
Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego sys-
temu obrotu oraz o spó∏kach publicznych (Dz. U.
Nr 184, poz. 1539) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla zasady tworzenia,
utrwalania, przekazywania, przechowywania i zabez-
pieczania na elektronicznych noÊnikach informacji,
dokumentów zwiàzanych z dokonywaniem czynnoÊci
dotyczàcych oferty publicznej lub innych czynnoÊci
dokonywanych w ramach dzia∏alnoÊci podmiotów
w zakresie regulowanym ustawà z dnia 29 lipca
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadza-
nia instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spó∏kach publicznych.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) ustawie — nale˝y przez to rozumieç ustaw´ z dnia
29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zor-
ganizowanego systemu obrotu oraz o spó∏kach
publicznych;

2) integralnoÊci dokumentu — nale˝y przez to rozu-
mieç w∏aÊciwoÊç polegajàcà na tym, ˝e zawartoÊç
dokumentu nie uleg∏a zmianie od chwili jego
utworzenia.

§ 3. Utworzenie dokumentu polega na zapisaniu
na elektronicznym noÊniku informacji sekwencji da-
nych zwiàzanych z czynnoÊcià dotyczàcà oferty pu-
blicznej lub innà czynnoÊcià dokonywanà w ramach
dzia∏alnoÊci podmiotów w zakresie regulowanym
ustawà.

§ 4. Utrwalenie dokumentu polega na jego zapisa-
niu na elektronicznym noÊniku informacji w sposób
zapewniajàcy sprawdzenie jego integralnoÊci, mo˝li-

woÊç weryfikacji podpisu elektronicznego oraz mo˝li-
woÊç odczytania wszystkich informacji zawartych
w tym dokumencie, a˝ do zakoƒczenia okresu prze-
chowywania dokumentu.

§ 5. 1. Przekazanie dokumentu mo˝e nastàpiç przez
przekazanie elektronicznego noÊnika informacji, na
którym zosta∏ utrwalony dokument, lub przez dokona-
nie elektronicznej transmisji dokumentu.

2. Dokument przekazuje si´ z zachowaniem jego
integralnoÊci.

§ 6. 1. Przechowywany mo˝e byç tylko dokument
utrwalony.

2. Dokument przechowuje si´ w sposób umo˝li-
wiajàcy ustalenie daty jego utrwalenia.

3. Je˝eli okres trwa∏oÊci zapisu na elektronicznym
noÊniku informacji, gwarantowany przez producenta
tego noÊnika, jest krótszy do wymaganego okresu
przechowywania dokumentu, wówczas utrwalone na
noÊniku dokumenty nale˝y przenieÊç na inny elektro-
niczny noÊnik informacji, przed up∏ywem gwaranto-
wanego przez producenta okresu trwa∏oÊci zapisu.
Elektroniczny noÊnik informacji, z którego przeniesio-
no zapis, podlega modyfikacji w celu uniemo˝liwienia
odtworzenia dokumentu.

4. Po up∏ywie wymaganego okresu przechowywa-
nia dokument mo˝e zostaç usuni´ty z elektronicznego
noÊnika informacji w sposób nieodwracalny. W przy-
padku up∏ywu wymaganego okresu przechowywania
wszystkich dokumentów utrwalonych na elektronicz-
nym noÊniku informacji, noÊnik ten podlega modyfi-
kacji w celu uniemo˝liwienia odtworzenia tych doku-
mentów.

§ 7. 1. Dokument przechowuje si´ w oryginale oraz
co najmniej w jednej kopii. Sposób przechowywania
noÊnika dokumentu i jego kopii powinien zapewniaç
bezpieczeƒstwo zapisanego na nim dokumentu.

2. Kopia dokumentu powinna byç identyczna z ory-
gina∏em, z którego jà utworzono.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 7 listopada 2005 r.

w sprawie post´powania z dokumentami zwiàzanymi z dokonywaniem niektórych czynnoÊci regulowanych
ustawà o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego

systemu obrotu oraz o spó∏kach publicznych

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 roz-
porzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 paêdzierni-
ka 2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mi-
nistra Finansów (Dz. U. Nr 220, poz. 1887).
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3. Dokument mo˝e byç kopiowany jedynie pod
nadzorem osób, które zosta∏y uprawnione zgodnie
z wewn´trznymi procedurami podmiotu, z zachowa-
niem zasad bezpieczeƒstwa obrotu oraz ochrony inte-
resów inwestorów.

4. Elektroniczny noÊnik informacji u˝yty do prze-
chowywania dokumentu powinien zawieraç oznacze-
nie umo˝liwiajàce identyfikacj´ tego noÊnika (identyfi-
kator).

§ 8. 1. Dokument uwa˝a si´ za zabezpieczony, je˝e-
li sà spe∏nione ∏àcznie, w sposób ciàg∏y, nast´pujàce
warunki:

1) dost´p do niego majà wy∏àcznie osoby uprawnione;

2) jest chroniony przed przypadkowym lub nie-
uprawnionym zniszczeniem;

3) zastosowano metody i Êrodki ochrony dokumentu,
których skutecznoÊç w czasie ich zastosowania
jest powszechnie uznawana.

2. Zabezpieczenie dokumentów wymaga w szcze-
gólnoÊci:

1) systematycznego dokonywania analizy stanu ich
zagro˝eƒ;

2) opracowania i stosowania procedur zabezpiecza-
nia dokumentów i systemów ich przetwarzania,
w tym procedur dost´pu;

3) stosowania Êrodków bezpieczeƒstwa adekwat-
nych do stanu ich zagro˝eƒ;

4) bie˝àcego kontrolowania funkcjonowania wszyst-
kich organizacyjnych i techniczno-informatycz-
nych sposobów zabezpieczenia dokumentów,
a tak˝e okresowego dokonywania oceny skutecz-
noÊci tych sposobów.

§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska


