
w art. 9, stajà si´ bankami uprawnionymi do wykony-
wania czynnoÊci bankowej w zakresie poÊrednictwa
w dokonywaniu przekazów pieni´˝nych oraz rozliczeƒ
w obrocie dewizowym, z tym ˝e:

1) banki sà obowiàzane, w terminie 12 miesi´cy od
dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, dostoso-
waç okreÊlony w statucie przedmiot dzia∏ania,
w zakresie dotyczàcym czynnoÊci poÊrednictwa
w dokonywaniu przekazów pieni´˝nych oraz rozli-
czeƒ w obrocie dewizowym, do art. 5 ust. 2 pkt 10
ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nada-
nym niniejszà ustawà,

2) oddzia∏y banków zagranicznych sà obowiàzane,
w terminie 12 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszej ustawy, wystàpiç z wnioskiem o zmian´
zezwolenia na ich utworzenie, w cz´Êci dotyczàcej

rodzajów czynnoÊci bankowych, do których wyko-
nywania oddzia∏ jest upowa˝niony, w celu dosto-
sowania zawartych w nim zapisów dotyczàcych
poÊrednictwa w dokonywaniu przekazów pieni´˝-
nych oraz rozliczeƒ w obrocie dewizowym do
art. 5 ust. 2 pkt 10 ustawy, o której mowa w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà 

— pod rygorem utraty dotychczasowych uprawnieƒ
w tym zakresie.

Art. 22. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 maja
2004 r., z wyjàtkiem art. 61, 71, 127 i art. 128 ustawy,
o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniej-
szà ustawà, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2005 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA

z dnia 2 kwietnia 2004 r.

o niektórych zabezpieczeniach finansowych1)

Rozdzia∏ 1 

Przepisy ogólne 

Art. 1. Ustawa reguluje zasady ustanawiania i wy-
konywania zabezpieczeƒ na Êrodkach pieni´˝nych lub
instrumentach finansowych (zabezpieczenia finanso-
we) wierzytelnoÊci pieni´˝nych lub wierzytelnoÊci,
w których Êwiadczenie polega na dostarczeniu instru-
mentów finansowych (wierzytelnoÊci finansowe),
w tym wierzytelnoÊci przysz∏ych, zale˝nych od termi-
nu lub warunku albo okresowych, a tak˝e zasady za-
spokajania si´ z tych zabezpieczeƒ. 

Art. 2. 1. Przepisy ustawy stosuje si´, je˝eli ustana-
wiajàcym lub przyjmujàcym zabezpieczenie finanso-
we jest: 

1) Narodowy Bank Polski;

2) bank centralny innego paƒstwa;

3) Europejski Bank Centralny, Europejski Bank Inwe-
stycyjny, Bank Rozrachunków Mi´dzynarodo-
wych, Mi´dzynarodowy Fundusz Walutowy; 

4) Mi´dzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, Mi´-
dzynarodowa Korporacja Finansowa, Mi´dzyame-
rykaƒski Bank Rozwoju, Azjatycki Bank Rozwoju,
Afrykaƒski Bank Rozwoju, Bank Rozwoju Rady Eu-
ropy, Nordycki Bank Inwestycyjny, Karaibski Bank
Rozwoju, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju,
Europejski Fundusz Inwestycyjny, Mi´dzyamery-
kaƒska Korporacja Inwestycyjna; 

5) dom maklerski, zagraniczna osoba prawna prowa-
dzàca dzia∏alnoÊç maklerskà oraz zagraniczna fir-
ma inwestycyjna 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.2));

6) towarzystwo funduszy inwestycyjnych w zakresie
zarzàdzania funduszami inwestycyjnymi otwarty-
mi, fundusz inwestycyjny otwarty oraz spó∏ka za-
rzàdzajàca funduszem zagranicznym w rozumie-
niu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach
inwestycyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 448,
z póên. zm.3));

———————
1) Niniejsza ustawa wdra˝a dyrektyw´ 2002/47/WE z dnia

6 czerwca 2002 r. w sprawie ustanawiania zabezpieczeƒ
finansowych (Dz. Urz. WE L 168 z 27.06.2002 r.).

———————
2) 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
i Nr 91, poz. 871.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1178 oraz
z 2003 r. Nr 124, poz. 1151.



7) bank, instytucja kredytowa lub instytucja finanso-
wa w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
— Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665,
z póên. zm.4));

8) towarzystwo emerytalne w rozumieniu ustawy
z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjono-
waniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139,
poz. 934, z póên. zm.5));

9) partner centralny, agent rozrachunkowy lub izba
rozliczeniowa w rozumieniu ustawy z dnia
24 sierpnia 2001 r. o ostatecznoÊci rozrachunku
w systemach p∏atnoÊci i systemach rozrachunku
papierów wartoÊciowych oraz zasadach nadzoru
nad tymi systemami (Dz. U. Nr 123, poz. 1351,
z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 223, poz. 2216 oraz z
2004 r. Nr 64, poz. 594); 

10) agent rozliczeniowy w rozumieniu ustawy z dnia
12 wrzeÊnia 2002 r. o elektronicznych instrumen-
tach p∏atniczych (Dz. U. Nr 169, poz. 1385 oraz z
2004 r, Nr 91, poz. 870);

11) zak∏ad ubezpieczeƒ w rozumieniu ustawy z dnia
22 maja 2003 r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej
(Dz. U. Nr 124, poz. 1151 oraz z 2004 r. Nr 91,
poz. 870);

12) organ w∏adzy publicznej dzia∏ajàcy w imieniu
Skarbu Paƒstwa; 

13) zagraniczny organ administracji publicznej paƒ-
stwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, którego
zadaniem jest w szczególnoÊci zarzàdzanie d∏u-
giem publicznym, lub posiadajàcy zezwolenie na
prowadzenie rachunków dla klientów.

2. D∏u˝nikiem z wierzytelnoÊci finansowej mo˝e
byç inna osoba ni˝ ustanawiajàcy zabezpieczenie. 

3. Przepisów ustawy nie stosuje si´ do umów usta-
nawiajàcych zabezpieczenie, których stronà jest osoba
fizyczna.

Art. 3. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà: 

1) Êrodki pieni´˝ne — Êrodki pieni´˝ne na rachunku
oraz roszczenia o wyp∏at´ Êrodków pieni´˝nych,
w tym z lokat na rynku pieni´˝nym;

2) instrumenty finansowe — papiery wartoÊciowe
w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami
wartoÊciowymi, a tak˝e bankowe papiery warto-
Êciowe, udzia∏y w spó∏kach i jednostki uczestnic-
twa w funduszach inwestycyjnych;

3) klauzula kompensacyjna — klauzul´ przewidujàcà
w razie wystàpienia podstawy realizacji zabezpie-
czenia natychmiastowe potràcenie lub kompensa-
t´ wierzytelnoÊci, oraz sposób ich dokonania i roz-
liczenia stron, zawartà w umowie o ustanowienie
zabezpieczenia finansowego, umowie ramowej
zwiàzanej z tà umowà lub w umowie szczegó∏owej
zawartej w wykonaniu umowy ramowej;

4) podstawa realizacji zabezpieczenia — naruszenie
warunków umowy lub inne zdarzenie, które
uprawniajà do zaspokojenia si´ z zabezpieczenia
finansowego; 

5) prawo u˝ycia — prawo zastawnika do wykonywa-
nia praw do przedmiotu zabezpieczenia, w tym po-
bierania z niego po˝ytków oraz rozporzàdzania
tym przedmiotem, w zakresie okreÊlonym w umo-
wie; 

6) odpowiedni przedmiot zast´pczy — w odniesieniu
do:

a) Êrodków pieni´˝nych — Êrodki pieni´˝ne w tej
samej kwocie i w tej samej walucie, 

b) instrumentów finansowych — instrumenty fi-
nansowe wyemitowane przez tego samego
emitenta, o tej samej wartoÊci nominalnej oraz
walucie, nieró˝niàce si´ mi´dzy sobà w zakresie
zasad przenoszenia praw z tych instrumentów,
uprawnieƒ i obowiàzków z nich wynikajàcych,
terminów ustalenia praw do Êwiadczeƒ z nich
wynikajàcych, wysokoÊci i rodzaju tych Êwiad-
czeƒ, a tak˝e terminów i trybu ich realizacji,
a w szczególnoÊci instrumenty finansowe ozna-
czone tym samym kodem przez Krajowy Depo-
zyt Papierów WartoÊciowych S.A., lub inne in-
strumenty finansowe, których przeniesienie ma
nastàpiç po wystàpieniu wskazanego w umo-
wie zdarzenia majàcego wp∏yw na wartoÊç in-
strumentów finansowych b´dàcych przedmio-
tem zabezpieczenia;

7) zabezpieczenie na zdematerializowanych papie-
rach wartoÊciowych — zabezpieczenie finansowe
na papierach wartoÊciowych niemajàcych formy
dokumentu, odnotowane na koncie depozyto-
wym, rachunku papierów wartoÊciowych lub w in-
nej ewidencji takich papierów prowadzonej przez
w∏aÊciwe podmioty.

Art. 4. 1. WierzytelnoÊci stron wynikajàce z umowy
o ustanowienie zabezpieczenia finansowego lub b´dà-
ce jej przedmiotem mogà byç przedmiotem kompen-
saty, je˝eli strony w umowie ustanowi∏y klauzul´ kom-
pensacyjnà. 
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4) 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 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68,
poz. 623 i Nr 91, poz. 870.

5) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1998 r. Nr 98, poz. 610, Nr 106, poz. 668 i Nr 162,
poz. 1118, z 1999 r. Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 60,
poz. 702, z 2001 r. Nr 8, poz. 64 i Nr 110, poz. 1189,
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 153, poz. 1271 i Nr 241,
poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1153, Nr 166,
poz. 1609 i Nr 170, poz. 1651.



2. Kompensata jest dopuszczalna tak˝e wtedy, gdy
wierzytelnoÊci nie sà wymagalne. 

3. Poprzez kompensat´:

1) kwota netto wynikajàca z obliczenia wzajemnych
wierzytelnoÊci stron jest p∏atna stronie, której wie-
rzytelnoÊç lub suma wierzytelnoÊci jest wy˝sza;

2) wierzytelnoÊç o zap∏at´ kwoty, o której mowa
w pkt 1, jest wymagalna, tak˝e wtedy, gdy wierzy-
telnoÊci b´dàce przedmiotem kompensaty nie by-
∏y wymagalne.

Rozdzia∏ 2 

Umowa o ustanowienie zabezpieczenia finansowego 

Art. 5. 1. Umowa o ustanowienie zabezpieczenia fi-
nansowego okreÊla wierzytelnoÊci finansowe podle-
gajàce zabezpieczeniu oraz sposób zabezpieczenia,
polegajàcego na: 

1) przeniesieniu — tak˝e z zastrze˝eniem odkupu —
przez ustanawiajàcego zabezpieczenie na przyj-
mujàcego zabezpieczenie prawa do Êrodków pie-
ni´˝nych lub instrumentów finansowych, albo

2) ustanowieniu przez ustanawiajàcego zabezpiecze-
nie na rzecz przyjmujàcego zabezpieczenie zastawu
na prawach do Êrodków pieni´˝nych lub na instru-
mentach finansowych (zastaw finansowy), albo

3) ustanowieniu blokady na rachunku lub koncie de-
pozytowym papierów wartoÊciowych zgodnie
z odr´bnymi przepisami. 

2. Umowa okreÊla ponadto termin, do którego usta-
nawia si´ zabezpieczenie, podstawy realizacji zabezpie-
czenia oraz, z zastrze˝eniem art. 11, sposób wyceny
przedmiotu zabezpieczenia i zasady rozliczenia stron. 

3. Umowa mo˝e przewidywaç odpowiedni przed-
miot zast´pczy, a w przypadku zastawu finansowego
równie˝ ustanowienie prawa u˝ycia lub zaspokojenie
si´ zastawnika przez przej´cie przedmiotu zastawu fi-
nansowego. Umowa mo˝e przewidywaç tak˝e zast´-
powanie Êrodków pieni´˝nych lub instrumentów fi-
nansowych innymi Êrodkami pieni´˝nymi lub instru-
mentami finansowymi.

Art. 6. Do zabezpieczenia wierzytelnoÊci finanso-
wych polegajàcego na ustanowieniu blokady na ra-
chunku lub koncie depozytowym papierów wartoÊcio-
wych stosuje si´ odpowiednio przepisy o zastawie fi-
nansowym.

Art. 7. 1. Ustanowienie zastawu finansowego nie
wymaga zawarcia umowy z datà pewnà ani umowy
z podpisami notarialnie poÊwiadczonymi. 

2. Zabezpieczenie na Êrodkach pieni´˝nych odno-
towuje si´ na rachunku Êrodków pieni´˝nych b´dà-
cych przedmiotem zabezpieczenia, zaÊ zabezpieczenie
na instrumentach finansowych odnotowuje si´ na

koncie depozytowym, rachunku papierów wartoÊcio-
wych lub w innej ewidencji takich papierów prowa-
dzonej przez w∏aÊciwe podmioty.

Rozdzia∏ 3 

Wykonywanie uprawnieƒ i zaspokajanie si´ 
uprawnionego z zabezpieczenia finansowego 

Art. 8. 1. Zaspokojenie z zabezpieczenia finanso-
wego, polegajàcego na przeniesieniu na przyjmujàce-
go zabezpieczenia prawa do Êrodków pieni´˝nych lub
instrumentów finansowych, nast´puje z chwilà wystà-
pienia podstawy realizacji zabezpieczenia. Przyjmujà-
cy zabezpieczenie zawiadamia ustanawiajàcego za-
bezpieczenie o wygaÊni´ciu roszczenia o zwrot przed-
miotu zabezpieczenia.

2. WierzytelnoÊç zwiàzana z wynikajàcym z umo-
wy o ustanowienie zabezpieczenia finansowego zobo-
wiàzaniem przyjmujàcego zabezpieczenie do przenie-
sienia odpowiedniego przedmiotu zast´pczego mo˝e
byç przedmiotem kompensaty, je˝eli zobowiàzanie to
nie zosta∏o wykonane do chwili wystàpienia podstawy
realizacji zabezpieczenia. 

Art. 9. 1. W razie wykonania prawa u˝ycia, polega-
jàcego na rozporzàdzeniu przedmiotem zabezpiecze-
nia, zastawnik jest obowiàzany do zastàpienia przed-
miotu zabezpieczenia odpowiednim przedmiotem za-
st´pczym najpóêniej w terminie wykonania zobowià-
zania podlegajàcego zabezpieczeniu, chyba ˝e w ter-
minie okreÊlonym w umowie o ustanowienie zabez-
pieczenia finansowego dokona rozliczenia wierzytel-
noÊci stron. 

2. Odpowiedni przedmiot zast´pczy staje si´
przedmiotem zabezpieczenia pierwotnie ustanowio-
nego. 

3. W razie wystàpienia podstawy realizacji zabez-
pieczenia wierzytelnoÊç wynikajàca z zobowiàzania
polegajàcego na wykonaniu obowiàzku wskazanego
w ust. 1 mo˝e byç przedmiotem kompensaty. 

Art. 10. 1. W razie wystàpienia podstawy realizacji
zabezpieczenia zastawnik mo˝e, z zastrze˝eniem
ust. 3, zaspokoiç si´ przez sprzeda˝ przedmiotu zabez-
pieczenia, potràcenie lub kompensat´ jego wartoÊci
z zabezpieczonà wierzytelnoÊcià finansowà albo, je˝e-
li umowa o ustanowienie zabezpieczenia finansowego
tak stanowi, przez przej´cie przedmiotu zabezpiecze-
nia. 

2. Przej´cie, o którym mowa w ust. 1, nast´puje
z dniem z∏o˝enia zastawcy oÊwiadczenia zastawnika
o przej´ciu przedmiotu zabezpieczenia.

3. W przypadku zabezpieczenia finansowego usta-
nowionego w formie zastawu finansowego na jed-
nostkach uczestnictwa funduszu inwestycyjnego
otwartego, zaspokojenie nast´puje w trybie okreÊlo-
nym w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach
inwestycyjnych.
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Art. 11. 1. Je˝eli umowa przewiduje zaspokojenie
zastawnika w drodze przej´cia przedmiotu zastawu,
a zastaw ten ustanowiono na papierach wartoÊcio-
wych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku
regulowanym, wartoÊç przej´tych papierów warto-
Êciowych ustala si´ po kursie z koƒca dnia przej´cia.
Je˝eli w dniu przej´cia nie notowano tych papierów
wartoÊciowych, ich wartoÊç ustala si´ po kursie z koƒ-
ca dnia ostatniego notowania tych papierów. 

2. WierzytelnoÊç finansowa ulega zaspokojeniu do
wysokoÊci wartoÊci przedmiotu zastawu przej´tego
przez zastawnika. Je˝eli wartoÊç przedmiotu zastawu
przewy˝sza wysokoÊç wierzytelnoÊci finansowej, za-
stawnik jest zobowiàzany do zwrotu kwoty nadwy˝ki
w terminie trzech dni od dnia przej´cia. 

Art. 12. Przepisu art. 333 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93,
z póên. zm.6)) nie stosuje si´. Zastawnik jest uprawnio-
ny do ˝àdania spe∏nienia Êwiadczenia na jego rzecz. 

Rozdzia∏ 4 

Przepis kolizyjny 

Art. 13. Umowa o ustanowienie zabezpieczenia fi-
nansowego na zdematerializowanych papierach war-
toÊciowych, prawa wynikajàce z tego zabezpieczenia,
pierwszeƒstwo praw, a tak˝e zaspokajanie si´ z takie-
go zabezpieczenia podlega wy∏àcznie prawu paƒstwa,
w którym jest prowadzone konto depozytowe, rachu-
nek papierów wartoÊciowych lub inna ewidencja ta-
kich papierów, w której zabezpieczenie to zosta∏o od-
notowane. Prawu temu podlega równie˝ nabycie
w dobrej wierze zdematerializowanych papierów war-
toÊciowych. 

Rozdzia∏ 5 

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych 
i przepis koƒcowy 

Art. 14. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. —
Kodeks post´powania cywilnego (Dz. U. Nr 43,

poz. 296, z póên. zm.7)) po art. 902 dodaje si´ art. 9021

w brzmieniu:

„Art. 9021. Zaj´cie wierzytelnoÊci nie narusza upraw-
nieƒ wynikajàcych z zamieszczonej
w umowie klauzuli kompensacyjnej,
o której mowa w ustawie z dnia 2 kwietnia
2004 r. o niektórych zabezpieczeniach fi-
nansowych (Dz. U. Nr 91, poz. 871).”.

Art. 15. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o po-
st´powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.
z 2002 r. Nr 110, poz. 968, z póên. zm.8)) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany: 

1) po art. 70b dodaje si´ art. 70c w brzmieniu: 

„Art. 70c. Zaj´cie wierzytelnoÊci nie narusza
uprawnieƒ wynikajàcych z zamieszczo-
nej w umowie klauzuli kompensacyjnej,
o której mowa w ustawie z dnia 2 kwiet-
nia 2004 r. o niektórych zabezpiecze-
niach finansowych (Dz. U. Nr 91,
poz. 871).”;

2) art. 166b otrzymuje brzmienie: 

„Art. 166b. W post´powaniu zabezpieczajàcym
stosuje si´ odpowiednio przepisy
art. 31—34, art. 36, art. 38, art. 40,
art. 45—54, art. 70c, art. 71
i art. 168d.”.
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6) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r.
Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r.
Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3,
poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79,
poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496,
z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85,
poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417,
z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149,
poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741,
Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532,
z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88,
poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71,
poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49,
poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124,
poz. 1151 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870.

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

z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39,
poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82
i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45,
poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21,
poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21
i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198,
Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r.
Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r.
Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83,
poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73,
poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54,
poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117,
poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139,
poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52,
poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552
i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037,
Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322,
z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635,
Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125,
poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126,
poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271,
Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41,
poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109,
poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139,
poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255 oraz
z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101 i Nr 68, poz. 623.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 127,
poz. 1090, Nr 141, poz. 1178, Nr 153, poz. 1271, Nr 169,
poz. 1387, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1679 i Nr 216,
poz. 1824, z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 135, poz. 1268,
Nr 137, poz. 1302, Nr 193, poz. 1884, Nr 217, poz. 2124
i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 68, poz. 623 i Nr 91,
poz. 870.



Art. 16. 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.9)) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 89:

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

„j) zgodnie z umowà o ustanowienie zabezpie-
czenia finansowego, zawartà przez upraw-
nione podmioty na warunkach okreÊlonych
w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektó-
rych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U.
Nr 91, poz. 871),”,

b) w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Papiery wartoÊciowe obcià˝one zastawem, do
chwili zaspokojenia zastawnika, nie mogà byç
przedmiotem obrotu, z wyjàtkiem przypadku,
gdy przeniesienie tych papierów wartoÊcio-
wych nast´puje w wykonaniu umowy o usta-
nowienie zabezpieczenia finansowego w rozu-
mieniu ustawy, o której mowa w ust. 1 pkt 1
lit. j).”,

c) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. Uzyskanie zgody, o której mowa w ust. 1
pkt 2, nie jest wymagane w przypadku, gdy
przeniesienie poza rynkiem regulowanym
papierów wartoÊciowych obcià˝onych za-
stawem, w celu zaspokojenia zastawnika,
nast´puje zgodnie z umowà zastawu usta-
nowionego przez uprawnione podmioty na
warunkach okreÊlonych w ustawie wskaza-
nej w ust. 1 pkt 1 lit. j).”; 

2)  w art. 93 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, nie jest
wymagane w przypadku, gdy przeniesienie pa-
pierów wartoÊciowych poza rynkiem regulo-
wanym nast´puje zgodnie z umowà o ustano-
wienie zabezpieczenia finansowego, zawartà
przez uprawnione podmioty na warunkach
okreÊlonych w ustawie wskazanej w art. 89
ust. 1 pkt 1 lit. j).”; 

3)  w art. 149 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, nie jest
wymagane w przypadku, gdy: 

1) nabycie dotyczy akcji spó∏ki publicznej znaj-
dujàcych si´ wy∏àcznie w obrocie na nie-
urz´dowym rynku pozagie∏dowym,

2) nabycie akcji nast´puje zgodnie z umowà
o ustanowienie zabezpieczenia finansowe-

go, zawartà przez uprawnione podmioty na
warunkach okreÊlonych w ustawie wskaza-
nej w art. 89 ust. 1 pkt 1 lit. j).”.

Art. 17. W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. — Pra-
wo upad∏oÊciowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535
i Nr 217, poz. 2125 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany: 

1) w art. 77 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do ustanowienia
zabezpieczenia finansowego zgodnie z przepi-
sami ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektó-
rych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U.
Nr 91, poz. 871), je˝eli zawarcie umowy lub
ustanowienie zabezpieczenia finansowego na-
stàpi∏o w dniu og∏oszenia upad∏oÊci, a upraw-
niony z zabezpieczenia wyka˝e, ˝e nie wiedzia∏
i przy zachowaniu nale˝ytej starannoÊci nie
móg∏ wiedzieç o wszcz´ciu post´powania upa-
d∏oÊciowego.”; 

2) w art. 498 dodaje si´ ust. 4 i 5 w brzmieniu: 

„4. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do roszczeƒ wy-
nikajàcych z umowy, o której mowa w ustawie
wskazanej w art. 77 ust. 4, je˝eli: 

1) obowiàzek ustanowienia zabezpieczenia fi-
nansowego, w tym zabezpieczenia uzupe∏-
niajàcego, w celu uwzgl´dnienia wahaƒ
wartoÊci przedmiotu zabezpieczenia lub
wartoÊci zabezpieczonych wierzytelnoÊci fi-
nansowych, albo

2) uprawnienie do wycofania Êrodków pieni´˝-
nych lub instrumentów finansowych jako
zabezpieczenia, w zamian za op∏at´ z tytu∏u
zastàpienia lub zmiany takiego zabezpiecze-
nia

— ustanowione zosta∏y w dniu wszcz´cia po-
st´powania naprawczego i zabezpieczone wie-
rzytelnoÊci finansowe powsta∏y przed dniem
ustanowienia zabezpieczenia finansowego,
w tym zabezpieczenia dodatkowego, uzupe∏-
niajàcego lub zast´pczego. 

5. Wszcz´cie post´powania naprawczego nie na-
rusza uprawnieƒ wynikajàcych z zamieszczo-
nej w umowie klauzuli kompensacyjnej, o któ-
rej mowa w ustawie wskazanej w art. 77
ust. 4.”.

Art. 18. Przepisów ustawy nie stosuje si´ do umów
zawartych przed dniem jej wejÊcia w ˝ycie.

Art. 19. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 maja
2004 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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9) 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.


