym — w zakresie niezb´dnym
do realizacji jego ustawowych zadaƒ,

5) przez dom maklerski bankowi b´dàce-
mu w stosunku do tego domu makler-
skiego podmiotem dominujàcym w ro-
zumieniu art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy,
o której mowa w art. 41a ust. 7 — na po-
trzeby sporzàdzania skonsolidowanego
sprawozdania finansowego, oraz Komi-
sji Nadzoru Bankowego w zakresie nie-
zb´dnym do wykonywania nadzoru
skonsolidowanego nad tym bankiem,
na zasadach okreÊlonych w tej ustawie,

6) pomi´dzy Komisjà lub w∏aÊciwym orga-
nem nadzoru w paƒstwie cz∏onkow-
skim, o którym mowa w art. 44 ust. 4
lub ust. 6, a:

a) bieg∏ym rewidentem uprawnionym
do badania sprawozdaƒ finansowych
domu maklerskiego, banku prowa-
dzàcego dzia∏alnoÊç maklerskà, ban-
ku prowadzàcego rachunki papierów
wartoÊciowych lub podmiotem
uprawnionym do badania sprawoz-
daƒ finansowych zagranicznej firmy
inwestycyjnej,

b) s´dzià-komisarzem, nadzorcà sàdo-
wym, syndykiem lub zarzàdcà masy
upad∏oÊci albo likwidatorem domu
maklerskiego, banku prowadzàcego
dzia∏alnoÊç maklerskà, banku prowa-
dzàcego rachunki papierów warto-
Êciowych, lub organem odpowie-
dzialnym za prowadzenie post´po-
wania upad∏oÊciowego lub likwida-
cyjnego zagranicznej firmy inwesty-
cyjnej

— je˝eli informacje te sà niezb´dne do
wykonywania zadaƒ w zakresie nadzoru
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przez Komisj´ lub organ nadzoru w paƒ-
stwie cz∏onkowskim, albo do skuteczne-
go prowadzenia post´powania upad∏o-
Êciowego, sprawowania zarzàdu masà
upad∏oÊci lub prowadzenia likwidacji,
lub — w zakresie informacji okreÊlo-
nych przepisami o rachunkowoÊci — do
celów badania sprawozdaƒ finanso-
wych tych domów maklerskich, banków
lub zagranicznych firm inwestycyjnych, 

7) Krajowemu Depozytowi — je˝eli infor-
macje te sà niezb´dne do wykonywania
jego ustawowych zadaƒ, w szczególno-
Êci zwiàzanych z tworzeniem, organiza-
cjà i zarzàdzaniem systemem rekom-
pensat,

8) przez Komisj´:

a) gie∏dowej izbie rozrachunkowej dzia-
∏ajàcej na podstawie ustawy z dnia
26 paêdziernika 2000 r. o gie∏dach to-
warowych, w zakresie przeprowadza-
nia rozliczeƒ transakcji, których
przedmiotem sà instrumenty finan-
sowe, o których mowa w art. 30
ust. 2 pkt 1 — je˝eli informacje te sà
niezb´dne do wykonywania ustawo-
wych zadaƒ tej izby, w szczególnoÊci
zwiàzanych z zapewnieniem prawi-
d∏owoÊci wywiàzywania si´ cz∏on-
ków izby z zobowiàzaƒ wynikajàcych
z tych transakcji,

b) Prezesowi Narodowego Banku Pol-
skiego — je˝eli informacje te sà nie-
zb´dne w celu realizacji ustawowych
zadaƒ Narodowego Banku Polskiego
w zakresie polityki pieni´˝nej oraz
nadzoru nad systemem p∏atnoÊci.”,

b) uchyla si´ ust. 3,

c) dodaje si´ ust. 5—7 w brzmieniu:

„5. W celu ustalenia stanu faktycznego w pro-
wadzonym post´powaniu kontrolnym w za-
kresie danych dotyczàcych jednostki kontro-
lowanej, dost´p do informacji stanowiàcych
tajemnic´ zawodowà majà kontrolerzy Naj-
wy˝szej Izby Kontroli na podstawie odr´b-
nego upowa˝nienia wydanego przez Preze-
sa Najwy˝szej Izby Kontroli.

6. Komisja mo˝e przekazaç b´dàce w jej posia-
daniu informacje stanowiàce tajemnic´ za-
wodowà:

1) rzecznikowi dyscyplinarnemu lub sàdowi
dyscyplinarnemu stowarzyszenia, o któ-
rym mowa w art. 14 ust. 5 pkt 4, wy∏àcz-
nie w zakresie niezb´dnym do ustalenia,
na potrzeby post´powania dyscyplinar-
nego, naruszenia zasad etyki zawodowej
przez maklera lub doradc´, b´dàcego
cz∏onkiem tego stowarzyszenia,

2) rzecznikowi sàdu lub sàdowi izby, wy-
∏àcznie w zakresie niezb´dnym do ustale-

nia, na potrzeby prowadzonego post´po-
wania, naruszenia przez cz∏onka izby za-
sad etyki lub zasad rzetelnego wykony-
wania dzia∏alnoÊci gospodarczej.

7. Obowiàzek zachowania tajemnicy zawodo-
wej rozciàga si´ równie˝ na osoby, którym
informacje stanowiàce takà tajemnic´ zo-
sta∏y ujawnione w przypadkach okreÊlonych
w ust. 1, 1a i 1b oraz ust. 2, 5 i 6, chyba ˝e
na ujawnienie takich informacji przez te
osoby zezwala przepis prawa.”;

97) art. 161 otrzymuje brzmienie:

„Art. 161. 1. W zwiàzku z wykonywaniem zadaƒ
w zakresie nadzoru, Komisja, jej upo-
wa˝nieni przedstawiciele oraz pra-
cownicy urz´du Komisji majà prawo
dost´pu do informacji poufnych oraz
do innych informacji, w tym informa-
cji stanowiàcych tajemnic´ zawodo-
wà, b´dàcych w posiadaniu osób fi-
zycznych lub innych podmiotów,
w szczególnoÊci wymienionych
w ust. 3—11 oraz w art. 159. Informa-
cje te oraz informacje uzyskane przez
Komisj´ zgodnie z ust. 3—11 mogà
byç, je˝eli ustawa nie stanowi inaczej,
wykorzystywane wy∏àcznie do wyko-
nywania ustawowych zadaƒ w zakre-
sie nadzoru, w szczególnoÊci mogà
stanowiç dowód w post´powaniu ad-
ministracyjnym prowadzonym przez
Komisj´.

2. W stosunku do oddzia∏ów i przedsta-
wicielstw zagranicznych firm inwe-
stycyjnych prowadzàcych dzia∏alnoÊç
maklerskà na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, prawo dost´pu do
informacji stanowiàcych tajemnic´
zawodowà, b´dàcych w posiadaniu
tych podmiotów i osób fizycznych
w nich zatrudnionych lub pozostajà-
cych z nimi w stosunku zlecenia lub
innym stosunku prawnym o podob-
nym charakterze, przys∏uguje —
w zwiàzku z wykonywaniem upraw-
nieƒ, o których mowa w art. 44 ust. 2
i 3 — równie˝ przedstawicielom orga-
nów nadzoru w paƒstwie cz∏onkow-
skim, w którym zagraniczna firma in-
westycyjna uzyska∏a zezwolenie. 

3. Komisja lub jej upowa˝niony przed-
stawiciel mo˝e, na zasadach wzajem-
noÊci, przekazywaç i otrzymywaç in-
formacje, w tym opinie od Komisji
Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy
Emerytalnych, Prezesa Narodowego
Banku Polskiego oraz Komisji Nadzo-
ru Bankowego, niezb´dne do: 

1) prawid∏owego wykonywania okre-
Êlonych zadaƒ w zakresie nadzoru
lub
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2) zapewnienia prawid∏owego toku
post´powaƒ administracyjnych
lub karnych w sprawach zwiàza-
nych z wykonywaniem nadzoru.
Zasady i tryb udzielania informacji
okreÊlajà porozumienia zawarte
przez Komisj´ z tymi organami
nadzoru. 

4. Komisja lub jej upowa˝niony przed-
stawiciel mo˝e, na zasadach wzajem-
noÊci, przekazywaç i otrzymywaç in-
formacje niezb´dne w celach okreÊlo-
nych w ust. 3 od zagranicznego orga-
nu nadzoru nad rynkiem papierów
wartoÊciowych lub rynkiem finanso-
wym. Zasady i tryb udzielania infor-
macji okreÊla porozumienie zawarte
przez Komisj´ z tym organem nadzo-
ru. 

5. Udzielenie przez Komisj´ informacji
na podstawie porozumienia, o któ-
rym mowa w ust. 4, mo˝e nastàpiç,
je˝eli:

1) nie spowoduje to niekorzystnego
wp∏ywu na suwerennoÊç, bezpie-
czeƒstwo lub interes gospodarczy
Rzeczypospolitej Polskiej,

2) przepisy prawa obowiàzujàce
w paƒstwie siedziby zagranicznego
organu nadzoru, któremu informa-
cje sà przekazywane, zapewniajà:

a) wykorzystanie takich informacji
wy∏àcznie na potrzeby wykony-
wania nadzoru lub prowadzenia
post´powaƒ administracyjnych
lub sàdowych w sprawach zwià-
zanych z wykonywaniem tego
nadzoru,

b) obj´cie takich informacji tajem-
nicà wià˝àcà ten organ, 

3) zapewnione jest, ˝e dalsze przeka-
zywanie udzielonych informacji
poza zagraniczny organ nadzoru,
w innych celach ni˝ okreÊlone
w ust. 3, ka˝dorazowo mo˝liwe b´-
dzie wy∏àcznie po uprzednim uzy-
skaniu zgody Komisji.

6. Informacje uzyskane przez Komisj´
na podstawie porozumienia, o któ-
rym mowa w ust. 4, nie mogà byç,
bez zgody zagranicznego organu
nadzoru, wykorzystywane w innych
celach ni˝ okreÊlone w ust. 3 lub prze-
kazywane poza Komisj´ do w∏aÊciwe-
go organu innego paƒstwa. 

7. Na ˝àdanie organu nadzoru w paƒ-
stwie cz∏onkowskim Komisja lub jej
upowa˝niony przedstawiciel przeka-
zuje temu organowi posiadane infor-
macje, niezb´dne w celach okreÊlo-
nych w ust. 3. W przypadku gdy Ko-

misja takich informacji nie posiada,
podejmuje ona niezb´dne czynnoÊci
w celu ich uzyskania, a w razie nie-
uzyskania informacji niezw∏ocznie za-
wiadamia o tym ten organ. 

8. Komisja mo˝e odmówiç udzielenia
informacji, o których mowa w ust. 7,
je˝eli:

1) udzielenie informacji mog∏oby nie-
korzystnie wp∏ynàç na suweren-
noÊç, bezpieczeƒstwo lub interes
gospodarczy Rzeczypospolitej Pol-
skiej lub

2) ˝àdanie udzielenia informacji doty-
czy tych samych naruszeƒ przepi-
sów prawa obowiàzujàcych w paƒ-
stwie cz∏onkowskim przez ten sam
podmiot, co do których na teryto-
rium Rzeczpospolitej Polskiej toczy
si´ ju˝ post´powanie sàdowe lub
wydany zosta∏ prawomocny wy-
rok; w takim przypadku jest prze-
kazywana szczegó∏owa informacja
o tych okolicznoÊciach.

9. Je˝eli Komisja wyrazi na to zgod´,
informacje udzielone przez Komisj´
organowi nadzoru w paƒstwie cz∏on-
kowskim mogà byç wykorzystane
w innych celach ni˝ okreÊlone
w ust. 3 lub przekazane poza ten or-
gan do w∏aÊciwego organu innego
paƒstwa. 

10. Je˝eli organ nadzoru w paƒstwie
cz∏onkowskim wyrazi na to zgod´, in-
formacje niezb´dne w celach okre-
Êlonych w ust. 3, uzyskane przez Ko-
misj´ od tego organu, mogà byç wy-
korzystywane w innych celach lub
przekazywane poza Komisj´ do w∏a-
Êciwego organu innego paƒstwa,
w szczególnoÊci b´dàcego stronà
porozumienia, o którym mowa
w ust. 4. 

11. W przypadku gdy zachowania naru-
szajàce przepisy prawa wystàpi∏y
bàdê wyst´pujà na terytorium paƒ-
stwa cz∏onkowskiego lub dotyczà in-
strumentów finansowych b´dàcych
przedmiotem obrotu na rynku regu-
lowanym w paƒstwie cz∏onkowskim,
Komisja lub jej upowa˝niony przed-
stawiciel przeka˝e organowi nadzoru
w tym paƒstwie cz∏onkowskim szcze-
gó∏owe informacje dotyczàce tych
zachowaƒ.

12. Po uzyskaniu przez Komisj´ informa-
cji dotyczàcej zachowaƒ, o których
mowa w ust. 11, które mia∏y lub ma-
jà miejsce na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej albo dotyczà instru-
mentów finansowych b´dàcych
przedmiotem obrotu na rynku regu-

Dziennik Ustaw Nr 64 — 3820 — Poz. 594



lowanym w Rzeczypospolitej Pol-
skiej, Komisja lub jej upowa˝niony
przedstawiciel informuje organ nad-
zoru w paƒstwie cz∏onkowskim,
o którym mowa w ust. 11, o podj´-
tych dzia∏aniach, a w razie potrzeby
o etapach prowadzonego post´po-
wania. 

13. W przypadku gdy zachowania, o któ-
rych mowa w ust. 11, wyst´pujà na
terytorium kilku paƒstw cz∏onkow-
skich, paƒstwa cz∏onkowskie prowa-
dzà konsultacje w zakresie planowa-
nych przez nich dzia∏aƒ prowadzo-
nych zgodnie z ich kompetencjà.”;

98) po art. 161 dodaje si´ art. 161a w brzmieniu:

„Art. 161a. 1. Komisja zawiadamia Komisj´ Euro-
pejskà o:

1) udzieleniu zezwolenia na prowa-
dzenie dzia∏alnoÊci maklerskiej
osobie prawnej b´dàcej bezpo-
Êrednio lub poÊrednio zale˝nà od
podmiotu podlegajàcego prawu
paƒstwa nieb´dàcego paƒstwem
cz∏onkowskim, w terminie mie-
siàca od dnia udzielenia zezwole-
nia,

2) nabyciu pakietu akcji podmiotu
prowadzàcego dzia∏alnoÊç ma-
klerskà, je˝eli nabywcà by∏ pod-
miot podlegajàcy prawu paƒstwa
nieb´dàcego paƒstwem cz∏on-
kowskim i w wyniku tej transakcji
sta∏ si´ on podmiotem dominujà-
cym wobec podmiotu, którego ak-
cje by∏y przedmiotem transakcji. 

2. Do zawiadomieƒ, o których mowa
w ust. 1, Komisja do∏àcza opis struk-
tury grupy kapita∏owej, z tym ˝e
w przypadku zawiadomienia, o któ-
rym mowa w ust. 1 pkt 2, opis powi-
nien byç sporzàdzony wed∏ug stanu
uwzgl´dniajàcego nabycie akcji
podmiotu prowadzàcego dzia∏al-
noÊç maklerskà.

3. Komisja zawiadamia Komisj´ Euro-
pejskà o przeszkodach prawnych,
regulacyjnych i organizacyjnych, ja-
kie napotykajà domy maklerskie lub
banki prowadzàce dzia∏alnoÊç ma-
klerskà w zwiàzku z prowadzeniem
takiej dzia∏alnoÊci na terytorium
paƒstw nieb´dàcych paƒstwami
cz∏onkowskimi.”; 

99) w art. 161b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Domy maklerskie, banki prowadzàce dzia∏al-
noÊç maklerskà, zagraniczne firmy inwestycyj-
ne prowadzàce dzia∏alnoÊç maklerskà na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, zagraniczne
osoby prawne, o których mowa w art. 52 ust. 2,

prowadzàce dzia∏alnoÊç maklerskà na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej oraz banki pro-
wadzàce rachunki papierów wartoÊciowych,
mogà przekazywaç sobie, obj´te tajemnicà za-
wodowà, informacje o wierzytelnoÊciach przy-
s∏ugujàcych im wzgl´dem klientów z tytu∏u
Êwiadczonych us∏ug — w zakresie, w jakim in-
formacje te sà niezb´dne dla ochrony ich inte-
resów przed nierzetelnymi klientami.”;

100) po art. 161b dodaje si´ art. 161c—161h w brzmie-
niu: 

„Art. 161c. 1. Ka˝dy kto: 

1) posiada informacj´ poufnà
w zwiàzku z pe∏nieniem funkcji
w organach spó∏ki, posiadaniem
w spó∏ce akcji lub udzia∏ów lub
w zwiàzku z dost´pem do infor-
macji poufnej z racji zatrudnie-
nia, wykonywania zawodu, a tak-
˝e stosunku zlecenia lub innego
stosunku prawnego o podob-
nym charakterze, a w szczegól-
noÊci: 

a) cz∏onkowie zarzàdu, rady
nadzorczej, prokurenci lub
pe∏nomocnicy emitenta, jego
pracownicy, biegli rewidenci
albo inne osoby pozostajàce
z tym emitentem w stosunku
zlecenia lub innym stosunku
prawnym o podobnym cha-
rakterze, lub

b) akcjonariusze spó∏ki publicz-
nej, lub

c) osoby zatrudnione lub pe∏nià-
ce funkcje, o których mowa
w lit. a), w podmiocie zale˝-
nym lub dominujàcym wobec
emitenta instrumentów fi-
nansowych dopuszczonych
do publicznego obrotu, albo
pozostajàce z tym podmio-
tem w stosunku zlecenia lub
innym stosunku prawnym
o podobnym charakterze, lub

d) maklerzy lub doradcy, lub 

2) posiada informacj´ poufnà
w wyniku pope∏nienia przest´p-
stwa, albo

3) posiada informacj´ poufnà po-
zyskanà w sposób inny ni˝ okre-
Êlony w pkt 1 i 2, je˝eli wiedzia∏
lub przy do∏o˝eniu nale˝ytej sta-
rannoÊci móg∏ si´ dowiedzieç,
˝e jest to informacja poufna

— nie mo˝e wykorzystywaç takiej
informacji, z zastrze˝eniem ust. 7.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1,
nie mogà ujawniaç informacji pouf-
nej, z zastrze˝eniem ust. 6.
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3. W przypadku uzyskania informacji
poufnej przez osob´ prawnà lub
jednostk´ organizacyjnà nieposia-
dajàcà osobowoÊci prawnej, zakaz,
o którym mowa w ust. 1, dotyczy
równie˝ osób fizycznych, które
uczestniczà w podejmowaniu decy-
zji inwestycyjnych w imieniu lub na
rzecz tej osoby prawnej lub jed-
nostki organizacyjnej nieposiadajà-
cej osobowoÊci prawnej.

4. Wykorzystywaniem informacji po-
ufnej jest:

1) nabywanie, zbywanie lub doko-
nywanie, na podstawie tej infor-
macji, na rachunek w∏asny lub
osoby trzeciej, innej czynnoÊci
prawnej powodujàcej lub mogà-
cej powodowaç rozporzàdzenie
instrumentami finansowymi do-
puszczonymi do publicznego ob-
rotu lub b´dàcymi przedmiotem
ubiegania si´ o dopuszczenie do
publicznego obrotu albo dopusz-
czonymi lub b´dàcymi przed-
miotem ubiegania si´ o dopusz-
czenie do obrotu na rynku regu-
lowanym na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej lub którego-
kolwiek z paƒstw cz∏onkowskich
niezale˝nie od tego, czy transak-
cje, których przedmiotem jest
dany instrument, sà dokonywa-
ne na tym rynku lub innymi in-
strumentami finansowymi, któ-
rych cena lub wartoÊç zale˝y
bezpoÊrednio lub poÊrednio od
ceny danego instrumentu finan-
sowego, 

2) udzielanie rekomendacji doko-
nania przez innà osob´ czynno-
Êci okreÊlonych w pkt 1 lub po-
dejmowanie innych czynnoÊci
faktycznych, których celem jest
doprowadzenie do dokonania
przez t´ osob´ czynnoÊci okre-
Êlonych w pkt 1. 

5. Ujawnieniem informacji poufnej
jest przekazywanie, umo˝liwianie
lub u∏atwianie wejÊcia w posiada-
nie przez osob´ nieuprawnionà in-
formacji poufnej dotyczàcej:

1) jednego lub kilku emitentów in-
strumentów finansowych, o któ-
rych mowa w ust. 4 pkt 1, 

2) jednego lub kilku instrumentów
finansowych okreÊlonych
w ust. 4 pkt 1, 

3) nabywania albo zbywania in-
strumentów finansowych okre-
Êlonych w ust. 4 pkt 1. 

6. Zakazu ujawniania informacji pouf-
nej nie narusza przekazywanie ta-
kiej informacji:

1) przez osoby, o których mowa
w ust. 1, je˝eli nast´puje to w ra-
mach stosunków prawnych,
o których mowa w ust. 1 pkt 1,
a jednoczeÊnie jest zapewnione,
˝e osoby, którym informacja zo-
sta∏a w tym trybie przekazana,
zachowajà poufnoÊç tej informa-
cji, 

2) w trybie i na warunkach okreÊlo-
nych w art. 15a, 

3) na podstawie art. 83, art. 161
i art. 161f ust. 2, 

4) przez Komisj´ lub jej upowa˝nio-
nego przedstawiciela Generalne-
mu Inspektorowi Informacji Fi-
nansowej w zakresie i na zasa-
dach okreÊlonych odr´bnà usta-
wà.

7. Nie stanowi wykorzystywania in-
formacji poufnej:

1) zawieranie transakcji s∏u˝àcych
realizacji ustawowych zadaƒ
w zakresie polityki pieni´˝nej lub
dewizowej paƒstwa albo zarzà-
dzania d∏ugiem publicznym, za-
wieranych przez osoby upraw-
nione do reprezentowania w∏a-
Êciwych organów paƒstwowych,
w tym Narodowego Banku Pol-
skiego, a tak˝e przez Europejski
System Banków Centralnych,

2) nabywanie instrumentów finan-
sowych w celu stabilizacji ich ce-
ny w obrocie na rynku regulowa-
nym, w trybie, terminie i na wa-
runkach okreÊlonych w przepi-
sach Unii Europejskiej w sprawie
wyjàtków dla programów skupu
akcji w∏asnych i stabilizacji in-
strumentów finansowych, 

3) nabywanie akcji w∏asnych przez
spó∏k´ publicznà lub podmiot
dzia∏ajàcy na jej rachunek, w try-
bie, terminie i na warunkach
okreÊlonych w przepisach Unii
Europejskiej w sprawie wyjàt-
ków dla programów skupu akcji
w∏asnych i stabilizacji instru-
mentów finansowych,

4) dokonywanie transakcji stano-
wiàcej wykonanie umowy zobo-
wiàzujàcej do zbycia lub nabycia
instrumentów finansowych, za-
wartej na piÊmie z datà pewnà
przed uzyskaniem informacji po-
ufnej.
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Art. 161d. W przypadku gdy w toku wykony-
wania czynnoÊci okreÊlonych
w art. 161c ust. 6 pkt 1 emitent instru-
mentów finansowych dopuszczonych
do publicznego obrotu albo dopusz-
czonych do obrotu na rynku regulowa-
nym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub któregokolwiek z paƒstw
cz∏onkowskich niezale˝nie od tego, czy
transakcje, których przedmiotem jest
dany instrument, sà dokonywane na
tym rynku, lub osoby dzia∏ajàce w jego
imieniu lub na jego rzecz ujawnià in-
formacj´ poufnà osobie nieuprawnio-
nej — emitent jest obowiàzany,
w przypadku gdy ujawnienie by∏o za-
mierzone, do równoczesnego przeka-
zania tej informacji Komisji i spó∏ce
prowadzàcej rynek regulowany, na
którym notowane sà papiery warto-
Êciowe tego emitenta, oraz do publicz-
nej wiadomoÊci, w trybie okreÊlonym
w art. 81 ust. 1, a w przypadku gdy
ujawnienie nastàpi∏o w sposób nieza-
mierzony, do jej niezw∏ocznego prze-
kazania, chyba ˝e z odr´bnych przepi-
sów albo postanowieƒ stosownej
umowy lub statutu wynika obowiàzek
zachowania przez t´ osob´ poufnoÊci
tego rodzaju informacji. 

Art. 161e. 1. Emitent instrumentów finansowych
dopuszczonych do publicznego ob-
rotu albo dopuszczonych do obrotu
na rynku regulowanym, na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej lub
któregokolwiek z paƒstw cz∏onkow-
skich, niezale˝nie od tego, czy trans-
akcje, których przedmiotem jest da-
ny instrument, sà dokonywane na
danym rynku, jest obowiàzany do
sporzàdzenia i prowadzenia odr´b-
nych list osób fizycznych pozostajà-
cych z nim lub z innym podmiotem,
dzia∏ajàcym w jego imieniu lub na
jego rzecz, w stosunku pracy, zlece-
nia lub innym stosunku prawnym
o podobnym charakterze, które po-
siadajà dost´p do okreÊlonych infor-
macji poufnych. 

2. Na ˝àdanie Komisji lub jej upowa˝-
nionego przedstawiciela, emitent
niezw∏ocznie przekazuje listy, o któ-
rych mowa w ust. 1, informuje
o wpisaniu kolejnych osób na list´
po dacie jej sporzàdzenia oraz
o wszelkich zmianach danych
w nich zawartych.

Art. 161f. 1. Osoby wchodzàce w sk∏ad organów
zarzàdzajàcych lub nadzorczych emi-
tenta, prokurenci, oraz inne osoby
pe∏niàce w strukturze organizacyjnej
emitenta funkcje kierownicze i posia-
dajàce sta∏y dost´p do informacji po-

ufnych oraz kompetencje w zakresie
podejmowania decyzji dotyczàcych
rozwoju i perspektyw gospodar-
czych emitenta, sà obowiàzane do
przekazywania Komisji informacji
o transakcjach nabycia lub zbycia: 

1) akcji emitenta lub instrumentów
pochodnych, 

2) innych instrumentów finanso-
wych zwiàzanych z instrumenta-
mi, o których mowa w pkt 1

— zawartych przez te osoby lub oso-
by bliskie, jak równie˝ zawartych
przez podmioty bezpoÊrednio lub
poÊrednio kontrolowane przez te
osoby, podmioty, w których osoby te
wchodzà w sk∏ad organów zarzàdza-
jàcych lub nadzorczych, lub, w któ-
rych sprawujà funkcje kierownicze
i posiadajà sta∏y dost´p do informa-
cji poufnych oraz kompetencje w za-
kresie podejmowania decyzji doty-
czàcych rozwoju i perspektyw go-
spodarczych emitenta lub podmioty,
z dzia∏alnoÊci których czerpià zyski
albo których interesy sà równowa˝-
ne z interesami tych osób.

2. Komisja udost´pnia informacje
otrzymane na podstawie ust. 1. 

3. Przekazanie informacji przez osob´
obowiàzanà, o której mowa w ust. 1,
oraz udost´pnienie tej informacji
przez Komisj´ nast´puje w sposób
okreÊlony w art. 161g.

4. Na osob´, która nie wykona∏a lub
nienale˝ycie wykona∏a obowiàzek,
o którym mowa w ust. 1, Komisja
mo˝e na∏o˝yç kar´ pieni´˝nà w wy-
sokoÊci do 100 000 z∏, chyba ˝e oso-
ba ta:

1) zleci∏a uprawnionemu podmioto-
wi prowadzàcemu dzia∏alnoÊç
maklerskà zarzàdzanie portfelem
jej papierów wartoÊciowych,
w sposób który wy∏àcza wiedz´
tej osoby o transakcjach zawiera-
nych w ramach tego zarzàdzania,

2) przy zachowaniu nale˝ytej staran-
noÊci nie wiedzia∏a lub nie mog∏a
si´ dowiedzieç o dokonaniu trans-
akcji. 

5. Wydanie decyzji nast´puje po prze-
prowadzeniu rozprawy.

6. Przez osoby bliskie, o których mowa
w ust. 1, rozumie si´ ma∏˝onka, oso-
by pozostajàce faktycznie we wspól-
nym po˝yciu, krewnych i powinowa-
tych do drugiego stopnia bàdê osoby
zwiàzane z tytu∏u przysposobienia,
opieki lub kurateli.
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Art. 161g. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji
finansowych okreÊla, w drodze rozpo-
rzàdzenia, tryb i termin przekazywa-
nia informacji, o których mowa
w art. 161f ust. 1, oraz zakres tych in-
formacji, tryb i termin ich udost´pnia-
nia przez Komisj´, a tak˝e dane, jakie
powinna zawieraç lista, o której mowa
w art. 161e, sposób jej aktualizacji oraz
okres przechowywania, majàc na uwa-
dze zapewnienie prawid∏owego wyko-
nywania przez Komisj´ zadaƒ w zakre-
sie nadzoru z uwzgl´dnieniem ko-
niecznoÊci zapewnienia dost´pu
uczestników rynku do informacji. 

Art. 161h. 1. Na osoby fizyczne wymienione
w art. 161c ust. 1 pkt 1 lit. a), które
posiadajàc dost´p do informacji po-
ufnej wykorzysta∏y informacj´ pouf-
nà, Komisja mo˝e, z zastrze˝eniem
ust. 4, na∏o˝yç w drodze decyzji ka-
r´ pieni´˝nà do wysokoÊci 200 000 z∏
albo kar´ pieni´˝nà do wysokoÊci
pi´ciokrotnoÊci uzyskanej korzyÊci
majàtkowej, albo obie te kary ∏àcz-
nie.

2. Wydanie decyzji nast´puje po prze-
prowadzeniu rozprawy. 

3. Komisja mo˝e og∏osiç w Dzienniku
Urz´dowym Komisji Papierów War-
toÊciowych i Gie∏d, lub nakazaç opu-
blikowanie w dwóch dziennikach
ogólnopolskich, na koszt strony,
w ca∏oÊci lub w cz´Êci uchwa∏´ Ko-
misji b´dàcà podstawà wydania de-
cyzji, o której mowa w ust. 1, chyba
˝e spowodowa∏oby to poniesienie
przez stron´ niewspó∏miernej straty
lub poniesienie przez inwestorów
szkód w wielkich rozmiarach.

4. W przypadku gdy w wyniku wyko-
rzystania informacji poufnej uzyska-
no korzyÊç majàtkowà co najmniej
znacznej wartoÊci w rozumieniu
przepisów Kodeksu karnego, nie
wydaje si´ decyzji w sprawie na∏o-
˝enia kary pieni´˝nej, o której mowa
w ust. 1. W tym zakresie Komisja
sk∏ada zawiadomienie o przest´p-
stwie.”; 

101) art. 166 otrzymuje brzmienie:

„Art. 166. Kto bez wymaganego zezwolenia pro-
wadzi dzia∏alnoÊç w zakresie obrotu in-
strumentami finansowymi — podlega
grzywnie do 5 000 000 z∏.”; 

102) uchyla si´ art. 166a;

103) po art. 174 dodaje si´ art. 174a w brzmieniu: 

„Art. 174a. 1. Kto b´dàc odpowiedzialnym za po-
prawnoÊç informacji przekazywa-

nych do Komisji w celu opóênienia,
o którym mowa w art. 81 ust. 4, po-
daje nieprawdziwe dane lub zataja
prawdziwe dane, w sposób istotny
wp∏ywajàce na treÊç tej informacji,
podlega grzywnie do 2 000 000 z∏.

2. Tej samej karze podlega kto b´dàc
odpowiedzialnym za poprawnoÊç
informacji przekazywanych do Ko-
misji, w celu uzyskania zwolnienia
emitenta z obowiàzków przekazywa-
nia informacji do publicznej wiado-
moÊci, podaje nieprawdziwe dane
lub zataja prawdziwe dane, w spo-
sób istotny wp∏ywajàce na treÊç
wniosku, o którym mowa
w art. 81c ust. 1.”;

104) art. 176—178 otrzymujà brzmienie: 

„Art. 176. 1. Kto wbrew zakazowi, o którym mowa
w art. 161c, ujawnia informacj´ pouf-
nà, podlega grzywnie do 2 000 000 z∏
albo karze pozbawienia wolnoÊci do
lat 3, albo obu tym karom ∏àcznie.

2. Kto wbrew zakazowi, o którym mowa
w art. 161c, wykorzystuje informacj´
poufnà, podlega grzywnie do 
5 000 000 z∏ albo karze pozbawienia
wolnoÊci od 3 miesi´cy do lat 5, albo
obu tym karom ∏àcznie.

3. Je˝eli czynu okreÊlonego w ust. 2 do-
puszcza si´ osoba, o której mowa
w art. 161c ust. 1 pkt 1 lit. a), podlega
ona grzywnie do 5 000 000 z∏ albo ka-
rze pozbawienia wolnoÊci od 6 mie-
si´cy do lat 8, albo obu tym karom
∏àcznie.

4. Nie pope∏nia przest´pstwa okreÊlo-
nego w ust. 2 osoba wymieniona
w art. 161c ust. 1 pkt 1 lit. a), je˝eli
w wyniku wykorzystania informacji
poufnej nie osiàgn´∏a korzyÊci majàt-
kowej znacznej wartoÊci. W tym za-
kresie stosuje si´ przepisy art. 161h.

Art. 177. 1. Kto dokonuje manipulacji w sposób,
o którym mowa w art. 97 ust. 2, pod-
lega grzywnie do 5 000 000 z∏ albo ka-
rze pozbawienia wolnoÊci od 3 mie-
si´cy do lat 5, albo obu tym karom
∏àcznie.

2. Je˝eli sprawca czynu okreÊlonego
w ust. 1 dzia∏a w porozumieniu z innà
osobà, podlega grzywnie do 
5 000 000 z∏ albo karze pozbawienia
wolnoÊci od 6 miesi´cy do lat 8, albo
obu tym karom ∏àcznie.

3. Kto wchodzi w porozumienie z innà
osobà majàce na celu manipulacj´,
podlega grzywnie do 5 000 000 z∏.

Art. 178. 1. Kto uniemo˝liwia bàdê utrudnia prze-
prowadzanie czynnoÊci w post´po-
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waniu kontrolnym lub administracyj-
nym albo czynnoÊci, o których mowa
w art. 44, art. 47 ust. 2 i 3, art. 81a,
art. 107 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz
art. 115 ust. 3 i art. 142 w zwiàzku
z art. 107 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, albo nie
wykonuje zaleceƒ, o których mowa
w art. 19c, lub wykonuje je nietermi-
nowo, podlega karze aresztu albo
ograniczenia wolnoÊci albo karze
grzywny.

2. Tej samej karze podlega, kto dzia∏ajàc
w imieniu lub w interesie osoby
prawnej:

1) wbrew nakazowi okreÊlonemu
w art. 46 ust. 4 nie dokonuje prze-
niesienia rachunków papierów
wartoÊciowych i rachunków pie-
ni´˝nych lub dokumentów zwiàza-
nych z prowadzeniem tych rachun-
ków,

2) wbrew obowiàzkowi, o którym
mowa w art. 47 ust. 1, nie archiwi-
zuje lub nie przechowuje doku-
mentów lub innych noÊników in-
formacji zwiàzanych z prowadze-
niem dzia∏alnoÊci maklerskiej,

3) dopuszcza si´ czynów okreÊlonych
w pkt 1 lub 2 dzia∏ajàc w imieniu
lub w interesie osoby prawnej lub
jednostki organizacyjnej nieposia-
dajàcej osobowoÊci prawnej.

3. Orzekanie w sprawach okreÊlonych
w ust. 1 i 2 nast´puje w trybie przepi-
sów Kodeksu post´powania w spra-
wach o wykroczenia.”;

105) w art. 122a ust. 1 zdanie wst´pne oraz w pkt 3,
ust. 2, ust. 4 i ust. 5, w art. 122b ust. 1 i ust. 2
pkt 1 i 2, ust. 3, ust. 5, w art. 123 ust. 1—5 po u˝y-
tym w ró˝nych przypadkach wyrazie „syndyk”
dodaje si´ u˝yte w odpowiednich przypadkach
wyrazy „lub zarzàdca”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o kon-
troli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65)
w art. 34a w ust. 5 dodaje si´ pkt 8 w brzmieniu:

„8) Przewodniczàcemu Komisji Papierów WartoÊcio-
wych i Gie∏d, w zakresie niezb´dnym do przepro-
wadzenia post´powania wyjaÊniajàcego na pod-
stawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo
o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi
(Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z póên. zm.6)).”.

Art. 3. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Pra-
wo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z póên.

zm.7)) w art. 105 w ust. 1 w pkt 2 lit. g otrzymuje
brzmienie:

„g) Przewodniczàcego Komisji Papierów WartoÊcio-
wych i Gie∏d, w zakresie niezb´dnym do wykony-
wania nadzoru, w tym przeprowadzenia post´po-
wania wyjaÊniajàcego, na podstawie ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym
obrocie papierami wartoÊciowymi (Dz. U.
z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z póên. zm.8)),”.

Art. 4. W ustawie z dnia 26 paêdziernika 2000 r.
o gie∏dach towarowych (Dz. U. Nr 103, poz. 1099,
z póên. zm.9)) w art. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) domu maklerskim — rozumie si´ przez to:

a) domy maklerskie,

b) banki prowadzàce dzia∏alnoÊç maklerskà,

c) zagraniczne firmy inwestycyjne lub zagranicz-
ne osoby prawne, o których mowa w przepi-
sach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Pra-
wo o publicznym obrocie papierami warto-
Êciowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447,
z póên. zm.10)), prowadzàce dzia∏alnoÊç ma-
klerskà na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej

— je˝eli dokonujà czynnoÊci w zakresie obrotu
towarami gie∏dowymi,”.

Art. 5. W ustawie z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmia-
nie ustawy o post´powaniu egzekucyjnym w admini-
stracji, ustawy o podatkach i op∏atach lokalnych, usta-
wy o dop∏atach do oprocentowania niektórych kredy-
tów bankowych, ustawy — Prawo o publicznym obro-
cie papierami wartoÊciowymi, ustawy — Ordynacja
podatkowa, ustawy o finansach publicznych, ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych oraz usta-
wy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsi´biorstw
paƒstwowych — w zwiàzku z dostosowaniem do pra-
wa Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 122, poz. 1315) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 4:

a) w pkt 25 uchyla si´ lit. b,
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6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r.
Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 124, poz. 1151, Nr 170,
poz. 1651 i Nr 223, poz. 2216 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594. 

———————
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141,
poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169,
poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 50,
poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228,
poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276. 

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r.
Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 124, poz. 1151,
Nr 170, poz. 1651 i Nr 223, poz. 2216 oraz z 2004 r. Nr 64,
poz. 594.

9) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 200, poz. 1686 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424,
Nr 84, poz. 774 i Nr 223, poz. 2216. 

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r.
Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 124, poz. 1151,
Nr 170, poz. 1651 i Nr 223, poz. 2216 oraz z 2004 r. Nr 64,
poz. 594.



b) w pkt 26 uchyla si´ lit. a, b i d,
c) w pkt 27 uchyla si´ lit. c, 
d) uchyla si´ pkt 30,
e) uchyla si´ pkt 31,
f) uchyla si´ pkt 34,
g) pkt 41 otrzymuje brzmienie: 

„41) po art. 59 dodaje si´ art. 59a w brzmieniu: 
„Art. 59a. 1. Dom maklerski, bank prowa-

dzàcy  dzia∏alnoÊç maklerskà
oraz bank prowadzàcy rachun-
ki papierów wartoÊciowych sà
obowiàzane posiadaç central´
na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej. 

2. Za central´ domu maklerskie-
go uwa˝a si´ jednostk´ organi-
zacyjnà domu maklerskiego,
w której wykonujà w sposób
sta∏y dzia∏alnoÊç cz∏onkowie
zarzàdu domu maklerskiego. 

3. Za central´ banku prowadzàce-
go dzia∏alnoÊç maklerskà uwa-
˝a si´ jednostk´ organizacyjnà
banku, w której jest prowadzo-
na ta dzia∏alnoÊç i w której
w sposób sta∏y wykonujà dzia-
∏alnoÊç osoby kierujàce dzia∏al-
noÊcià maklerskà. 

4. Za central´ banku prowadzàce-
go rachunki papierów warto-
Êciowych uwa˝a si´ jednostk´
organizacyjnà banku, w której
w sposób sta∏y wykonujà dzia-
∏alnoÊç osoby kierujàce dzia∏al-
noÊcià banku polegajàcà na
prowadzeniu rachunków pa-
pierów wartoÊciowych.”;”,

h) uchyla si´ pkt 43,
i) uchyla si´ pkt 50,
j) uchyla si´ pkt 51, 
k) uchyla si´ pkt 91;

2) w art. 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Z dniem przystàpienia Rzeczypospolitej Pol-

skiej do Unii Europejskiej wchodzà w ˝ycie,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà: 
1) art. 59a ustawy, o której mowa w art. 4,
2) art. 63a ustawy, o której mowa w art. 4 —

w zakresie dotyczàcym emitenta, którego
papiery wartoÊciowe zosta∏y dopuszczone
do obrotu w paƒstwie cz∏onkowskim, 

3) art. 43, art. 59 oraz art. 112 ust. 2 ustawy,
o której mowa w art. 6.”.

Art. 6. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o osta-
tecznoÊci rozrachunku w systemach p∏atnoÊci i syste-
mach rozrachunku papierów wartoÊciowych oraz za-
sadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. Nr 123,
poz. 1351 oraz z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 223,
poz. 2216) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 1 w pkt 5:

a) lit. d—f otrzymujà brzmienie:
„d) dom maklerski w rozumieniu ustawy z dnia

21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym
obrocie papierami wartoÊciowymi (Dz. U.
z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z póên. zm.11)),

e) zagraniczna osoba prawna, o której mowa
w art. 52 ust. 2 ustawy wymienionej
w lit. d), prowadzàca dzia∏alnoÊç maklerskà
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

f)  zagraniczna firma inwestycyjna, o której
mowa w art. 4 pkt 25 ustawy wymienionej
w lit. d), prowadzàca dzia∏alnoÊç maklerskà
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,”,

b) lit. j otrzymuje brzmienie:
„j) podmiot, którego siedziba znajduje si´ poza

terytorium innych paƒstw cz∏onkowskich,
prowadzàcy dzia∏alnoÊç analogicznà do dzia-
∏alnoÊci instytucji kredytowej, o której mowa
w lit. c), lub zagranicznej firmy inwestycyj-
nej, o której mowa w art. 4 pkt 25, ustawy
wymienionej w lit. d),”;

2) art. 2 otrzymuje brzmienie:
„Art. 2. Przepisy ustawy dotyczàce papierów war-

toÊciowych stosuje si´ równie˝ do praw
majàtkowych, o których mowa w art. 2
pkt 2 lit. d) i e) ustawy z dnia 26 paêdzier-
nika 2000 r. o gie∏dach towarowych (Dz. U.
Nr 103, poz. 1099, z póên. zm.12)).”.

Art. 7. 1. Zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci
maklerskiej udzielone przez Komisj´ przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie ustawy uprawniajà do wykonywania
czynnoÊci okreÊlonych w art. 30 ust. 2—2b ustawy,
o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym im ni-
niejszà ustawà, z zastrze˝eniem art. 43a ustawy, o któ-
rej mowa w art. 1.

2. Podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç maklerskà, na
podstawie zezwoleƒ udzielonych przez Komisj´ przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, sà obowiàzane, w ter-
minie 3 miesi´cy od dnia jej wejÊcia w ˝ycie, do dosto-
sowania prowadzonej dzia∏alnoÊci do warunków 
wymaganych przepisami ustawy, o której mowa
w art. 1. 

3. Podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç maklerskà
lub prowadzàce rachunki papierów wartoÊciowych, na
podstawie zezwolenia udzielonego przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie ustawy, sà obowiàzane do przekazania
Komisji:
1) informacji, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 2, 5

i 5a ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà, w terminie 6 miesi´cy
od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy;

2) dokumentów, o których mowa odpowiednio
w art. 40 ust. 2 pkt 4a i 4b, art. 54 ust. 2
pkt 4a i 4b albo art. 57 ust. 5 pkt 5 ustawy, o której
mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà
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11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r.
Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 124, poz. 1151, Nr 170,
poz. 1651 i Nr 223, poz. 2216 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594.

12) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 200, poz. 1686, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84,
poz. 774 i Nr 223, poz. 2216 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594. 



ustawà, w terminie 3 miesi´cy od dnia wejÊcia
ustawy w ˝ycie. 

Art. 8. W przypadku osób skreÊlonych przed dniem
wejÊcia w ˝ycie art. 1 pkt 17 z listy maklerów papierów
wartoÊciowych lub z listy doradców inwestycyjnych
z powodu niewykonywania zawodu, ponowne wpisa-
nie na list´ maklerów papierów wartoÊciowych lub li-
st´ doradców inwestycyjnych nast´puje na wniosek
z∏o˝ony w terminie 12 miesi´cy od tego dnia, o ile
osoby te spe∏niajà warunki okreÊlone w art. 22 ust. 1
pkt 1—3 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 9. 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy — w za-
kresie podlegajàcych rozpatrzeniu przez Komisj´
spraw o czyn okreÊlony w art. 161h — nie wszczyna
si´ post´powania karnego w sprawach o przest´p-
stwo okreÊlone w art. 176 ust. 2 ustawy, o której mo-
wa w art. 1, a post´powanie karne wszcz´te w tych
sprawach umarza si´. 

2. Sàd lub prokurator niezw∏ocznie dor´cza Prze-
wodniczàcemu Komisji odpis postanowienia o umo-
rzeniu lub odmowie wszcz´cia post´powania karnego
w sprawach o przest´pstwo, o którym mowa w ust. 1.
Na wniosek Przewodniczàcego Komisji, sàd lub pro-
kurator umo˝liwia sporzàdzenie, na jego koszt, kopii
akt lub innych dokumentów dotyczàcych tych spraw.

3. Po otrzymaniu postanowienia, o którym mowa
w ust. 2, Komisja mo˝e wszczàç post´powanie admi-
nistracyjne w sprawach o czyny wymienione
w art. 161h, chyba ˝e od chwili pope∏nienia czynu
up∏ynà∏ okres przedawnienia jego karalnoÊci ustalony
w odr´bnych przepisach dla odpowiadajàcego mu
przest´pstwa okreÊlonego w art. 176 ust. 2 ustawy,
o której mowa w art. 1. 

4. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje si´ do spraw
o przest´pstwa, w odniesieniu do których postanowie-
nie o odmowie wszcz´cia lub o umorzeniu post´po-
wania karnego sta∏o si´ prawomocne przed dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy.

Art. 10. Do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych na podstawie przepisów w brzmieniu nadanym
niniejszà ustawà pozostajà w mocy przepisy wyko-
nawcze wydane na podstawie przepisów dotychcza-
sowych, o ile nie sà sprzeczne z niniejszà ustawà, nie
d∏u˝ej jednak ni˝ przez 12 miesi´cy od dnia jej wejÊcia
w ˝ycie.

Art. 11. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 maja
2004 r., z wyjàtkiem art. 1 pkt 17, 85 i 86 oraz 87, w za-
kresie dotyczàcym ustanawiania zarzàdu w∏asnego,
pkt 105, oraz art. 8, które wchodzà w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
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Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 23 stycznia
2004 r. o systemie monitorowania i kontrolowania ja-
koÊci paliw ciek∏ych i biopaliw ciek∏ych (Dz. U. Nr 34,
poz. 293) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Sposób pobierania próbek okreÊla za∏àcznik
do rozporzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej:
J. Hausner
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie sposobu pobierania próbek

———————
1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podsta-
wie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spo∏ecznej z dnia 31 marca 2004 r. (poz. 595)

SPOSÓB POBIERANIA PRÓBEK

1. Sposób pobierania próbek ze zbiornika.

1.1. Próbki pobiera si´ w sposób r´czny, gdy zawar-
toÊç zbiornika znajduje si´ w spoczynku.

1.2. Próbki pobiera si´ przy u˝yciu przyrzàdu do po-
bierania próbek, zanurzajàc go poni˝ej lustra pa-
liwa i utrzymujàc go na odpowiedniej g∏´boko-
Êci do momentu jego nape∏nienia.

1.3. Próbki nale˝y pobieraç w kolejnoÊci od szczytu
do dna zbiornika, aby uniknàç zaburzeƒ w ni˝-
szych poziomach paliwa.

1.4. Zasady post´powania, rodzaje przyrzàdów do
pobierania próbek, pobieranie próbek oraz po-
st´powanie z próbkami okreÊla norma PN-EN
ISO 3170.


