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Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa okreÊla organizacj´ oraz tryb wyko-
nywania nadzoru nad rynkiem kapita∏owym. 

Art. 2. Ilekroç w ustawie jest mowa o:

1) ustawie o obrocie instrumentami finansowymi —
rozumie si´ przez to ustaw´ z dnia 29 lipca 2005 r.
o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U.
Nr 183, poz. 1538);

1537

USTAWA

z dnia 29 lipca 2005 r.

o nadzorze nad rynkiem kapita∏owym1)

———————
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro˝enia nast´pujàcych dyrektyw: 

1) dyrektywy Rady 93/6/EWG z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie adekwatnoÊci kapita∏owej przedsi´biorstw inwestycyj-
nych i instytucji kredytowych (Dz. Urz. WE L 141 z 11.06.1993),

2) dyrektywy Rady 93/22/EWG z dnia 10 maja 1993 r. w sprawie us∏ug inwestycyjnych w zakresie papierów wartoÊcio-
wych (Dz. Urz. WE L 141 z 11.06.1993, L 168 z 18.07.1995, L 290 z 17.11.2000 i L 35 z 11.02.2003), 

3) dyrektywy 2000/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 listopada 2000 r. zmieniajàcej dyrektywy 85/611/EWG,
92/49/EWG, 92/96/EWG oraz 93/22/EWG w odniesieniu do wymiany informacji z paƒstwami trzecimi (Dz. Urz. WE L 290
z 17.11.2000), 

4) dyrektywy 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie wykorzystywania poufnych
informacji i manipulacji na rynku (nadu˝yç na rynku) (Dz. Urz. WE L 96 z 12.04.2003), 

5) dyrektywy 2002/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie dodatkowego nadzoru
nad instytucjami kredytowymi, zak∏adami ubezpieczeƒ oraz przedsi´biorstwami inwestycyjnymi konglomeratu finan-
sowego i zmieniajàcej dyrektywy Rady 73/239/EWG, 79/267/EWG, 92/49/EWG, 92/96/EWG, 93/6/EWG i 93/22/EWG oraz
dyrektywy 98/78/WE i 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. WE L 35 z 11.02.2003),

6) dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego
publikowanego w zwiàzku z publicznà ofertà lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartoÊciowych i zmieniajàcej dy-
rektyw´ 2001/34/WE (Dz. Urz. WE L 345 z 31.12.2003),

7) dyrektywy Komisji 2004/72/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonujàcej dyrektyw´ 2003/6/WE Parlamentu Europejskie-
go i Rady w zakresie dopuszczalnych praktyk rynkowych, definicji informacji wewn´trznej w odniesieniu do towaro-
wych instrumentów pochodnych, sporzàdzania list osób majàcych dost´p do informacji wewn´trznych, powiadamia-
nia o transakcjach zwiàzanych z zarzàdem oraz powiadamiania o podejrzanych transakcjach (Dz. Urz. WE L 162
z 30.04.2004).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie — z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej — dotyczà og∏oszenia tych aktów w Dzienniku Urz´dowym Unii
Europejskiej — wydanie specjalne.
Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o kontroli skarbowej, ustaw´ z dnia 24 maja
2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym, ustaw´ z dnia 26 paêdziernika 2000 r. o gie∏dach towarowych, ustaw´ z dnia 6 lip-
ca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz o Krajowym Systemie Informa-
tycznym i ustaw´ z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.



2) ustawie o ofercie publicznej — rozumie si´ przez to
ustaw´ z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finan-
sowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spó∏kach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539);

3) ustawie o funduszach inwestycyjnych — rozumie
si´ przez to ustaw´ z dnia 27 maja 2004 r. o fundu-
szach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546
oraz z 2005 r. Nr 83, poz. 719);

4) ustawie o gie∏dach towarowych — rozumie si´
przez to ustaw´ z dnia 26 paêdziernika 2000 r.
o gie∏dach towarowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 121,
poz. 1019);

5) ustawie o nadzorze uzupe∏niajàcym — rozumie si´
przez to ustaw´ z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzo-
rze uzupe∏niajàcym nad instytucjami kredytowy-
mi, zak∏adami ubezpieczeƒ i firmami inwestycyj-
nymi wchodzàcymi w sk∏ad konglomeratu finan-
sowego (Dz. U. Nr 83, poz. 719);

6) rynku kapita∏owym — rozumie si´ przez to: 

a) rynek papierów wartoÊciowych i innych instru-
mentów finansowych — w zakresie, w jakim do
tych papierów wartoÊciowych i instrumentów
finansowych stosuje si´ przepisy ustaw, o któ-
rych mowa w pkt 1 i 2, oraz

b) rynek us∏ug Êwiadczonych przez fundusze inwe-
stycyjne i inne instytucje zbiorowego inwesto-
wania — w zakresie, w jakim do tych us∏ug
i podmiotów stosuje si´ przepisy ustawy, o któ-
rej mowa w pkt 3, oraz 

c) rynek towarów gie∏dowych w rozumieniu usta-
wy, o której mowa w pkt 4; 

7) instrumentach finansowych — rozumie si´ przez
to instrumenty finansowe w rozumieniu ustawy
o obrocie instrumentami finansowymi; 

8) papierach wartoÊciowych — rozumie si´ przez to
papiery wartoÊciowe w rozumieniu ustawy o ob-
rocie instrumentami finansowymi;

9) rachunkach papierów wartoÊciowych — rozumie
si´ przez to rachunki papierów wartoÊciowych
w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami fi-
nansowymi;

10) rynku regulowanym — rozumie si´ przez to rynek
regulowany w rozumieniu ustawy o obrocie in-
strumentami finansowymi;

11) paƒstwie cz∏onkowskim — rozumie si´ przez to
paƒstwo, które jest cz∏onkiem Unii Europejskiej
lub stronà umowy o Europejskim Obszarze Go-
spodarczym. 

Art. 3. 1. Organem nadzoru nad rynkiem kapita∏o-
wym jest Komisja Papierów WartoÊciowych i Gie∏d,
zwana dalej „Komisjà”.

2. Komisja jest równie˝ organem nadzoru nad ryn-
kiem instrumentów finansowych b´dàcych przedmio-
tem ubiegania si´ o dopuszczenie do obrotu na takim
rynku, w rozumieniu aktów prawnych wydawanych
przez instytucje i organy Unii Europejskiej.

Art. 4. 1. Celem nadzoru jest zapewnienie prawid∏o-
wego funkcjonowania rynku kapita∏owego, w szczegól-
noÊci bezpieczeƒstwa obrotu oraz ochrony inwestorów
i innych jego uczestników, a tak˝e przestrzegania regu∏
uczciwego obrotu. 

2. Ârodki nadzoru okreÊlajà niniejsza ustawa oraz
przepisy odr´bne.

Art. 5. Nadzorowi Komisji podlegajà podmioty
prowadzàce dzia∏alnoÊç na rynku kapita∏owym na
podstawie zezwoleƒ Komisji lub innego w∏aÊciwego
organu administracji, oraz inne podmioty — w zakre-
sie, w jakim cià˝à na nich okreÊlone w odr´bnych
przepisach obowiàzki zwiàzane z uczestnictwem
w tym rynku, w szczególnoÊci: 

1) firmy inwestycyjne w rozumieniu ustawy o obro-
cie instrumentami finansowymi,

2) agenci firm inwestycyjnych w rozumieniu ustawy
o obrocie instrumentami finansowymi,

3) podmioty, o których mowa w art. 71 ustawy o ob-
rocie instrumentami finansowymi, przyjmujàce
i przekazujàce zlecenia w zakresie papierów warto-
Êciowych lub tytu∏ów uczestnictwa w instytucjach
zbiorowego inwestowania,

4) banki powiernicze w rozumieniu ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi,

5) spó∏ki prowadzàce rynek regulowany,

6) spó∏ka prowadzàca depozyt papierów wartoÊcio-
wych w rozumieniu ustawy o obrocie instrumen-
tami finansowymi,

7) emitenci dokonujàcy oferty publicznej papierów
wartoÊciowych, w rozumieniu ustawy o ofercie
publicznej, lub których papiery wartoÊciowe sà
dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym,

8) fundusze inwestycyjne,

9) towarzystwa funduszy inwestycyjnych,

10) inne podmioty prowadzàce obs∏ug´ funduszy in-
westycyjnych, w tym podmioty, którym towarzy-
stwa funduszy inwestycyjnych powierzy∏y wyko-
nywanie swoich obowiàzków,

11) spó∏ki prowadzàce gie∏dy towarowe,

12) towarowe domy maklerskie w rozumieniu ustawy
o gie∏dach towarowych,

13) zagraniczne osoby prawne prowadzàce na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej dzia∏alnoÊç makler-
skà w zakresie obrotu towarami gie∏dowymi,

14) przedsi´biorstwa energetyczne prowadzàce na
podstawie zezwolenia Komisji rachunki lub reje-
stry towarów gie∏dowych w rozumieniu ustawy
o gie∏dach towarowych,

15) gie∏dowe izby rozrachunkowe w rozumieniu usta-
wy o gie∏dach towarowych

— zwane dalej „podmiotami nadzorowanymi”.
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Rozdzia∏ 2

Organizacja i zasady dzia∏ania Komisji

Art. 6. 1. Komisja jest centralnym organem admi-
nistracji rzàdowej. 

2. Nadzór nad dzia∏alnoÊcià Komisji sprawuje mi-
nister w∏aÊciwy do spraw instytucji finansowych.

Art. 7. 1. Do zadaƒ Komisji nale˝y:

1) podejmowanie dzia∏aƒ s∏u˝àcych prawid∏owemu
funkcjonowaniu rynku kapita∏owego; 

2) sprawowanie nadzoru nad dzia∏alnoÊcià podmio-
tów nadzorowanych oraz wykonywaniem przez te
podmioty obowiàzków zwiàzanych z ich uczestnic-
twem w obrocie na rynku kapita∏owym, w zakresie
okreÊlonym przepisami prawa; 

3) podejmowanie dzia∏aƒ edukacyjnych i informacyj-
nych w zakresie funkcjonowania rynku kapita∏o-
wego; 

4) wykonywanie innych zadaƒ okreÊlonych ustawa-
mi.

2. Do zadaƒ Komisji nale˝y równie˝ przygotowy-
wanie projektów aktów prawnych zwiàzanych z funk-
cjonowaniem rynku kapita∏owego.

3. Komisja mo˝e wyst´powaç do w∏aÊciwych orga-
nów z wnioskami o wydanie lub zmian´ przepisów
wykonawczych przewidzianych przepisami ustaw.

4. Komisja wydaje Dziennik Urz´dowy Komisji Pa-
pierów WartoÊciowych i Gie∏d na zasadach okreÊlo-
nych w odr´bnych przepisach.

Art. 8. 1. W sk∏ad Komisji wchodzà: Przewodniczà-
cy, dwóch zast´pców Przewodniczàcego i pi´ciu
cz∏onków.

2. Przewodniczàcy Komisji wy∏oniony w drodze
konkursu jest powo∏ywany przez Prezesa Rady Mini-
strów na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw in-
stytucji finansowych w porozumieniu z Prezesem Na-
rodowego Banku Polskiego. Wniosek ten wymaga za-
opiniowania przez w∏aÊciwà komisj´ sejmowà.

3. Kadencja Przewodniczàcego Komisji trwa 5 lat,
liczàc od dnia powo∏ania. Przewodniczàcy Komisji pe∏-
ni obowiàzki do dnia powo∏ania swego nast´pcy.

4. Zast´pców Przewodniczàcego Komisji powo∏uje
i odwo∏uje minister w∏aÊciwy do spraw instytucji fi-
nansowych na wniosek Przewodniczàcego Komisji.

5. Cz∏onkami Komisji sà:
1) minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finanso-

wych albo jego przedstawiciel;
2) minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa albo

jego przedstawiciel;
3) Prezes Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumen-

tów albo jego przedstawiciel;
4) Przewodniczàcy Komisji Nadzoru Ubezpieczeƒ

i Funduszy Emerytalnych albo jego przedstawiciel;

5) Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego.

6. W sprawach z zakresu nadzoru nad prowadzonym
przez Krajowy Depozyt Papierów WartoÊciowych S.A.
systemem rozrachunku papierów wartoÊciowych prawo
uczestniczenia w posiedzeniach Komisji z g∏osem dorad-
czym przys∏uguje przedstawicielowi Prezesa Narodowe-
go Banku Polskiego.

7. W razie Êmierci Przewodniczàcego Komisji jego
kadencja wygasa.

Art. 9. 1. Upowa˝nieni przedstawiciele: 

1) spó∏ek prowadzàcych rynki regulowane,

2) spó∏ek prowadzàcych gie∏dy towarowe,

3) spó∏ki prowadzàcej depozyt papierów wartoÊcio-
wych w rozumieniu ustawy o obrocie instrumen-
tami finansowymi,

4) reprezentatywnych, w rozumieniu ust. 2, stowa-
rzyszeƒ lub organizacji zrzeszajàcych:

a) maklerów papierów wartoÊciowych w rozumie-
niu ustawy o obrocie instrumentami finansowy-
mi lub

b) doradców inwestycyjnych w rozumieniu usta-
wy o obrocie instrumentami finansowymi, lub 

c) maklerów gie∏d towarowych w rozumieniu
ustawy o gie∏dach towarowych, lub

d) emitentów zdematerializowanych papierów war-
toÊciowych, lub 

e) banki powiernicze,

5) izb gospodarczych utworzonych przez domy ma-
klerskie zgodnie z ustawà o obrocie instrumenta-
mi finansowymi,

6) izby gospodarczej, o której mowa w ustawie o fun-
duszach inwestycyjnych,

7) izb gospodarczych utworzonych przez towarowe
domy maklerskie zgodnie z ustawà o gie∏dach to-
warowych,

8) gie∏dowych izb rozrachunkowych w rozumieniu
ustawy o gie∏dach towarowych

— majà prawo uczestniczenia, bez prawa udzia∏u
w g∏osowaniu, w posiedzeniach Komisji w sprawach
dotyczàcych regulacji rynku kapita∏owego, z którymi
wià˝e si´ dzia∏alnoÊç danego podmiotu lub organiza-
cji.

2. Za reprezentatywne uwa˝a si´ stowarzyszenie
lub organizacj´ zrzeszajàcà odpowiednio co najmniej
20 % ogó∏u osób wykonujàcych jeden z zawodów,
o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a—c, lub co najmniej
20 % ogó∏u podmiotów, o których mowa w ust. 1
pkt 4 lit. d i e.

3. Komisja powiadamia podmioty, o których mo-
wa w ust. 1, o planowanych terminach posiedzeƒ Ko-
misji w sprawach, w odniesieniu do których podmio-
tom tym przys∏uguje prawo uczestniczenia w posie-
dzeniach Komisji.
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Art. 10. 1. Komisja w zakresie swojej w∏aÊciwoÊci
podejmuje uchwa∏y, a w sprawach indywidualnych
wydaje decyzje administracyjne.

2. Komisja podejmuje uchwa∏y zwyk∏à wi´kszoÊcià
g∏osów, w g∏osowaniu jawnym, w obecnoÊci co naj-
mniej czterech osób wchodzàcych w jej sk∏ad, w tym
Przewodniczàcego Komisji lub jego zast´pcy; w razie
równej liczby g∏osów rozstrzyga g∏os przewodniczàce-
go posiedzenia. Komisja mo˝e podejmowaç uchwa∏y
w g∏osowaniu tajnym.

3. Uchwa∏y oraz decyzje podpisuje Przewodniczà-
cy Komisji, a w razie jego nieobecnoÊci wyznaczony
przez niego zast´pca.

Art. 11.  Komisja mo˝e nak∏adaç kary pieni´˝ne
w przypadkach okreÊlonych w odr´bnych przepisach.
Nale˝noÊci z tytu∏u nak∏adanych kar pieni´˝nych sta-
nowià dochód bud˝etu paƒstwa.

Art. 12. 1. Je˝eli przepisy odr´bne nie stanowià
inaczej, do post´powania przed Komisjà lub przed
Przewodniczàcym Komisji stosuje si´ przepisy ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks post´powania ad-
ministracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z póên. zm.2)).

2. Komisja mo˝e nadawaç decyzjom administra-
cyjnym rygor natychmiastowej wykonalnoÊci, gdy
przemawia za tym wa˝ny interes uczestników rynku
kapita∏owego lub koniecznoÊç zapobie˝enia zagro˝e-
niu prawid∏owego funkcjonowania tego rynku.

3. Do terminów za∏atwiania spraw przepisy
art. 35—38 Kodeksu post´powania administracyjnego
stosuje si´ odpowiednio.

4. Je˝eli w toku post´powania administracyjnego
strona ustanowi∏a kilku pe∏nomocników, dor´czenie
pisma jednemu z nich uznaje si´ za skuteczne wobec
pozosta∏ych.

5. W postanowieniu o wszcz´ciu post´powania ad-
ministracyjnego, które nast´puje na podstawie usta-
leƒ zakoƒczonego post´powania kontrolnego lub wy-
jaÊniajàcego, wskazuje si´ zakres i rodzaj zachowaƒ,
których dotyczy wszcz´te post´powanie.

Art. 13. 1. Przewodniczàcy Komisji wydaje posta-
nowienia o wszcz´ciu post´powania administracyjne-
go oraz, w przypadkach okreÊlonych w ustawie lub
odr´bnych przepisach, inne postanowienia, zarzàdze-
nia i zalecenia. W tym zakresie Przewodniczàcy Komi-
sji wykonuje uprawnienia Komisji. 

2. Do decyzji wydawanych przez Przewodniczàce-
go Komisji stosuje si´ art. 12 ust. 2. 

3. Przewodniczàcy Komisji mo˝e podejmowaç
okreÊlone czynnoÊci lub rozstrzygaç sprawy w pierw-
szej instancji, w drodze decyzji administracyjnych, na
podstawie upowa˝nienia udzielonego przez Komisj´,
z wyjàtkiem spraw zastrze˝onych do wy∏àcznej kom-
petencji Komisji w zakresie: 

1) nak∏adania kar pieni´˝nych;

2) wykluczenia papierów wartoÊciowych z obrotu na
rynku regulowanym;

3) zezwolenia na przywrócenie akcjom formy doku-
mentu;

4) skreÊlenia maklera papierów wartoÊciowych, ma-
klera gie∏d towarowych lub doradcy inwestycyjne-
go z listy albo zawieszenia jego uprawnieƒ do wy-
konywania zawodu; 

5) udzielenia zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci
maklerskiej; 

6) cofni´cia zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci
maklerskiej lub ograniczenia zakresu jej wykony-
wania; 

7) odmowy wpisu do rejestru agentów firmy inwe-
stycyjnej;

8) skreÊlenia agenta firmy inwestycyjnej z rejestru,
o którym mowa w pkt 7;

9) zg∏oszenia sprzeciwu wobec planowanego naby-
cia akcji:

a) spó∏ki prowadzàcej gie∏d´,

b) Krajowego Depozytu Papierów WartoÊcio-
wych S.A.,

c) domu maklerskiego; 

10) wyra˝enia zgody na nabycie akcji spó∏ki prowadzà-
cej gie∏d´; 

11) wyra˝enia zgody na nabycie akcji spó∏ki prowadzà-
cej rynek pozagie∏dowy; 

12) poinformowania zagranicznej firmy inwestycyjnej
o warunkach prowadzenia dzia∏alnoÊci makler-
skiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

13) udzielenia zezwolenia na wykonywanie dzia∏alno-
Êci towarzystwa funduszy inwestycyjnych;

14) cofni´cia zezwolenia na wykonywanie dzia∏alnoÊci
przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych;

15) cofni´cia zezwolenia podmiotowi, o którym mowa
w art. 32 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyj-
nych;

16) zakazania og∏aszania informacji reklamowych i na-
kazania og∏aszania odpowiednich sprostowaƒ na
podstawie art. 229 ust. 5 ustawy o funduszach in-
westycyjnych;
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2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387,
z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r.
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78,
poz. 682 i Nr 181, poz. 1524.



17) zmiany depozytariusza funduszu inwestycyjnego;

18) nakazania odstàpienia od umowy z podmiotami,
o których mowa w art. 226 ust. 1 pkt 4 lub pkt 5
ustawy o funduszach inwestycyjnych;

19) nakazania funduszowi inwestycyjnemu zmiany
osób, o których mowa w art. 22 pkt 4, 6 i 7 ustawy
o funduszach inwestycyjnych;

20) nakazania funduszowi inwestycyjnemu zmiany
podmiotu, o którym mowa w art. 192 ust. 1 usta-
wy o funduszach inwestycyjnych;

21) zakazania zbywania tytu∏ów uczestnictwa emito-
wanych przez fundusz zagraniczny;

22) zakazania wykonywania dzia∏alnoÊci na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przez spó∏k´ zarzàdzajà-
cà lub jej oddzia∏ w rozumieniu ustawy o fundu-
szach inwestycyjnych, zakazania zawierania przez
takà spó∏k´ jakichkolwiek transakcji na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

23) stwierdzenia w treÊci decyzji wydanej na podsta-
wie art. 253 ust. 6 oraz art. 270 ust. 6 ustawy o fun-
duszach inwestycyjnych, ˝e przewidywane sposo-
by zbywania tytu∏ów uczestnictwa przez fundusz
zagraniczny nie spe∏niajà warunków okreÊlonych
w przepisach prawa obowiàzujàcych na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ˝e fundusz nie
zapewnia sprawnego wp∏acania i wyp∏acania kwot
zwiàzanych z nabywaniem i umarzaniem tytu∏ów
uczestnictwa oraz dost´pu do informacji o fundu-
szu;

24) zg∏oszenia sprzeciwu wobec planowanego naby-
cia lub obj´cia albo zbycia akcji towarzystwa fun-
duszy inwestycyjnych;

25) nakazania funduszowi inwestycyjnemu zmiany
statutu.

Art. 14. Przewodniczàcy Komisji, a w razie jego
nieobecnoÊci wyznaczony przez niego zast´pca, repre-
zentuje Komisj´ oraz kieruje jej pracami. 

Art. 15. Komisja i Przewodniczàcy Komisji wyko-
nujà swoje zadania przy pomocy Urz´du Komisji Pa-
pierów WartoÊciowych i Gie∏d, zwanego dalej „urz´-
dem Komisji”.

Art. 16. Organizacj´ Komisji i urz´du Komisji oraz
szczegó∏owy tryb pracy Komisji okreÊla statut uchwa-
lany przez Komisj´ i zatwierdzany, w drodze zarzàdze-
nia, przez ministra w∏aÊciwego do spraw instytucji fi-
nansowych. Statut mo˝e przewidywaç, ˝e szczegó∏o-
wy tryb pracy urz´du Komisji zostanie okreÊlony w re-
gulaminie.

Art. 17. 1. Wydatki stanowiàce koszty dzia∏alnoÊci
Komisji i urz´du Komisji, w wysokoÊci okreÊlonej
w ustawie bud˝etowej, w tym wynagrodzenia i premie
uznaniowe dla Przewodniczàcego Komisji, jego za-
st´pców oraz dla pracowników urz´du Komisji, pokry-
wane sà z:

1) op∏at, o których mowa w ustawie o funduszach in-
westycyjnych, ustawie o gie∏dach towarowych,
ustawie o obrocie instrumentami finansowymi
i ustawie o ofercie publicznej, wnoszonych w tym
celu przez podmioty nadzorowane, na rzecz Komi-
sji, oraz

2) innych wp∏ywów przekazywanych na rachunek
dochodów urz´du Komisji, z wy∏àczeniem kar pie-
ni´˝nych, o których mowa w art. 11. 

2. Z op∏at oraz innych wp∏ywów, o których mowa
w ust. 1 pkt 2, pokrywane sà równie˝ koszty przepro-
wadzenia egzaminów i sprawdzianów umiej´tnoÊci,
o których mowa w ustawie o obrocie instrumentami
finansowymi, w tym wynagrodzenia osób wchodzà-
cych w sk∏ad w∏aÊciwych komisji egzaminacyjnych. 

3. RównowartoÊç w z∏otych kwot op∏at wyra˝o-
nych w euro ustala si´ przy zastosowaniu Êredniego
kursu euro og∏aszanego przez Narodowy Bank Polski.

4. W przypadku nieuiszczenia w ca∏oÊci lub w cz´-
Êci nale˝nych op∏at Komisja wydaje decyzj´, w której
okreÊla wysokoÊç zaleg∏oÊci z tego tytu∏u. 

5. Od zaleg∏oÊci wynikajàcych z nieuiszczenia op∏at
w terminie lub uiszczenia ich w wysokoÊci ni˝szej od
nale˝nej pobiera si´ odsetki ustawowe.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finanso-
wych okreÊla, w drodze rozporzàdzenia:

1) wysokoÊç, sposób naliczania oraz warunki i termi-
ny uiszczania op∏at, o których mowa w ust. 1 pkt 1,

2) szczegó∏owy sposób rozliczenia op∏at i innych
wp∏ywów, o których mowa w ust. 1 

— uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci rodzaje op∏at i cha-
rakter czynnoÊci, z którymi wià˝e si´ obowiàzek uisz-
czenia op∏at. Op∏aty nie powinny w istotny sposób
wp∏ywaç na zwi´kszenie kosztów dzia∏alnoÊci pod-
miotów obowiàzanych do ich uiszczenia.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finanso-
wych okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe
zasady kszta∏towania wielkoÊci Êrodków przeznaczo-
nych na premie uznaniowe dla Przewodniczàcego Ko-
misji i jego zast´pców oraz ustalania wysokoÊci tych
premii, a tak˝e zasady kszta∏towania wielkoÊci Êrod-
ków na wynagrodzenia i premie uznaniowe dla pra-
cowników urz´du Komisji, uwzgl´dniajàc organizacj´
urz´du Komisji, koniecznoÊç zapewnienia w∏aÊciwej
realizacji zadaƒ Komisji i urz´du Komisji w zakresie
sprawowanego nadzoru, oraz poziom p∏ac w instytu-
cjach nadzorowanych.

Art. 18. 1. W sprawach cywilnych wynikajàcych ze
stosunków zwiàzanych z uczestnictwem w obrocie na
rynku kapita∏owym albo dotyczàcych podmiotów
dzia∏ajàcych na tym rynku Przewodniczàcemu Komisji
przys∏ugujà uprawnienia prokuratora wynikajàce
z przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. —
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Kodeks post´powania cywilnego (Dz. U. Nr 43,
poz. 296, z póên. zm.3)).

2. W sprawach o przest´pstwa okreÊlone w:

1) ustawie o ofercie publicznej, ustawie o obrocie in-
strumentami finansowymi, ustawie o funduszach
inwestycyjnych oraz ustawie o gie∏dach towaro-
wych,

2) innych ustawach — w zakresie dotyczàcym czy-
nów skierowanych przeciwko interesom uczestni-
ków rynku kapita∏owego, pozostajàcych w zwiàzku
z dzia∏alnoÊcià podmiotów nadzorowanych

— Przewodniczàcemu Komisji przys∏ugujà uprawnie-
nia pokrzywdzonego w post´powaniu karnym.

3. W sprawach o przest´pstwa, o których mowa
w ust. 2, w∏aÊciwoÊç prokuratury okr´gowej okreÊla si´
zgodnie z rozporzàdzeniem wydanym na podstawie
art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o proku-
raturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206, z póên. zm.4)).

Art. 19. 1. Przewodniczàcy Komisji, jego zast´pcy,
cz∏onkowie Komisji, pracownicy urz´du Komisji i osoby,
o których mowa w art. 9 ust. 1, sà obowiàzani do zacho-
wania tajemnicy zawodowej, której treÊç, zakres, ogra-
niczenia oraz skutki naruszenia okreÊla ustawa o obro-
cie instrumentami finansowymi, ustawa o funduszach
inwestycyjnych oraz ustawa o gie∏dach towarowych. 

2. Obowiàzek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy
równie˝ osób:
1) pozostajàcych w stosunku zlecenia lub w innym

stosunku prawnym o podobnym charakterze
z osobami, o których mowa w ust. 1, Komisjà lub
urz´dem Komisji;

2) zatrudnionych w podmiotach pozostajàcych w sto-
sunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym
o podobnym charakterze z osobami, o których
mowa w ust. 1, Komisjà lub urz´dem Komisji.

3. Obowiàzek zachowania tajemnicy zawodowej
istnieje równie˝ po ustaniu stosunków prawnych,
o których mowa w ust. 1 i 2.

Rozdzia∏ 3

Wymiana informacji mi´dzy organami nadzoru

Art. 20. 1. Komisja lub jej upowa˝niony przedsta-
wiciel mo˝e przekazywaç i otrzymywaç od zagranicz-
nego organu nadzoru nad rynkiem papierów warto-
Êciowych lub rynkiem finansowym informacje nie-
zb´dne w celu:
1) prawid∏owego wykonywania okreÊlonych zadaƒ

w zakresie nadzoru, w tym zadaƒ okreÊlonych
ustawà o nadzorze uzupe∏niajàcym, lub

2) zapewnienia prawid∏owego toku post´powaƒ sà-
dowych, administracyjnych, karnych, wyjaÊniajà-
cych oraz kontrolnych w sprawach zwiàzanych
z wykonywaniem nadzoru.

2. Zasady i tryb udzielania informacji okreÊlajà po-
rozumienia, o których mowa w ust. 1, zawarte przez
Komisj´ z tymi organami nadzoru. 

3. Udzielenie przez Komisj´ informacji na podsta-
wie porozumienia, o którym mowa w ust. 2, mo˝e na-
stàpiç, je˝eli:
1) nie spowoduje to niekorzystnego wp∏ywu na su-

werennoÊç, bezpieczeƒstwo lub interes publiczny
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 wykonywania nadzoru lub prowadze-
nia post´powaƒ administracyjnych lub sàdo-
wych w sprawach zwiàzanych z wykonywaniem
tego nadzoru,

b) obj´cie takich informacji tajemnicà wià˝àcà ten
organ;

3) zapewnione jest, ˝e dalsze przekazywanie udzielo-
nych informacji poza zagraniczny organ nadzoru,
w innych celach ni˝ okreÊlone w ust. 1, ka˝dorazo-
wo mo˝liwe b´dzie wy∏àcznie po uprzednim uzy-
skaniu zgody Komisji.

4. Informacje uzyskane przez Komisj´ na podsta-
wie porozumienia, o którym mowa w ust. 2, nie mogà
byç, bez zgody zagranicznego organu nadzoru, wyko-
rzystywane w innych celach ni˝ okreÊlone w ust. 1 lub
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3) 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, z 2004 r.
Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91,
poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162,
poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204,
poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237,
poz. 2384 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185,
Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199,
Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413
i 1417, Nr 172, poz. 1438 i Nr 178, poz. 1478.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 213, poz. 1802, z 2003 r.
Nr 228, poz. 2256 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1085, Nr 167,
poz. 1398 i Nr 169, poz. 1410 i 1417.



przekazywane poza Komisj´ do w∏aÊciwego organu
innego paƒstwa. 

Art. 21. 1. W celach okreÊlonych w art. 20 ust. 1,
Komisja lub jej upowa˝niony przedstawiciel, zarówno
z w∏asnej inicjatywy, jak i na ˝àdanie, przekazuje po-
siadane informacje odpowiednio organowi nadzoru
w innym paƒstwie cz∏onkowskim lub koordynatorowi
zagranicznemu w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy
o nadzorze uzupe∏niajàcym.

2. W przypadku gdy podmioty, o których mowa
w ust. 1, wystàpi∏y o przekazanie informacji, a Komisja
ich nie posiada, niezw∏ocznie podejmuje ona czynno-
Êci w celu ich uzyskania lub zawiadamia te podmioty,
podajàc przyczyny braku mo˝liwoÊci uzyskania ˝àda-
nych informacji.

3. Komisja mo˝e odmówiç udzielenia informacji,
je˝eli:

1) udzielenie informacji mog∏oby niekorzystnie
wp∏ynàç na suwerennoÊç, bezpieczeƒstwo lub in-
teres publiczny Rzeczypospolitej Polskiej lub

2) ˝àdanie udzielenia informacji dotyczy tych sa-
mych naruszeƒ przepisów prawa lub uczciwego
obrotu obowiàzujàcych w innym paƒstwie cz∏on-
kowskim przez ten sam podmiot, co do których na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej toczy si´ ju˝
post´powanie sàdowe lub administracyjne albo
wydany zosta∏ prawomocny wyrok lub zosta∏a wy-
dana przez Komisj´ ostateczna decyzja o na∏o˝e-
niu kary; w takim przypadku jest przekazywana
szczegó∏owa informacja o tych okolicznoÊciach.

4. Je˝eli Komisja wyrazi na to zgod´, informacje
udzielone przez Komisj´ organowi nadzoru w innym
paƒstwie cz∏onkowskim mogà byç wykorzystane w in-
nych celach ni˝ okreÊlone w art. 20 ust. 1 lub przeka-
zane poza ten organ do w∏aÊciwego organu innego
paƒstwa. 

5. Je˝eli organ nadzoru w innym paƒstwie cz∏on-
kowskim wyrazi na to zgod´, informacje niezb´dne
w celach okreÊlonych w art. 20 ust. 1, uzyskane przez
Komisj´ od tego organu, mogà byç wykorzystywane
w innych celach lub przekazywane poza Komisj´ do
w∏aÊciwego organu innego paƒstwa, w szczególnoÊci
b´dàcego stronà porozumienia, o którym mowa
w art. 20 ust. 2. 

6. W przypadku ustalenia, ˝e zachowania narusza-
jàce przepisy prawa równie˝ mia∏y lub majà miejsce
na terytorium innego paƒstwa cz∏onkowskiego lub do-
tyczà instrumentów finansowych b´dàcych przedmio-
tem obrotu na rynku regulowanym w innym paƒstwie
cz∏onkowskim, Komisja lub jej upowa˝niony przedsta-
wiciel przekazuje organowi nadzoru w tym paƒstwie
szczegó∏owe informacje dotyczàce tych zachowaƒ. 

7. Po uzyskaniu przez Komisj´ od organu nadzoru
w innym paƒstwie cz∏onkowskim informacji dotyczà-
cej zachowaƒ naruszajàcych przepisy prawa, które
mia∏y lub majà miejsce na terytorium Rzeczypospoli-

tej Polskiej lub dotyczà instrumentów finansowych b´-
dàcych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym
w Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja lub jej upowa˝-
niony przedstawiciel informuje ten organ o podj´tych
dzia∏aniach, a w razie potrzeby — o przebiegu prowa-
dzonego post´powania. 

8. Komisja prowadzi z organami nadzoru w innych
paƒstwach cz∏onkowskich konsultacje w sprawie pla-
nowanych dzia∏aƒ w zakresie przeciwdzia∏ania zacho-
waniom naruszajàcym przepisy prawa, które mia∏y
lub majà miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej i tych innych paƒstw.

9. Przepisy ust. 1—7 stosuje si´ odpowiednio do
przekazywania informacji zagranicznemu koordynato-
rowi w zwiàzku z wykonywaniem zadaƒ w zakresie nad-
zoru okreÊlonych ustawà o nadzorze uzupe∏niajàcym.

10. Uprawnienia Komisji, o których mowa
w ust. 1—9, majà zastosowanie do zachowaƒ, o któ-
rych mowa w art. 25 ust. 7. 

Art. 22. Je˝eli wymaga tego wykonywanie zadaƒ
okreÊlonych ustawà o nadzorze uzupe∏niajàcym, Ko-
misja mo˝e przekazywaç i otrzymywaç informacje od
banków centralnych innych paƒstw cz∏onkowskich,
Europejskiego Systemu Banków Centralnych oraz Eu-
ropejskiego Banku Centralnego. Art. 21 ust. 6—8 sto-
suje si´ odpowiednio. 

Art. 23. 1. Komisja lub jej upowa˝niony przedstawi-
ciel mo˝e przekazywaç i otrzymywaç informacje, w tym
opinie od Komisji Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy
Emerytalnych, Prezesa Narodowego Banku Polskiego
oraz Komisji Nadzoru Bankowego, niezb´dne do: 

1) prawid∏owego wykonywania zadaƒ w zakresie
nadzoru, w tym zadaƒ okreÊlonych ustawà o nad-
zorze uzupe∏niajàcym, lub

2) zapewnienia prawid∏owego toku post´powaƒ ad-
ministracyjnych lub karnych w sprawach zwiàza-
nych z wykonywaniem nadzoru.

2. Komisja lub jej upowa˝niony przedstawiciel mo-
˝e równie˝ przekazywaç i otrzymywaç informacje,
w tym opinie od Prezesa Urz´du Ochrony Konkurencji
i Konsumentów niezb´dne do zapewnienia prawid∏o-
wego wykonywania zadaƒ w zakresie nadzoru, w tym
zadaƒ okreÊlonych ustawà z dnia 15 grudnia 2000 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
z 2003 r. Nr 86, poz. 804, z póên. zm.5)).

3. Zasady i tryb udzielania informacji, o których
mowa w ust. 1 i 2, okreÊlajà porozumienia zawarte
przez Komisj´ z tymi organami nadzoru.
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5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, z 2004 r.
Nr 93, poz. 891 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 163,
poz. 1362.



Rozdzia∏ 4

Post´powanie kontrolne i wyjaÊniajàce
oraz blokada rachunków

Art. 24. W zwiàzku z wykonywaniem zadaƒ w za-
kresie nadzoru Komisja, Przewodniczàcy Komisji, upo-
wa˝nieni przedstawiciele Komisji oraz pracownicy
urz´du Komisji majà prawo dost´pu do:

1) informacji poufnych w rozumieniu art. 154 ustawy
o obrocie instrumentami finansowymi, 

2) innych informacji, w tym informacji stanowiàcych
tajemnic´ zawodowà, o której mowa w art. 19
ust. 1

— b´dàcych w posiadaniu osób fizycznych lub in-
nych podmiotów, w szczególnoÊci wymienionych
w art. 20, 21 i 23, jak równie˝ w art. 150 ust. 1 ustawy
o obrocie instrumentami finansowymi. Informacje te
oraz informacje uzyskane przez Komisj´ zgodnie
z art. 20, 21 i 23 mogà byç, je˝eli przepisy odr´bnych
ustaw nie stanowià inaczej, wykorzystywane wy∏àcz-
nie do wykonywania ustawowych zadaƒ w zakresie
nadzoru, w szczególnoÊci mogà stanowiç dowód
w post´powaniu administracyjnym prowadzonym
przez Komisj´.

Art. 25. 1. Komisja mo˝e, w drodze uchwa∏y, zde-
cydowaç o przekazaniu do publicznej wiadomoÊci in-
formacji o:

1) przypadkach naruszenia przepisów ustawy o obro-
cie instrumentami finansowymi, ustawy o ofercie
publicznej, ustawy o funduszach inwestycyjnych
oraz ustawy o gie∏dach towarowych,

2) Êrodkach prawnych podj´tych w celu przeciwdzia-
∏ania naruszeniu przepisów ustaw, o których mo-
wa w pkt 1, w tym o zastosowanych sankcjach
oraz z∏o˝eniu zawiadomienia o podejrzeniu pope∏-
nienia przest´pstwa, jak równie˝ o wszcz´ciu lub
wyniku post´powania administracyjnego lub cy-
wilnego,

3) zaistnieniu okolicznoÊci wskazujàcych na dokona-
nie manipulacji, o której mowa w ustawie o obro-
cie instrumentami finansowymi, lub pope∏nieniu
przest´pstwa lub wykroczenia, o których mowa
w ustawach wymienionych w pkt 1 

— chyba ˝e ujawnienie takich informacji narazi rynek
kapita∏owy na powa˝ne niebezpieczeƒstwo lub spo-
woduje poniesienie przez osoby, których informacje
te dotyczà, niewspó∏miernej szkody.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, nie mo˝e za-
wieraç danych osobowych osób, chyba ˝e:

1) zapad∏o w stosunku do tych osób prawomocne
orzeczenie lub

2) wydana zosta∏a ostateczna decyzja w sprawie na-
ruszenia przez te osoby przepisów ustaw, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 1, lub

3) decyzji w sprawie naruszenia przez te osoby prze-
pisów ustaw, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zosta∏
nadany rygor natychmiastowej wykonalnoÊci. 

3. W przypadkach uzasadnionych potrzebà wyko-
nywania nadzoru przez zagraniczny organ nadzoru,
z którym Komisja zawar∏a porozumienie, o którym
mowa w art. 20 ust. 2, albo potrzebà prowadzenia po-
st´powaƒ administracyjnych lub sàdowych w spra-
wach zwiàzanych z wykonywaniem nadzoru przez ten
organ, albo na wniosek organu nadzoru w innym paƒ-
stwie cz∏onkowskim, Komisja mo˝e wszczynaç z urz´-
du i prowadziç post´powanie kontrolne, wyjaÊniajàce
lub administracyjne, jak równie˝ ˝àdaç wszcz´cia ta-
kich post´powaƒ przez organ nadzoru w innym paƒ-
stwie cz∏onkowskim. W takim przypadku upowa˝nio-
ny przedstawiciel tego organu nadzoru mo˝e braç
udzia∏ w czynnoÊciach dokonywanych w toku takich
post´powaƒ.

4. Komisja nie wszczyna post´powania, o którym
mowa w ust. 3, lub odmawia dopuszczenia do udzia∏u
w czynnoÊciach, je˝eli:

1) uwzgl´dnienie zg∏oszenia mog∏oby wywrzeç nie-
korzystny wp∏yw na suwerennoÊç, bezpieczeƒ-
stwo lub interes publiczny Rzeczypospolitej Pol-
skiej lub 

2) zg∏oszenie dotyczy tych samych naruszeƒ przepi-
sów prawa przez ten sam podmiot, co do których
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na te-
rytorium paƒstwa siedziby organu nadzoru toczy
si´ post´powanie sàdowe lub wydany zosta∏ pra-
womocny wyrok.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, Ko-
misja przekazuje zagranicznemu organowi nadzoru
szczegó∏owe wyjaÊnienie przyczyn niewszcz´cia po-
st´powania lub odmowy dopuszczenia do udzia∏u
w czynnoÊciach.

6. W razie stwierdzenia, ˝e okreÊlone zachowanie
jest sprzeczne z przepisami prawa, których przestrze-
ganie jest obj´te nadzorem Komisji, Komisja mo˝e
wezwaç do zaprzestania takich zachowaƒ. 

7. Uprawnienia Komisji, o których mowa w przepi-
sach niniejszego rozdzia∏u, majà zastosowanie do:

1) zachowaƒ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
lub innego paƒstwa cz∏onkowskiego dotyczàcych
instrumentów finansowych dopuszczonych lub
b´dàcych przedmiotem ubiegania si´ o dopusz-
czenie do obrotu na rynku regulowanym na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) zachowaƒ zaistnia∏ych na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej dotyczàcych instrumentów finan-
sowych dopuszczonych lub b´dàcych przedmio-
tem ubiegania si´ o dopuszczenie do obrotu na
rynku regulowanym na terytorium innego paƒ-
stwa cz∏onkowskiego.

Art. 26. 1. W celu wykonywania zadaƒ Komisji
upowa˝nieni pracownicy urz´du Komisji lub inne oso-
by, w przypadku, o którym mowa w ust. 7, zwane da-
lej „kontrolerami”, mogà przeprowadzaç kontrol´
dzia∏alnoÊci lub sytuacji finansowej:

1) podmiotu nadzorowanego, o którym mowa
w art. 5 pkt 1—6 i 8—15,
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2) osoby trzeciej, której podmiot, o którym mowa
w pkt 1, powierzy∏, w granicach upowa˝nienia wy-
nikajàcego z w∏aÊciwych przepisów, wykonywanie
niektórych czynnoÊci z zakresu podlegajàcego
nadzorowi Komisji

— zwanych dalej „kontrolowanym”. 

2. W przypadku:

1) oddzia∏u zagranicznej instytucji kredytowej w rozu-
mieniu ustawy o obrocie instrumentami finanso-
wymi prowadzàcej na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej dzia∏alnoÊç maklerskà — kontrola dotyczy
wy∏àcznie jednostki organizacyjnej, w ramach któ-
rej prowadzona jest ta dzia∏alnoÊç;

2) zagranicznej firmy inwestycyjnej prowadzàcej na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dzia∏alnoÊç
maklerskà — kontrola dotyczy wy∏àcznie badania
zgodnoÊci prowadzonej na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej dzia∏alnoÊci maklerskiej z okreÊlo-
nymi w przepisach prawa polskiego zasadami
Êwiadczenia us∏ug. 

3. Wykonanie uprawnieƒ w zakresie kontroli, o któ-
rej mowa w ust. 1, w stosunku do oddzia∏u domu ma-
klerskiego lub banku prowadzàcego dzia∏alnoÊç ma-
klerskà znajdujàcego si´ na terytorium innego paƒ-
stwa cz∏onkowskiego, nast´puje po uprzednim pisem-
nym poinformowaniu przez Komisj´ w∏aÊciwego or-
ganu nadzoru w paƒstwie, na którego terytorium znaj-
duje si´ oddzia∏ domu maklerskiego lub banku.

4. W stosunku do oddzia∏ów i przedstawicielstw
zagranicznych firm inwestycyjnych prowadzàcych
dzia∏alnoÊç na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
uprawnienia w zakresie kontroli, o której mowa
w ust. 1, s∏u˝à odpowiednio równie˝ przedstawicie-
lom organów nadzoru nad rynkiem papierów warto-
Êciowych lub rynkiem finansowym w innym paƒstwie
cz∏onkowskim, w którym zagraniczna firma inwesty-
cyjna uzyska∏a zezwolenie, na zasadach okreÊlonych
w przepisach tego paƒstwa. Wykonanie uprawnieƒ
mo˝e nastàpiç po uprzednim pisemnym poinformo-
waniu Komisji.

5. Na pisemne ˝àdanie organów nadzoru, o któ-
rych mowa w ust. 4, uprawnienia im przyznane, w sto-
sunku do oddzia∏u lub przedstawicielstwa zagranicz-
nej firmy inwestycyjnej, wykonuje Komisja lub jej
upowa˝niony przedstawiciel.

6. Przedstawicielom organów nadzoru w innych
paƒstwach cz∏onkowskich, w których zagraniczne fir-
my inwestycyjne prowadzàce dzia∏alnoÊç maklerskà
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyska∏y ze-
zwolenie, przys∏uguje — w zwiàzku z wykonywaniem
uprawnieƒ w zakresie kontroli, o której mowa w ust. 1,
w stosunku do oddzia∏ów i przedstawicielstw zagra-
nicznych firm inwestycyjnych — prawo dost´pu do in-
formacji stanowiàcych tajemnic´ zawodowà, b´dà-
cych w posiadaniu tych podmiotów i osób fizycznych
w nich zatrudnionych lub pozostajàcych z nimi w sto-
sunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o po-
dobnym charakterze.

7. Do przeprowadzenia kontroli dotyczàcej funk-
cjonowania systemów informatycznych kontrolowa-
nego lub jego sprawozdaƒ finansowych, ksiàg ra-
chunkowych lub innych dokumentów i informacji fi-
nansowych Przewodniczàcy Komisji mo˝e upowa˝niç
równie˝ osob´ nieb´dàcà pracownikiem urz´du Komi-
sji, dysponujàcà niezb´dnà wiedzà w tym zakresie.

8. Do post´powania kontrolnego nie stosuje si´
przepisów Kodeksu post´powania administracyjnego,
chyba ˝e przepisy niniejszego rozdzia∏u stanowià ina-
czej.

Art. 27. 1. Przedmiotem kontroli jest zgodnoÊç
dzia∏alnoÊci lub sytuacji finansowej kontrolowanego,
w zakresie obj´tym nadzorem Komisji, odpowiednio
z przepisami prawa, regulaminami, warunkami okreÊ-
lonymi w zezwoleniach, zasadami uczciwego obrotu
lub interesem zleceniodawców.

2. Zakres kontroli obejmuje ca∏oÊç lub cz´Êç okreÊ-
lonych zagadnieƒ dotyczàcych dzia∏alnoÊci lub sytu-
acji finansowej kontrolowanego.

3. CzynnoÊci podejmowane przez kontrolerów
w toku kontroli (czynnoÊci kontrolne) majà na celu
ustalenie stanu faktycznego oraz rzetelne jego udoku-
mentowanie, pozwalajàce na ocen´ prawid∏owoÊci
dzia∏ania kontrolowanego, a w razie stwierdzenia nie-
prawid∏owoÊci — ustalenie ich zakresu i przyczyn oraz
osób odpowiedzialnych za ich powstanie. 

4. CzynnoÊci kontrolne powinny byç wykonywane
w sposób niezak∏ócajàcy w istotnym stopniu dzia∏al-
noÊci gospodarczej prowadzonej przez kontrolowane-
go, w szczególnoÊci terminowego wykonania jego zo-
bowiàzaƒ wobec osób trzecich.

Art. 28. 1. Upowa˝nienia do przeprowadzenia kon-
troli udziela Przewodniczàcy Komisji w formie pisem-
nej, wskazujàc w nim:

1) podstaw´ prawnà do przeprowadzenia kontroli;

2) oznaczenie organu kontroli;

3) dat´ i miejsce wystawienia; 

4) imiona, nazwiska oraz stanowiska s∏u˝bowe kon-
trolerów b´dàcych pracownikami urz´du Komisji; 

5) numery legitymacji s∏u˝bowych kontrolerów b´-
dàcych pracownikami urz´du Komisji;

6) firm´ (nazw´) kontrolowanego;

7) miejsce przeprowadzenia kontroli;

8) przedmiot oraz zakres kontroli; 

9) dat´ rozpocz´cia kontroli oraz przewidywany czas
trwania kontroli;

10) pouczenie o prawach i obowiàzkach kontrolowa-
nego.

2. W przypadku koniecznoÊci wyd∏u˝enia czasu
trwania kontroli, zmiany jej przedmiotu lub zakresu al-
bo miejsca jej przeprowadzenia niezw∏ocznie pisem-
nie informuje si´ o tym kontrolowanego. 
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3. Zmiany, o których mowa w ust. 2, wymagajà od-
powiedniej zmiany upowa˝nienia do przeprowadzenia
kontroli, z wyjàtkiem zmiany miejsca przeprowadzenia
kontroli w przypadku, o którym mowa w art. 32 ust. 3.

4. Zmiana osób upowa˝nionych do wykonania
kontroli wymaga ka˝dorazowo wydania odr´bnego
upowa˝nienia.

Art. 29. 1. Czas trwania kontroli nie mo˝e byç d∏u˝-
szy ni˝ 6 miesi´cy. 

2. Przed rozpocz´ciem kontroli, nie póêniej jednak
ni˝ w dacie, o której mowa w art. 28 ust. 1 pkt 9, upo-
wa˝nienie do przeprowadzenia kontroli dor´cza si´
kontrolowanemu.

3. Kontrola rozpoczyna si´ od dnia, w którym na-
stàpi∏o okazanie upowa˝nienia do przeprowadzenia
kontroli, zgodnie z art. 30 ust. 1, nie wczeÊniej jednak
ni˝ w dacie, o której mowa w art. 28 ust. 1 pkt 9. 

4. Za dzieƒ zakoƒczenia kontroli uwa˝a si´ dzieƒ,
w którym dokonana zosta∏a ostatnia czynnoÊç kontro-
lna, poprzedzajàca sporzàdzenie protoko∏u kontroli.
O zakoƒczeniu kontroli niezw∏ocznie pisemnie infor-
muje si´ kontrolowanego. 

Art. 30. 1. Kontrol´ przeprowadza zespó∏ kontrolu-
jàcy, sk∏adajàcy si´ z co najmniej dwóch kontrolerów,
po okazaniu upowa˝nienia oraz legitymacji s∏u˝bowej
lub dokumentu potwierdzajàcego to˝samoÊç. Obo-
wiàzek okazania legitymacji s∏u˝bowej nie dotyczy
osób, o których mowa w art. 26 ust. 7. 

2. Legitymacj´ s∏u˝bowà i upowa˝nienie okazuje
si´ osobie upowa˝nionej do reprezentowania kontro-
lowanego przed rozpocz´ciem czynnoÊci kontrolnych.
W przypadku nieobecnoÊci tej osoby upowa˝nienie
oraz legitymacj´ s∏u˝bowà nale˝y okazaç pracowniko-
wi kontrolowanego lub osobie czynnej w miejscu kon-
troli.

3. Po okazaniu upowa˝nienia, a przed podj´ciem
pierwszej czynnoÊci kontrolnej, kontroler ma równie˝
obowiàzek poinformowaç osob´, o której mowa
w ust. 2, o prawach i obowiàzkach kontrolowanego
oraz pouczyç o skutkach prawnych utrudniania lub
uniemo˝liwiania przeprowadzenia czynnoÊci kontrol-
nych, a tak˝e o odpowiedzialnoÊci za z∏o˝enie nie-
prawdziwych wyjaÊnieƒ lub zatajenie prawdy. Sk∏ada-
jàcy wyjaÊnienia mo˝e odmówiç odpowiedzi na pyta-
nia, gdy odpowiedê mog∏aby naraziç jego lub jego bli-
skich, o których mowa w art. 83 § 1 Kodeksu post´po-
wania administracyjnego, na odpowiedzialnoÊç karnà
lub bezpoÊrednià szkod´ majàtkowà. 

Art. 31. 1. Kontroler podlega wy∏àczeniu od udzia-
∏u w kontroli, je˝eli ustalenia kontroli mog∏yby oddzia-
∏ywaç na jego prawa lub obowiàzki albo prawa lub
obowiàzki jego ma∏˝onka lub osoby pozostajàcej
z nim faktycznie we wspólnym po˝yciu, krewnych
i powinowatych do drugiego stopnia bàdê osób zwià-
zanych z nim z tytu∏u przysposobienia, opieki lub ku-
rateli.

2. Powody wy∏àczenia kontrolera od udzia∏u
w kontroli trwajà mimo ustania ma∏˝eƒstwa, wspólne-
go po˝ycia, przysposobienia, opieki lub kurateli. 

3. Kontroler mo˝e byç wy∏àczony od udzia∏u
w kontroli równie˝ w razie stwierdzenia innych przy-
czyn, które mog∏yby wywo∏aç wàtpliwoÊci co do jego
bezstronnoÊci.

4. Je˝eli okolicznoÊci, o których mowa w ust. 1 i 3,
ujawnià si´ w toku kontroli, kontroler powstrzymuje
si´ od dalszych czynnoÊci i zawiadamia o tym nie-
zw∏ocznie Przewodniczàcego Komisji. W takim przy-
padku, do czasu zarzàdzenia, o którym mowa w ust. 5,
kontroler wy∏àczony od udzia∏u w kontroli mo˝e po-
dejmowaç jedynie czynnoÊci niecierpiàce zw∏oki, ze
wzgl´du na interes publiczny lub wa˝ny interes kon-
trolowanego.

5. Wy∏àczenie od udzia∏u w kontroli zarzàdza Prze-
wodniczàcy Komisji z urz´du albo na wniosek kontro-
lowanego lub na wniosek kontrolera. 

6. Przewodniczàcy Komisji, zarzàdzajàc wy∏àczenie
kontrolera, uzupe∏nia sk∏ad osobowy zespo∏u kontro-
lujàcego.

7. Z wa˝nych przyczyn Przewodniczàcy Komisji
mo˝e zmieniç sk∏ad osobowy zespo∏u kontrolujàcego
tak˝e w przypadkach innych ni˝ okreÊlone w ust. 1 i 3.
Przepis ust. 6 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 32. 1. Kontrola jest przeprowadzana w miejscu
prowadzenia dzia∏alnoÊci przez kontrolowanego,
w szczególnoÊci w lokalu jego centrali, oddzia∏u lub
przedstawicielstwa, o którym mowa w art. 116 ustawy
o obrocie instrumentami finansowymi, w dniach i go-
dzinach pracy kontrolowanego. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach za-
gro˝enia bezpieczeƒstwa obrotu czynnoÊci kontrolne
niecierpiàce zw∏oki mogà byç podejmowane w dniach
wolnych od pracy lub poza godzinami pracy kontrolo-
wanego, po uprzednim poinformowaniu osoby
uprawnionej do reprezentowania kontrolowanego. 

3. Poszczególne czynnoÊci kontrolne mogà byç po-
dejmowane równie˝ poza miejscem okreÊlonym
w ust. 1, w szczególnoÊci w lokalu urz´du Komisji, je-
˝eli jest to uzasadnione charakterem tych czynnoÊci
oraz mo˝e przyczyniç si´ to do szybszego i skutecz-
niejszego przeprowadzenia kontroli. 

4. Kontroler ma prawo wst´pu do miejsc i po-
mieszczeƒ, o których mowa w ust. 1, oraz wglàdu do
ksiàg, dokumentów lub innych noÊników informacji. 

5. Na ˝àdanie kontrolera, osoby wchodzàce
w sk∏ad statutowych organów kontrolowanego lub
osoby pozostajàce z kontrolowanym w stosunku pra-
cy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podob-
nym charakterze sà obowiàzane do niezw∏ocznego
sporzàdzenia i przekazania, na koszt kontrolowanego,
kopii dokumentów lub innych noÊników informacji
oraz udzielenia pisemnych lub ustnych wyjaÊnieƒ,
w terminie okreÊlonym w ˝àdaniu.
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6. Kontrolowany zapewnia kontrolerowi warunki
do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczegól-
noÊci niezw∏ocznie przedstawia do kontroli ˝àdane
ksi´gi, dokumenty lub inne noÊniki informacji oraz ter-
minowo udziela wyjaÊnieƒ. Kontrolowany w miar´
mo˝liwoÊci udost´pnia kontrolerom posiadane urzà-
dzenia techniczne s∏u˝àce usprawnieniu wykonywania
czynnoÊci kontrolnych oraz, z zastrze˝eniem art. 35,
oddzielne pomieszczenie z odpowiednim wyposa˝e-
niem.

7. W zakresie wynikajàcym z przedmiotu kontroli
kontroler jest uprawniony do swobodnego poruszania
si´ po miejscach i pomieszczeniach, o których mowa
w ust. 1, bez obowiàzku uzyskania przepustki, oraz nie
podlega rewizji osobistej.

Art. 33. 1. W toku kontroli Przewodniczàcy Komisji
mo˝e zarzàdziç zaj´cie dokumentu lub innego noÊnika
informacji niezb´dnego dla dalszego post´powania.

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

3. Wydane lub odebrane noÊniki informacji, po
sporzàdzeniu ich spisu i opisu oraz protoko∏u zaj´cia,
kontrolerzy zabezpieczajà przed zniszczeniem lub znie-
kszta∏ceniem.

4. Protokó∏ zaj´cia noÊników informacji powinien
zawieraç oznaczenie sprawy, w której dokonano tego
zaj´cia, oznaczenie czasu rozpocz´cia i zakoƒczenia
czynnoÊci oraz list´ zaj´tych noÊników z ich opisem.
Protokó∏ podpisuje kontroler, który dokona∏ zaj´cia,
oraz osoba upowa˝niona do reprezentowania kontrolo-
wanego. W przypadku odmowy podpisania protoko∏u
przez osob´ upowa˝nionà do reprezentowania kontro-
lowanego nale˝y sporzàdziç odpowiednià wzmiank´.

5. Na postanowienie o zaj´ciu dokumentów lub in-
nych noÊników informacji za˝alenie przys∏uguje oso-
bom, których prawa zosta∏y naruszone w wyniku zaj´-
cia. Za˝alenie rozpoznaje Komisja w terminie 7 dni.
Wniesienie za˝alenia nie wstrzymuje wykonania zaj´-
cia.

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

Art. 34. Ustaleƒ kontroli dokonuje si´ na podsta-
wie zebranych w toku kontroli: 

1) dokumentów;

2) wyjaÊnieƒ udzielonych przez osoby, o których mo-
wa w art. 32 ust. 5; 

3) danych i informacji zamieszczonych w systemach
informatycznych kontrolowanego;

4) oÊwiadczeƒ osób trzecich;

5) innych materia∏ów, które mogà przyczyniç si´ do
ustalenia stanu faktycznego w zakresie obj´tym
kontrolà.

Art. 35. 1. Materia∏y zebrane w toku kontroli mogà
byç zabezpieczane przed utratà lub zniekszta∏ceniem
przez przechowywanie ich w lokalu kontrolowanego
w pozostawionej do wy∏àcznej dyspozycji zespo∏u
kontrolujàcego zamkni´tej i opiecz´towanej szafie lub
sejfie, a gdy jest to uzasadnione ich iloÊcià w oddziel-
nym, zamkni´tym i opiecz´towanym pomieszczeniu. 

2. O zwolnieniu dokumentu lub innego noÊnika in-
formacji spod zabezpieczenia decyduje kontroler.

3. W przypadku zaj´cia, o którym mowa w art. 33,
przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio, z tym ˝e
zaj´te dokumenty lub inne noÊniki informacji mogà
byç równie˝ zabrane z lokalu kontrolowanego, za po-
kwitowaniem. Kopi´ protoko∏u zaj´cia otrzymuje oso-
ba upowa˝niona do reprezentowania kontrolowane-
go.

Art. 36. 1. Wyniki kontroli zamieszcza si´ w proto-
kole kontroli sporzàdzonym w dwóch egzemplarzach,
z których jeden otrzymuje kontrolowany w terminie
30 dni od przekazania mu informacji, o której mowa
w art. 29 ust. 4.

2. Protokó∏ kontroli podpisujà kontroler i osoba
upowa˝niona do reprezentowania kontrolowanego.
Przepis art. 33 ust. 4 zdanie trzecie stosuje si´ odpo-
wiednio.

3. Kontrolowany ma prawo zg∏oszenia umotywo-
wanych zastrze˝eƒ do protoko∏u kontroli. Zastrze˝enia
zg∏asza si´ na piÊmie do Przewodniczàcego Komisji
w terminie 14 dni od otrzymania protoko∏u kontroli.

4. W przypadku gdy Przewodniczàcy Komisji:

1) uwzgl´dnia zastrze˝enia kontrolowanego — doko-
nuje si´ zmiany protoko∏u w niezb´dnym zakresie
w formie pisemnego aneksu, który przekazuje si´
kontrolowanemu w terminie 30 dni od dnia otrzy-
mania tych zastrze˝eƒ; przepisy ust. 1 i 2 stosuje
si´ odpowiednio;

2) nie uwzgl´dnia zastrze˝eƒ kontrolowanego —
przekazuje si´ kontrolowanemu pisemne stanowi-
sko dotyczàce tych zastrze˝eƒ, w terminie 30 dni
od dnia ich otrzymania. 

5. Wraz z aneksem lub stanowiskiem, o których
mowa w ust. 4, albo po bezskutecznym up∏ywie termi-
nu do zg∏oszenia zastrze˝eƒ, Przewodniczàcy Komisji
mo˝e zg∏osiç zalecenia usuni´cia przez kontrolowane-
go nieprawid∏owoÊci stwierdzonych na podstawie wy-
ników kontroli, zwanych dalej „zaleceniami”, w termi-
nie nie krótszym ni˝ 14 dni od dnia otrzymania tych za-
leceƒ, z zastrze˝eniem ust. 6. 

6. W przypadkach niecierpiàcych zw∏oki, gdy wy-
maga tego bezpieczeƒstwo obrotu lub interes inwe-
storów, Przewodniczàcy Komisji mo˝e zg∏osiç zalece-
nia nawet przed zakoƒczeniem kontroli, wyznaczajàc
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kontrolowanemu termin do usuni´cia nieprawid∏owo-
Êci krótszy ni˝ 14 dni. O udzieleniu zaleceƒ w tym try-
bie zamieszcza si´ wzmiank´ w protokole kontroli.

7. Bieg terminu do usuni´cia przez kontrolowane-
go nieprawid∏owoÊci wskazanych w zaleceniach roz-
poczyna si´ w dniu nast´pujàcym po dniu otrzymania
tych zaleceƒ.

8. Kontrolowany, niezw∏ocznie, nie póêniej ni˝
w dniu nast´pnym po up∏ywie terminu do usuni´cia
nieprawid∏owoÊci wskazanych w zaleceniach, przeka-
zuje Komisji informacj´ o sposobie ich uwzgl´dnienia,
wskazujàc szczegó∏owy sposób usuni´cia stwierdzo-
nych nieprawid∏owoÊci. 

Art. 37. 1. Przepisy niniejszego rozdzia∏u stosuje
si´ odpowiednio w toku post´powania likwidacyjnego
lub upad∏oÊciowego w stosunku do podmiotu okreÊ-
lonego w art. 5 pkt 1—6 i 8—15, a tak˝e w przypadku
cofni´cia zezwolenia na prowadzenie przez ten pod-
miot dzia∏alnoÊci podlegajàcej nadzorowi Komisji —
do czasu zaprzestania prowadzenia tej dzia∏alnoÊci.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finanso-
wych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy
tryb przeprowadzania kontroli, w tym form´, sposób
i terminy wykonywania czynnoÊci zwiàzanych z prze-
prowadzeniem kontroli oraz wydawaniem zaleceƒ na
podstawie wyników kontroli, z uwzgl´dnieniem ko-
niecznoÊci zapewnienia realizacji celów kontroli,
sprawnego jej przebiegu oraz ochrony praw kontrolo-
wanego.

Art. 38. 1. W celu ustalenia, czy istniejà podstawy
do z∏o˝enia zawiadomienia o podejrzeniu pope∏nienia
przest´pstwa okreÊlonego w ustawach, o których mo-
wa w art. 18 ust. 2, lub do wszcz´cia post´powania ad-
ministracyjnego w sprawie naruszenia przepisów pra-
wa w zakresie podlegajàcym nadzorowi Komisji, Prze-
wodniczàcy Komisji mo˝e zarzàdziç przeprowadzenie
post´powania wyjaÊniajàcego. Do post´powania wy-
jaÊniajàcego nie stosuje si´ przepisów Kodeksu post´-
powania administracyjnego, chyba ˝e przepisy niniej-
szego rozdzia∏u stanowià inaczej.

2. Post´powanie wyjaÊniajàce prowadzi pracow-
nik urz´du Komisji pisemnie upowa˝niony przez Prze-
wodniczàcego Komisji. Czas trwania post´powania
wyjaÊniajàcego nie mo˝e byç d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy.
Do treÊci upowa˝nienia art. 28 ust. 1 stosuje si´ odpo-
wiednio.

3. W post´powaniu wyjaÊniajàcym nie przeprowa-
dza si´ dowodu z opinii bieg∏ego, przes∏uchania oso-
by ani innych czynnoÊci wymagajàcych spisania pro-
toko∏u zgodnie z przepisami Kodeksu post´powania
administracyjnego, z wyjàtkiem zaj´cia przedmiotów,
o których mowa w art. 33 ust. 1.

4. W toku post´powania wyjaÊniajàcego do czyn-
noÊci podejmowanych wobec podmiotów, o których
mowa w art. 5 pkt 1—15 i art. 26 ust. 1 pkt 2, lub wy-
stawców instrumentów finansowych nieb´dàcych pa-
pierami wartoÊciowymi stosuje si´ odpowiednio
art. 30 ust. 3 oraz art. 32 i 33. Do z∏o˝enia pisemnych

lub ustnych wyjaÊnieƒ oraz do wydania dokumentu
lub innego noÊnika informacji mo˝na wezwaç ka˝de-
go, kto dysponuje okreÊlonà wiedzà, dokumentem lub
noÊnikiem.

5. W granicach koniecznych do sprawdzenia, czy za-
chodzi uzasadnione podejrzenie pope∏nienia przest´p-
stwa, o którym mowa w ust. 1, lub potrzeba wszcz´cia
post´powania administracyjnego w sprawie, o której
mowa w art. 172 ustawy o obrocie instrumentami fi-
nansowymi, Przewodniczàcy Komisji mo˝e za˝àdaç:

1) od podmiotu Êwiadczàcego us∏ugi telekomunika-
cyjne — udost´pnienia informacji, stanowiàcych
tajemnic´ telekomunikacyjnà w rozumieniu odr´b-
nej ustawy, w zakresie wykazu po∏àczeƒ telefonicz-
nych lub innych przekazów informacji, dotyczà-
cych podmiotu dokonujàcego czynnoÊci faktycz-
nych lub prawnych majàcych zwiàzek z wyjaÊnia-
nymi faktami, z uwzgl´dnieniem czasu ich dokona-
nia i innych informacji zwiàzanych z po∏àczeniem
lub przekazem, niestanowiàcych treÊci przekazu;

2) od Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej —
udost´pnienia okreÊlonych informacji stanowià-
cych tajemnic´ skarbowà w rozumieniu odr´bnej
ustawy. 

Przekazanie takich informacji przez te podmioty nie
stanowi naruszenia obowiàzku zachowania odpo-
wiednio tajemnicy telekomunikacyjnej i tajemnicy
skarbowej.

6. Po zakoƒczeniu post´powania wyjaÊniajàcego
Przewodniczàcy Komisji sk∏ada zawiadomienie o po-
dejrzeniu pope∏nienia przest´pstwa lub wszczyna po-
st´powanie administracyjne albo zarzàdza zamkni´cie
post´powania wyjaÊniajàcego.

7. Do zawiadomienia o podejrzeniu pope∏nienia
przest´pstwa do∏àcza si´ akta post´powania wyjaÊ-
niajàcego z za∏àcznikami.

8. Po zamkni´ciu 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 wyjaÊniajàcego nie
stanowi przeszkody do ponownego jego przeprowa-
dzenia o ten sam czyn, chyba ˝e nastàpi∏o przedawnie-
nie karalnoÊci przest´pstwa.

10. Przepisy niniejszego rozdzia∏u stosuje si´ od-
powiednio w toku post´powania likwidacyjnego lub
upad∏oÊciowego w stosunku do podmiotu okreÊlone-
go w art. 26 ust. 1, jak równie˝ w przypadku cofni´cia
zezwolenia na prowadzenie przez ten podmiot dzia∏al-
noÊci podlegajàcej nadzorowi Komisji — do czasu za-
przestania prowadzenia tej dzia∏alnoÊci.

Art. 39. 1. W przypadku gdy z uzyskanych informa-
cji, uzasadniajàcych podejrzenie pope∏nienia przest´p-
stwa okreÊlonego w art. 181—183 ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi, wynika, ˝e transakcja,
która zosta∏a dokonana lub ma zostaç dokonana, mo-
˝e mieç zwiàzek z pope∏nieniem tego przest´pstwa,
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Przewodniczàcy Komisji lub jego zast´pca mo˝e wy-
stàpiç do podmiotu nadzorowanego z pisemnym ˝à-
daniem dokonania blokady prowadzonego przez ten
podmiot:

1) rachunku papierów wartoÊciowych, 

2) innego rachunku, na którym zapisywane sà instru-
menty finansowe nieb´dàce papierami wartoÊcio-
wymi, 

3) rachunku pieni´˝nego s∏u˝àcego do obs∏ugi ra-
chunku, o którym mowa w pkt 1 lub 2

— na okres nie d∏u˝szy ni˝ 48 godzin od momentu
potwierdzenia otrzymania ˝àdania przez podmiot
nadzorowany. RównoczeÊnie z ˝àdaniem Przewodni-
czàcy Komisji sk∏ada zawiadomienie o podejrzeniu
pope∏nienia przest´pstwa, za∏àczajàc informacje i do-
kumenty dotyczàce blokowanego rachunku. 

2. Przez blokad´ rachunku, o której mowa w ust. 1,
rozumie si´ czasowe uniemo˝liwienie dysponowa-
nia i korzystania z ca∏oÊci lub cz´Êci instrumentów fi-
nansowych lub Êrodków pieni´˝nych zgromadzonych
na rachunku, w tym równie˝ przez podmiot nadzoro-
wany. 

3. Podmiot nadzorowany dokonuje blokady ra-
chunku natychmiast po otrzymaniu pisemnego ˝àda-
nia, o którym mowa w ust. 1.

4. Dokonanie blokady rachunku w trybie okreÊlo-
nym w ust. 1 i 3 wy∏àcza odpowiedzialnoÊç dyscypli-
narnà, cywilnà, karnà oraz innà okreÊlonà odr´bnymi
przepisami podmiotu nadzorowanego oraz osób dzia-
∏ajàcych w jego imieniu. 

Art. 40. 1. W przypadku otrzymania zawiadomienia
o podejrzeniu pope∏nienia przest´pstwa okreÊlonego
w art. 181—183 ustawy o obrocie instrumentami fi-
nansowymi, prokurator mo˝e postanowiç o dokona-
niu blokady rachunku na czas oznaczony, nie d∏u˝szy
jednak ni˝ 3 miesiàce od otrzymania tego zawiado-
mienia.

2. W postanowieniu, o którym mowa w ust. 1,
wskazuje si´ organ wydajàcy postanowienie, dat´ je-
go wydania, zakres, sposób i termin blokady rachun-
ku, uzasadnienie oraz pouczenie o prawie do z∏o˝enia
za˝alenia do sàdu w∏aÊciwego do rozpoznania sprawy.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
og∏oszenie postanowienia, o którym mowa w ust. 1,
mo˝e byç odroczone na czas oznaczony, niezb´dny ze
wzgl´du na dobro sprawy. O wydaniu postanowienia
zawiadamia si´ wówczas niezw∏ocznie podmiot nad-
zorowany.

4. Blokada rachunku upada, je˝eli przed up∏ywem
3 miesi´cy od otrzymania zawiadomienia o przest´p-
stwie nie zostanie wydane postanowienie o zabezpie-
czeniu majàtkowym.

5. W zakresie nieuregulowanym w przepisach ni-
niejszego rozdzia∏u do blokowania rachunku stosuje
si´ przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks

post´powania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z póên.
zm.6)).

Art. 41. W przypadku gdy rachunek zosta∏ zabloko-
wany z naruszeniem prawa, odpowiedzialnoÊç za
szkod´ wynik∏à z dokonania blokady ponosi Skarb
Paƒstwa na zasadach okreÊlonych w ustawie z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16,
poz. 93, z póên. zm.7)). 

Art. 42. 1. Pisemne ˝àdanie dokonania blokady ra-
chunku mo˝e byç przekazane firmie inwestycyjnej
równie˝ w przypadku otrzymania od niej przez Komi-
sj´ informacji, o których mowa w art. 40 i 161 ustawy
o obrocie instrumentami finansowymi. 

2. Przepisy art. 39 i 40 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 43. Na ˝àdanie posiadacza rachunku podmiot
nadzorowany mo˝e poinformowaç go o dokonaniu
blokady rachunku, wskazujàc organ, który za˝àda∏ do-
konania blokady, z wyjàtkiem przypadku wydania
przez prokuratora postanowienia o blokadzie rachun-
ku, którego og∏oszenie zosta∏o odroczone na czas
oznaczony. 

Art. 44. Przepisy art. 40 i 41 stosuje si´ odpowied-
nio w toku wszcz´tego post´powania karnego o prze-
st´pstwa okreÊlone w art. 181—183 ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi, gdy otrzymane przez
prokuratora zawiadomienie o podejrzeniu pope∏nienia
przest´pstwa pochodzi z innego êród∏a.

Rozdzia∏ 5

Przepisy karne

Art. 45. Kto, dzia∏ajàc w imieniu lub interesie pod-
miotu nadzorowanego, nie dope∏nia obowiàzku doko-
nania blokady rachunku, podlega grzywnie do 
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6) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62,
poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98,
poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676,
z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130,
poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93,
poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 2641 oraz z 2005 r.
Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77, poz. 680, Nr 96,
poz. 821, Nr 141, poz. 1181, Nr 143, poz. 1203, Nr 163,
poz. 1363, Nr 169, poz. 1416 i Nr 178, poz. 1479.

7) 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 i Nr 105, poz. 509, z 1994 r. Nr 27,
poz. 96, Nr 85, poz. 388, 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, z 2004 r. Nr 91, poz. 870,
Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804
i Nr 281, poz. 2783 oraz z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157,
poz. 1316 i Nr 172, poz. 1438.



1 000 000 z∏ albo karze pozbawienia wolnoÊci do lat 3,
albo obu tym karom ∏àcznie.

Art. 46. 1. Kto udaremnia lub utrudnia przeprowa-
dzanie czynnoÊci w post´powaniu kontrolnym, admi-
nistracyjnym lub wyjaÊniajàcym, podlega karze aresz-
tu, ograniczenia wolnoÊci albo karze grzywny.

2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza si´ czy-
nu okreÊlonego w ust. 1, dzia∏ajàc w imieniu lub w in-
teresie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej
nieposiadajàcej osobowoÊci prawnej. 

Art. 47. Orzekanie w sprawach okreÊlonych
w art. 46 nast´puje w trybie przepisów o post´powa-
niu w sprawach o wykroczenia.

Rozdzia∏ 6

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

Art. 48. W ustawie z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o kon-
troli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z póên.
zm.8)) w art. 34a w ust. 5 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„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 29 lipca 2005 r. o nadzorze
nad rynkiem kapita∏owym (Dz. U. Nr 183,
poz. 1537).”.

Art. 49. W ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajo-
wym Rejestrze Karnym (Dz. U. Nr 50, poz. 580, z póên.
zm.9)) w art. 6 w ust. 1 po pkt 7a dodaje si´
pkt 7b w brzmieniu:

„7b) Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie∏d lub
upowa˝nionemu przez nià przedstawicielowi,
w zwiàzku z wykonywaniem czynnoÊci w ra-
mach nadzoru sprawowanego przez Komisj´
Papierów WartoÊciowych i Gie∏d na podstawie
odr´bnych ustaw,”.

Art. 50. W ustawie z dnia 26 paêdziernika 2000 r.
o gie∏dach towarowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 121,
poz. 1019) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) uchyla si´ art. 19;

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

„1. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do
sposobu dzia∏ania oraz zadaƒ Komisji stosuje
si´ przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o nadzorze nad rynkiem kapita∏owym (Dz. U.
Nr 183, poz. 1537).”; 

3) uchyla si´ art. 21;

4) w art. 26:

a) uchyla si´ ust. 3,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przeznaczenie i rozdysponowanie wp∏ywów
z op∏at, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz
ustalenie wysokoÊci, naliczanie i uiszczanie
tych op∏at nast´puje na zasadach, w trybie
i na warunkach okreÊlonych w art. 17 usta-
wy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad
rynkiem kapita∏owym.”;

5) w art. 53:

a) w ust. 1:

— uchyla si´ pkt 1, 

— pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) osoby pozostajàce z podmiotami, o któ-
rych mowa w pkt 2a i 3, w stosunku pra-
cy, zlecenia lub w innym stosunku praw-
nym o podobnym charakterze.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Obowiàzek zachowania tajemnicy zawodowej
istnieje równie˝ po ustaniu stosunków praw-
nych, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4.”.

Art. 51. W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o groma-
dzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kry-
minalnych oraz o Krajowym Systemie Informatycz-
nym (Dz. U. Nr 110, poz. 1189, z póên. zm.10)) w art. 19
po pkt 13 dodaje si´ pkt 13a w brzmieniu:

„13a) Komisja Papierów WartoÊciowych i Gie∏d lub
upowa˝niony przez nià przedstawiciel,”.

Art. 52. W ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o fundu-
szach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 oraz
z 2005 r. Nr 83, poz. 719) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 18 w ust. 2:

a) po pkt 4 dodaje si´ pkt 4a w brzmieniu:

„4a) zasady i zakres zawierania umów z depozy-
tariuszem funduszu;”,

b) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) cz´stotliwoÊç dokonywania wyceny akty-
wów funduszu inwestycyjnego, ustalania
wartoÊci aktywów netto funduszu inwesty-
cyjnego oraz wartoÊci aktywów netto przy-
padajàcych na jednostk´ uczestnictwa albo
certyfikat inwestycyjny;”,

c) po pkt 15 dodaje si´ pkt 15a i 15b w brzmieniu:

„15a) metody i zasady dokonywania wyceny
aktywów — w przypadku funduszu inwe-
stycyjnego zamkni´tego;
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poz. 868, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808 oraz
z 2005 r. Nr 124, poz. 1042 i Nr 132, poz. 1110.

9) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 56, poz. 579, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 197,
poz. 1661 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302.

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

z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 81, poz. 731
i Nr 89, poz. 804, z 2003 r. Nr 124, poz. 1153, Nr 128,
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z 2004 r. Nr 179, poz. 1842.



15b) wskazanie, ˝e metody i zasady dokonywa-
nia wyceny aktywów funduszu opisane
w prospekcie informacyjnym sà zgodne
z przepisami dotyczàcymi rachunkowoÊci
funduszy inwestycyjnych — w przypadku
funduszu inwestycyjnego otwartego oraz
specjalistycznego funduszu inwestycyjne-
go otwartego;”; 

2) w art. 22:

a) uchyla si´ pkt 3 i 4,

b) dodaje si´ pkt 12 w brzmieniu:

„12) oÊwiadczenie podmiotu uprawnionego do
badania sprawozdaƒ finansowych o zgod-
noÊci metod i zasad wyceny aktywów fun-
duszu opisanych w statucie z przepisami
dotyczàcymi rachunkowoÊci funduszy in-
westycyjnych, a tak˝e o zgodnoÊci i kom-
pletnoÊci tych zasad z przyj´tà przez fun-
dusz politykà inwestycyjnà — w przypadku
funduszu inwestycyjnego zamkni´tego.”;

3) w art. 23 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Udzielajàc zezwolenia na utworzenie funduszu
inwestycyjnego, Komisja zatwierdza statut
funduszu.”;

4) art. 24 otrzymuje brzmienie:

„Art. 24. 1. Zezwolenia Komisji wymaga zmiana
statutu funduszu inwestycyjnego otwar-
tego oraz specjalistycznego funduszu
inwestycyjnego otwartego, który przy
dokonywaniu lokat funduszu nie stosu-
je zasad i ograniczeƒ inwestycyjnych
okreÊlonych dla funduszu inwestycyjne-
go zamkni´tego, w zakresie:

1) o którym mowa w art. 18 ust. 2
pkt 14;

2) wskazania rynku zorganizowanego,
o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1
lub art. 94 ust. 1 pkt 1;

3) wskazania lokat, o których mowa
w art. 93 ust. 1 pkt 2;

4) wskazania podmiotów, o których
mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 lit. d;

5) dotyczàcym mo˝liwoÊci zwi´kszenia
limitu inwestycyjnego w przypadku,
o którym mowa w art. 96 ust. 3 oraz
w art. 98 ust. 2 i 4;

6) mo˝liwoÊci odstàpienia od stosowa-
nia ograniczeƒ, o których mowa
w art. 100 ust. 1 i 2, oraz wskazania
emitenta, por´czyciela lub gwaran-
ta, w przypadku, o którym mowa
w art. 100 ust. 3. 

2. Zezwolenia Komisji wymaga zmiana
statutu specjalistycznego funduszu in-
westycyjnego otwartego, który przy
dokonywaniu lokat funduszu stosuje
zasady i ograniczenia inwestycyjne

okreÊlone dla funduszu inwestycyjne-
go zamkni´tego, oraz funduszu inwe-
stycyjnego zamkni´tego w zakresie,
o którym mowa:

1) w art. 18 ust. 2 pkt 14;

2) w art. 139 ust. 3;

3) w art. 198 ust. 2.
3. Komisja wydaje zezwolenie w termi-

nie 2 miesi´cy od dnia z∏o˝enia wnio-
sku. 

4. Komisja odmawia zezwolenia, je˝eli
zmiana statutu jest sprzeczna z pra-
wem lub interesem uczestników fun-
duszu inwestycyjnego. 

5. O zmianie statutu funduszu inwesty-
cyjnego towarzystwo og∏asza w spo-
sób okreÊlony w statucie. 

6. Zmiana statutu funduszu inwestycyjne-
go w zakresie, o którym mowa w ust. 1
lub 2, wchodzi w ˝ycie w terminie 3 mie-
si´cy od dnia dokonania og∏oszenia
o zmianie statutu lub od dnia ostatniego
og∏oszenia, je˝eli statut przewiduje wi´-
cej ni˝ jedno og∏oszenie. 

7. Komisja mo˝e zezwoliç na skrócenie
terminu okreÊlonego w ust. 6, je˝eli nie
naruszy to interesu uczestników fun-
duszu inwestycyjnego. 

8. Zmiana statutu funduszu inwestycyj-
nego, która nie wymaga zezwolenia
Komisji, wchodzi w ˝ycie:
1) w terminie 3 miesi´cy od dnia doko-

nania og∏oszenia o zmianie statutu
— w przypadku zmiany statutu w za-
kresie, o którym mowa w art. 18
ust. 2 pkt 10 i 11; 

2) z dniem og∏oszenia — w pozosta-
∏ych przypadkach. 

9. Fundusz inwestycyjny zawiadamia Ko-
misj´ o dokonaniu og∏oszeƒ i ich ter-
minach oraz sk∏ada wniosek do sàdu
rejestrowego o wpisanie do rejestru
zmiany statutu, do∏àczajàc do wniosku
jego jednolity tekst wraz z informacjà
o dokonaniu og∏oszeƒ i o terminach
ich dokonania.”;

5) uchyla si´ art. 25;

6) w art. 32 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Bank krajowy za∏àcza do wniosku dokumenty,
o których mowa w ust. 4 pkt 4, 7, 9 i 10, oraz
oÊwiadczenie, ˝e dokumenty, o których mowa
w ust. 4 pkt 5 i 6, sà zgodne ze statutem fundu-
szu inwestycyjnego, ustawà, a tak˝e nale˝ycie
uwzgl´dniajà interes uczestników funduszu in-
westycyjnego lub funduszu zagranicznego,
funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibà
w paƒstwach EEA oraz funduszu inwestycyjne-
go otwartego z siedzibà w paƒstwach nale˝à-
cych do OECD innych ni˝ paƒstwo cz∏onkow-
skie lub paƒstwo nale˝àce do EEA.”;
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7) po art. 32 dodaje si´ art. 32a w brzmieniu:

„Art. 32a. Podmioty, o których mowa w art. 32 ust. 1
i 2, sà obowiàzane prowadziç dzia∏alnoÊç
w zakresie poÊrednictwa w zbywaniu i od-
kupywaniu jednostek uczestnictwa fundu-
szu inwestycyjnego, tytu∏ów uczestnictwa
funduszy zagranicznych, funduszy inwe-
stycyjnych otwartych z siedzibà w paƒ-
stwach EEA oraz funduszy inwestycyj-
nych otwartych z siedzibà w paƒstwach
nale˝àcych do OECD innych ni˝ paƒstwo
cz∏onkowskie lub paƒstwo nale˝àce do
EEA, ze szczególnym uwzgl´dnieniem in-
teresu uczestników tych funduszy.”;

8) art. 42—44 otrzymujà brzmienie:

„Art. 42. 1. Zarzàd towarzystwa sk∏ada si´ z co
najmniej dwóch cz∏onków.

2. Cz∏onkiem zarzàdu towarzystwa mo˝e
byç osoba, która spe∏nia ∏àcznie nast´-
pujàce warunki:
1) posiada pe∏nà zdolnoÊç do czynno-

Êci prawnych;
2) nie by∏a karana za umyÊlne prze-

st´pstwo lub przest´pstwo skarbo-
we;

3) posiada dobrà opini´ w zwiàzku ze
sprawowanymi funkcjami.

3. Co najmniej dwóch cz∏onków zarzàdu,
w tym prezes zarzàdu, oprócz wymo-
gów, o których mowa w ust. 2, musi
spe∏niaç nast´pujàce warunki:
1) posiada wy˝sze wykszta∏cenie lub

prawo wykonywania zawodu dorad-
cy inwestycyjnego, o którym mowa
w art. 126 ust. 3 ustawy o obrocie in-
strumentami finansowymi;

2) legitymowaç si´ sta˝em pracy nie
krótszym ni˝ 3 lata na kierowniczym
lub samodzielnym stanowisku w in-
stytucjach finansowych lub pe∏nie-
niem przez ten okres funkcji w orga-
nach tych instytucji.

4. Przez instytucj´ finansowà rozumie si´
bank krajowy, bank zagraniczny, insty-
tucj´ kredytowà, firm´ inwestycyjnà,
spó∏k´ prowadzàcà gie∏d´ lub rynek
pozagie∏dowy w zakresie obrotu pa-
pierami wartoÊciowymi, spó∏k´ zarzà-
dzajàcà, podmiot prowadzàcy dzia∏al-
noÊç ubezpieczeniowà, podmiot zarzà-
dzajàcy powierzonymi aktywami, to-
warzystwo, powszechne towarzystwo
emerytalne, pracownicze towarzystwo
emerytalne, fundusz zagraniczny, Kra-
jowy Depozyt Papierów WartoÊcio-
wych Spó∏k´ Akcyjnà, Krajowà Izb´
Rozliczeniowà Spó∏k´ Akcyjnà. 

Art. 43. O powo∏aniu nowego cz∏onka zarzàdu
oraz o zmianach w sk∏adzie zarzàdu prze-
wodniczàcy rady nadzorczej towarzystwa
lub inna osoba wskazana w uchwale rady

nadzorczej niezw∏ocznie powiadamia Ko-
misj´, do∏àczajàc do powiadomienia dane
osobowe tej osoby wraz z opisem jej kwa-
lifikacji i doÊwiadczeƒ zawodowych oraz
informacj´ z Krajowego Rejestru Karnego.

Art. 44. 1. Cz∏onkiem rady nadzorczej towarzy-
stwa mo˝e byç osoba, która spe∏nia wa-
runki, o których mowa w art. 42 ust. 2.

2. Co najmniej po∏owa cz∏onków rady
nadzorczej towarzystwa powinna po-
siadaç wy˝sze wykszta∏cenie lub prawo
wykonywania zawodu doradcy inwe-
stycyjnego, o którym mowa w art. 126
ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi.

3. O powo∏aniu nowego cz∏onka rady
nadzorczej towarzystwo niezw∏ocznie
powiadamia Komisj´, do∏àczajàc do
powiadomienia dane osobowe tej oso-
by wraz z opisem jej kwalifikacji i do-
Êwiadczeƒ zawodowych oraz informa-
cj´ z Krajowego Rejestru Karnego.”;

9) w art. 45:

a) w ust. 2 uchyla si´ pkt 3 i 4,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Towarzystwo bez zezwolenia Komisji mo˝e

rozszerzyç przedmiot dzia∏alnoÊci o:
1) poÊrednictwo w zbywaniu i odkupywa-

niu jednostek uczestnictwa funduszy in-
westycyjnych utworzonych przez inne
towarzystwa lub tytu∏ów uczestnictwa
funduszy zagranicznych;

2) pe∏nienie funkcji przedstawiciela funduszy
zagranicznych, o którym mowa w art. 253
ust. 2 pkt 6.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. O rozszerzeniu przedmiotu dzia∏alnoÊci,

o którym mowa w ust. 2a, towarzystwo nie-
zw∏ocznie informuje Komisj´.”,

d) uchyla si´ ust. 7;

10) w art. 48 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Towarzystwo powinno przygotowaç oraz sto-

sowaç procedury przeciwdzia∏ania wprowa-
dzaniu do obrotu finansowego wartoÊci majàt-
kowych pochodzàcych z nielegalnych lub nie-
ujawnionych êróde∏.”;

11) w art. 58 w ust. 1:
a) uchyla si´ pkt 17,
b) dodaje si´ pkt 19 w brzmieniu:

„19) oÊwiadczenie podmiotu uprawnionego do
badania sprawozdaƒ finansowych o zgod-
noÊci metod i zasad wyceny aktywów fun-
duszu opisanych w statucie z przepisami
dotyczàcymi rachunkowoÊci funduszy in-
westycyjnych, a tak˝e o zgodnoÊci i kom-
pletnoÊci tych zasad z przyj´tà przez fun-
dusz politykà inwestycyjnà — w przypadku
funduszu inwestycyjnego zamkni´tego.”;
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12) w art. 61:

a) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) z analizy wniosku i za∏àczonych do niego

dokumentów wynika, ˝e wnioskodawca lub
osoby, o których mowa w art. 58 ust. 1
pkt 4—7, mogà wykonywaç dzia∏alnoÊç
z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub
w sposób nienale˝ycie zabezpieczajàcy inte-
resy uczestników funduszu, lub osoby
wchodzàce w sk∏ad zarzàdu towarzystwa
nie spe∏niajà wymogów, o których mowa
w art. 44 ust. 2;”, 

b) uchyla si´ ust. 7,

c) dodaje si´ ust. 8 w brzmieniu:
„8. Udzielajàc zezwolenia na utworzenie fundu-

szu inwestycyjnego, Komisja zatwierdza sta-
tut funduszu.”;

13) art. 63 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 63. Towarzystwo niezw∏ocznie zawiadamia
Komisj´ o ka˝dej zmianie danych zawar-
tych we wniosku i dokumentach, o któ-
rych mowa w art. 22 i 58.”;

14) art. 107 otrzymuje brzmienie:

„Art. 107. 1. Fundusz inwestycyjny otwarty nie
mo˝e:
1) zobowiàzywaç si´ do przeniesienia

praw, które w chwili zawarcia umo-
wy jeszcze nie zosta∏y przez fun-
dusz nabyte, chyba ˝e ma roszcze-
nie o nabycie takich praw;

2) dokonywaç krótkiej sprzeda˝y;
3) udzielaç po˝yczek, por´czeƒ i gwa-

rancji, z zastrze˝eniem art. 102;
4) nabywaç papierów wartoÊciowych

lub zbywalnych praw majàtko-
wych, reprezentujàcych prawa do
metali szlachetnych.

2. Fundusz inwestycyjny otwarty nie
mo˝e:
1) lokowaç aktywów funduszu w pa-

piery wartoÊciowe i wierzytelnoÊci
towarzystwa zarzàdzajàcego tym
funduszem, jego akcjonariuszy
oraz podmiotów b´dàcych pod-
miotami dominujàcymi lub zale˝-
nymi w stosunku do tego towarzy-
stwa lub jego akcjonariuszy;

2) zawieraç umów, których przedmio-
tem sà papiery wartoÊciowe i wie-
rzytelnoÊci pieni´˝ne, o terminie wy-
magalnoÊci nie d∏u˝szym ni˝ rok, z:
a) cz∏onkami organów towarzy-

stwa,
b) osobami zatrudnionymi w to-

warzystwie,
c) osobami wyznaczonymi przez de-

pozytariusza do wykonywania

obowiàzków okreÊlonych w umo-
wie o prowadzenie rejestru akty-
wów funduszu,

d) osobami pozostajàcymi z oso-
bami wymienionymi w lit. a—c
w zwiàzku ma∏˝eƒskim,

e) osobami, z którymi osoby wy-
mienione w lit. a—c ∏àczy stosu-
nek pokrewieƒstwa lub powino-
wactwa do drugiego stopnia
w∏àcznie;

3) zawieraç umów, których przedmio-
tem sà papiery wartoÊciowe i pra-
wa majàtkowe, z:
a) towarzystwem,
b) depozytariuszem, 
c) podmiotami dominujàcymi lub

zale˝nymi w stosunku do towa-
rzystwa lub depozytariusza,

d) akcjonariuszami towarzystwa,
e) akcjonariuszami lub wspólnika-

mi podmiotów dominujàcych
lub zale˝nych w stosunku do to-
warzystwa lub depozytariusza.

3. Ograniczeƒ, o których mowa w ust. 2
pkt 1 i 3, nie stosuje si´ do papierów
wartoÊciowych emitowanych przez
Skarb Paƒstwa lub Narodowy Bank
Polski.

4. Ograniczeƒ, o których mowa w ust. 2
pkt 3 lit. d i e, nie stosuje si´ w przy-
padku, gdy podmioty, o których mo-
wa w tym przepisie, sà spó∏kami pu-
blicznymi, a fundusz zawiera umow´
z akcjonariuszem posiadajàcym mniej
ni˝ 5 % ogólnej liczby g∏osów na wal-
nym zgromadzeniu akcjonariuszy. 

5. Fundusz inwestycyjny mo˝e dokonaç
lokat, o których mowa w ust. 2 pkt 1,
lub zawrzeç umow´, o której mowa
w ust. 2 pkt 2 i 3, je˝eli dokonania loka-
ty lub zawarcia umowy wymaga inte-
res uczestników funduszu, a dokonanie
lokaty lub zawarcie umowy nie spowo-
duje wystàpienia konfliktu interesów. 

6. Fundusz powinien przechowywaç do-
kumenty pozwalajàce na stwierdze-
nie spe∏nienia warunków, o których
mowa w ust. 5, w szczególnoÊci doty-
czàce zasad ustalenia ceny i innych
istotnych warunków transakcji.”;

15) w art. 145 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Do lokat funduszu inwestycyjnego zamkni´te-
go stosuje si´ przepisy art. 107 ust. 2—6.”;

16) w art. 220 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prospekt informacyjny funduszu inwestycyjnego
otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwe-
stycyjnego otwartego powinien zawieraç statut
funduszu, oÊwiadczenie podmiotu uprawnione-
go do badania sprawozdaƒ finansowych o zgod-
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noÊci metod i zasad wyceny aktywów funduszu
opisanych w prospekcie informacyjnym z przepi-
sami dotyczàcymi rachunkowoÊci funduszy inwe-
stycyjnych, a tak˝e o zgodnoÊci i kompletnoÊci
tych zasad z przyj´tà przez fundusz politykà inwe-
stycyjnà, a w przypadku zmiany metod lub zasad
wyceny aktywów funduszu, w tym wynikajàcych
ze zmiany przyj´tej przez fundusz polityki inwe-
stycyjnej, tak˝e odpowiednie oÊwiadczenie w od-
niesieniu do wprowadzanych zmian oraz wszel-
kie informacje niezb´dne do oceny ryzyka inwe-
stycyjnego.”;

17) w art. 226:
a) uchyla si´ ust. 2 i 3,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Do post´powania kontrolnego lub wyjaÊnia-
jàcego wobec podmiotów, o których mowa
w ust. 1, stosuje si´ przepisy o post´powa-
niu kontrolnym i wyjaÊniajàcym, o których
mowa w przepisach ustawy o nadzorze nad
rynkiem kapita∏owym.”;

18) w art. 228: 
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komisja mo˝e na∏o˝yç na towarzystwo sank-
cje, o których mowa w ust. 1, je˝eli stwierdzi, ̋ e
fundusz inwestycyjny narusza przepisy regulu-
jàce dzia∏alnoÊç funduszy inwestycyjnych,
przepisy ustawy o nadzorze nad rynkiem kapi-
ta∏owym, ustawy o ofercie publicznej lub usta-
wy o obrocie instrumentami finansowymi, nie
przestrzega przepisów statutu lub warunków
okreÊlonych w zezwoleniu, a tak˝e w przypad-
ku, gdy statut funduszu zawiera postanowienia
niezgodne z przepisami ustawy lub nie-
uwzgl´dniajàce nale˝ycie interesu uczestników
funduszu.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Komisja mo˝e nakazaç funduszowi zmian´

statutu w terminie okreÊlonym przez Ko-
misj´, je˝eli statut zawiera postanowie-
nia niezgodne z przepisami ustawy lub nie-
uwzgl´dniajàce nale˝ycie interesu uczest-
ników funduszu.”;

19) w art. 230 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W uzasadnionych przypadkach Komisja mo˝e

nakazaç funduszowi inwestycyjnemu zmian´
osób, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 4, 6
i 15, wyznaczajàc termin na dokonanie tej
zmiany, nie krótszy ni˝ 14 dni.”;

20) uchyla si´ art. 235;
21) w art. 236:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Udzielenie przez Komisj´ zezwolenia albo

zgody, o której mowa w art. 80, art. 93 ust. 2
i 3, podlega op∏acie w wysokoÊci nie wi´kszej
ni˝ równowartoÊç 4 500 euro, ustalanej przy
zastosowaniu Êredniego kursu walut obcych
og∏aszanego przez Narodowy Bank Polski.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Przeznaczenie i rozdysponowanie wp∏ywów

z op∏at, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz

ustalenie wysokoÊci, naliczanie i uiszczanie
tych op∏at nast´puje na zasadach, w trybie
i na warunkach okreÊlonych w art. 17 usta-
wy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad
rynkiem kapita∏owym.”, 

c) uchyla si´ ust. 4; 

22) uchyla si´ art. 237; 

23) w art. 263 w ust. 2:

a) pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1) firm´ (nazw´) oraz siedzib´ i adres funduszu

oraz spó∏ki zarzàdzajàcej tym funduszem;
2) imi´ i nazwisko albo firm´ (nazw´) oraz

miejsce zamieszkania lub siedzib´ oraz ad-
res w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawi-
ciela funduszu;”,

b) dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:
„4) w przypadku gdy fundusz prowadzi dzia∏al-

noÊç jako fundusz sk∏adajàcy si´ z subfun-
duszy — nazwy wszystkich subfunduszy,
z którymi sà zwiàzane tytu∏y uczestnictwa,
które mogà byç zbywane na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej.”;

24) w art. 270 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Komisja mo˝e, w terminie 2 miesi´cy od dnia
otrzymania informacji, o których mowa
w ust. 1, wskazaç warunki prowadzenia przez
oddzia∏ dzia∏alnoÊci na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, w tym zasady:
1) zbywania tytu∏ów uczestnictwa;
2) prowadzenia dzia∏alnoÊci reklamowej;
3) post´powania, których nale˝y przestrzegaç

w wypadku Êwiadczenia us∏ug zarzàdzania cu-
dzym pakietem papierów wartoÊciowych na
zlecenie lub doradztwa w zakresie obrotu pa-
pierami wartoÊciowymi, lub przechowywania
i administrowania tytu∏ami uczestnictwa.”;

25) w art. 271 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Komisja, w terminie miesiàca po otrzymaniu in-
formacji, o których mowa w ust. 1, mo˝e wska-
zaç spó∏ce zarzàdzajàcej warunki, w tym zasady
post´powania, których nale˝y przestrzegaç
w wypadku Êwiadczenia us∏ug zarzàdzania cu-
dzym pakietem papierów wartoÊciowych na zle-
cenie oraz us∏ug w zakresie doradztwa w zakre-
sie obrotu papierami wartoÊciowymi lub prze-
chowywania i administrowania tytu∏ami uczest-
nictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”;

26) w art. 278 w ust. 2:

a) pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1) firm´ (nazw´) oraz siedzib´ i adres funduszu

oraz spó∏ki zarzàdzajàcej tym funduszem;
2) imi´ i nazwisko albo firm´ (nazw´) oraz

miejsce zamieszkania lub siedzib´ oraz ad-
res w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawi-
ciela funduszu;”,

b) dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:
„4) w przypadku gdy fundusz prowadzi dzia∏al-

noÊç jako fundusz sk∏adajàcy si´ z subfun-
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duszy — nazwy wszystkich subfunduszy,
z którymi sà zwiàzane tytu∏y uczestnictwa,
które mogà byç zbywane na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej.”;

27) w art. 280 w ust. 1 uchyla si´ pkt 3 i 4;

28) w art. 282 w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) przez Komisj´ lub jej upowa˝nionego przed-
stawiciela:
a) do publicznej wiadomoÊci w zakresie doty-

czàcym, z zastrze˝eniem lit. b, treÊci podj´-
tych uchwa∏ i decyzji, tak˝e w sprawach in-
dywidualnych, na podstawie których wyda-
wane sà decyzje administracyjne — je˝eli ze
wzgl´du na interes uczestników funduszy
inwestycyjnych lub zbiorczych portfeli pa-
pierów wartoÊciowych Komisja uzna∏a prze-
kazanie takiej informacji za uzasadnione,

b) do publicznej wiadomoÊci za poÊrednic-
twem agencji informacyjnej, o której mowa
w art. 58 ustawy o ofercie publicznej, o po-
dejrzeniu pope∏nienia przest´pstwa pozo-
stajàcego w zwiàzku z dzia∏alnoÊcià fundu-
szu inwestycyjnego — w przypadku gdy wy-
maga tego ochrona inwestorów przed po-
niesieniem uszczerbku majàtkowego na
rynku papierów wartoÊciowych lub towa-
rów gie∏dowych;”;

29) uchyla si´ art. 283;

30) uchyla si´ art. 297.

Rozdzia∏ 7

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 53. 1. Przewodniczàcy Komisji powo∏any
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy pe∏ni
funkcj´ do czasu zakoƒczenia kadencji.

2. Powo∏anie Przewodniczàcego Komisji na zasa-
dach okreÊlonych w niniejszej ustawie nast´puje po
zakoƒczeniu kadencji, o której mowa w ust. 1. 

Art. 54. W zakresie okreÊlonym w art. 20 ust. 2 oraz
w art. 23 ust. 2, pozostajà w mocy porozumienia,
o których mowa w art. 161 ust. 3 i 4 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie pa-
pierami wartoÊciowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 111,
poz. 937, Nr 132, poz. 1108, Nr 143, poz. 1199 i Nr 163,
poz. 1362), zawarte przez Komisj´ przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie ustawy.

Art. 55. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji fi-
nansowych okreÊla, w drodze rozporzàdzenia: 

1) Êrodki techniczne s∏u˝àce do przekazywania przez
podmioty nadzorowane informacji w ramach wy-
konywania obowiàzków informacyjnych i spra-
wozdawczych okreÊlonych w ustawach, o których
mowa w art. 2 pkt 1—4, lub w przepisach wyko-
nawczych wydanych na ich podstawie,

2) techniczne warunki przekazywania informacji przy
u˝yciu tych Êrodków

— z uwzgl´dnieniem koniecznoÊci zapewnienia tym
podmiotom mo˝liwoÊci nale˝ytego wykonywania
obowiàzków i zró˝nicowania sposobu przekazywania
informacji w zale˝noÊci od rodzaju tych podmiotów,
nie zwi´kszajàc w istotnym stopniu kosztów ich
uczestnictwa w rynku kapita∏owym. 

2. Podmioty nadzorowane, które przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie ustawy nie wykonywa∏y obowiàzków in-
formacyjnych i sprawozdawczych w sposób okreÊlony
przepisami wydanymi na podstawie art. 81 ust. 8 usta-
wy, o której mowa w art. 54, wykonujà obowiàzki
w sposób, o którym mowa w ust. 1, po up∏ywie 6 mie-
si´cy od dnia jej wejÊcia w ˝ycie. 

Art. 56. 1. Do dnia wejÊcia w ˝ycie przepisów wy-
konawczych wydanych na podstawie upowa˝nieƒ za-
wartych w ustawie zachowujà moc, w zakresie w niej
okreÊlonym, przepisy dotychczasowe wydane na pod-
stawie:

1) art. 19d, art. 20 ust. 4 oraz art. 81 ust. 8 ustawy,
o której mowa w art. 54,

2) art. 236 ust. 4 ustawy o funduszach inwestycyj-
nych,

3) art. 26 ust. 3 ustawy o gie∏dach towarowych 

— nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez 6 miesi´cy od dnia wej-
Êcia w ˝ycie ustawy. 

2. Je˝eli obowiàzujàce przepisy, w zakresie okreÊ-
lonym w niniejszej ustawie, powo∏ujà si´ na przepisy
ustawy, o której mowa w art. 54, albo odsy∏ajà ogólnie
do przepisów tej ustawy, stosuje si´ w tym zakresie
w∏aÊciwe przepisy niniejszej ustawy.

Art. 57. 1. W zakresie nieobj´tym przepisami wyda-
nymi na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy, o której mowa
w art. 54, obowiàzek uiszczenia op∏aty ewidencyjnej,
o której mowa w ustawie o ofercie publicznej, oraz
op∏at za zezwolenia i zgody udzielone na podstawie
przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowy-
mi i ustawy o ofercie publicznej powstaje z dniem wej-
Êcia w ˝ycie przepisów wydanych na podstawie art. 17
ust. 6 niniejszej ustawy.

2. Op∏aty za zezwolenia i zgody udzielane na pod-
stawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
i ustawy o ofercie publicznej, nale˝ne w zwiàzku
z wnioskami z∏o˝onymi przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy, uiszcza si´ zgodnie z przepisami niniejszej
ustawy. 

Art. 58. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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